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Úvod 

Potřeba rekodifikace trestního práva procesního je opakovaně konstatována napříč právními 

profesemi, v akademické sféře i na politické úrovni. Dosažení moderní a komplexní úpravy 

trestního řízení zohledňující tuzemský i zahraniční vývoj právní teorie a praxe, jakož i 

mezinárodní závazky České republiky prostřednictvím dílčích novelizací stávajícího kodexu 

přijatého v roce 1961 je mimořádně obtížné, ne-li nemožné. I přes neutuchající práce 

opakovaně ustanovovaných a personálně obměňovaných rekodifikačních komisí nedospěla 

jejich legislativní činnost dále, nežli do fáze vypracování věcného záměru zákona a jeho 

schválení vládou v rámci připomínkového řízení (věcný záměr trestního řádu z roku 2004 a 

2008).     

 

Jedním z nejzásadnějších sporných bodů, který brání v posunu více než 17 let trvajících 

legislativních prací do fáze předložení návrhu zákona, je právě institut formálního důkazního 

břemene státního zástupce. 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 by se také v dalších fázích trestního řízení. 

Zásadním způsobem by se promítlo nejen do role státního zástupce, ale také soudu, který by 

se stal nestranným arbitrem sporu mezi obžalobou a obhajobou. Došlo by tak k 

jednoznačnému odklonu od pozůstatků inkvizičního procesu ve prospěch tradičního institutu 

angloamerického systému trestní justice založeného na sporném charakteru řízení před 

soudem. 

 

Institut formálního důkazního břemene státního zástupce ve skutečnosti představuje otázku 

koncepčního směřování českého trestního procesu, na němž nepanuje shoda ani u odborné 

veřejnosti. Dokladem je odmítnutí předmětného institutu ve věcném záměru trestního řádu 

z roku 2004 a jeho úprava ve věcném záměru z roku 2008. Ideový záměr z roku 2015 

s označením Východiska a principy nového trestního řádu s uzákoněním formálního 

důkazního břemene státního zástupce počítal, zatímco dokument s názvem Rekodifikace 

trestního práva procesního uveřejněný v roce 2018 jej opět zavrhl. Předmětný institut působí 

kontroverzně také v dalších zemích, jejichž trestní proces je založen na kontinentální právní 

tradici. Příkladem je příklon italského trestního řádu z roku 1988 k adversárnímu modelu 

trestního procesu, který byl v roce 1992 narušen zásahy Ústavního soudu Italské republiky, 
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jež v roce 1999 vyústily v ústavní zakotvení adversárního charakteru řízení před soudem. 

Kritika aktivního vystupování soudu při objasňování skutkového stavu byla jedním z hlavních 

důvodů novelizace polského trestního řádu s účinností od 1. 7. 2015. Snaha o prosazení 

adversárního charakteru řízení před soudem byla nicméně záhy potlačena prostřednictvím 

novely trestního řádu ze dne 11. 3. 2016. Sporný trestní proces, včetně zakotvení formálního 

důkazního břemene státního zástupce je ustálen ve Švédském království. Prvky adversárního 

typu řízení spočívající v přednostní důkazní aktivitě stran se objevují také ve slovinském 

trestním řádu.   

 

Cílem této práce je analýza předpokladů a důsledků uzákonění formálního důkazního 

břemene státního zástupce v českém trestním řízení. Zásadní otázkou je, zda by přijetí 

předmětného institutu 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.   

 

První část práce přináší obecné pojmové vymezení a členění institutu důkazního břemene 

zejména na podkladě teoretických a praktických poznatků z oblasti občanského sporného 

řízení a trestního procesu angloamerického systému. Zahrnut je popis vývoje nahlížení na 

důkazní břemeno v českém trestním řízení a jeho terminologické vymezení de lege lata a de 

lege ferenda pohledem autorky. Následuje historický exkurz zaměřený na vývoj postavení 

obžaloby, obhajoby a soudu v tuzemském trestním procesu. Třetí část představuje teoretický 

základ ke studiu právního prostředí, ve kterém institut formálního důkazního břemene 

státního zástupce vznikl a na jehož základě se dále vyvíjel, postavený do kontrastu 

s modelovým vymezením kontinentálního typu trestního řízení. Vývojové tendence 

promítající se do působení předmětného institutu a jeho vliv na celkový charakter trestního 

procesu jsou zřejmé z právní úpravy platné na území Anglie, Walesu a Spojených států 

amerických. Studium uvedených právních úprav je nezbytným předpokladem pro identifikaci 

jednotlivých prvků, které se s formálním důkazním břemenem státního zástupce pojí. Popis 

důsledků převzetí tohoto tradičního institutu angloamerického právního systému do právní 

úpravy italského trestního procesu je cenným podkladem pro legislativní činnost na území 

ostatních států kontinentální právní oblasti. Popis relevantní právní úpravy zmíněných zemí je 

obsažen ve čtvrté části práce. 
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Výše specifikované teoretické poznatky se promítají do nejrozsáhlejší a z hlediska cíle této 

práce nejvýznamnější páté části s označením formální důkazní břemeno státního zástupce 

v českém trestním řízení. Ta obsahuje úvahy nad předpoklady a důsledky uzákonění 

formálního důkazního břemene státního zástupce z hlediska ideového nastavení platného 

trestního řádu vyplývajícího z jeho účelu a základních zásad. Speciální pozornost je věnována 

jednomu z aspektů presumpce neviny, a sice povinnosti soudu vystupovat vůči obviněnému 

nestranně. Navazuje rozbor konkrétních institutů a procesních postupů, které by byly 

uzákoněním formálního důkazního břemene státního zástupce přímo či nepřímo dotčeny, 

resp. jež by bylo vhodné do trestního procesu nově začlenit, a to zejména s ohledem na 

základní předpoklad jeho řádného působení, kterým je sporný charakter řízení před soudem. 
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1. Pojmové vymezení důkazního břemene 

 

1.1. Důkazní břemeno a míra důkazu 

Ačkoli soud primárně rozhoduje na základě stavu věci zjištěného v rámci dokazování, 

v každém procesu může nastat situace, kdy po skončení dokazování nebudou rozhodné 

skutečnosti ani prokázány ani vyvráceny, a skutkový stav tak zůstane neobjasněn. Za těchto 

okolností nelze dopět jak k závěru, že příslušná hmotněprávní norma má být aplikována, tak 

že aplikována být nemá. Hmotněprávní úprava sama o sobě není schopna na tento stav 

označovaný v odborné literatuře jako non liquet (není jasno) reagovat. Rozhodnutí ve věci 

samé je však možné vydat na základě pravidel objektivního důkazního břemene. Ta označují 

stranu, která nese odpovědnost za stav důkazní nouze, a způsob, jakým má soud v dané situaci 

rozhodnout.  

 

Důkazní břemeno, respektive jeho jednotlivé aspekty ovlivňují celé řízení, a proto bývá 

označováno za páteř procesu. Promítá se již do rozhodování, zda řízení iniciovat. Na počátku 

řízení určuje, kdo má prokázat rozhodné skutečnosti. V jeho průběhu stanoví, kdo má 

s ohledem na aktuální procesní situaci vést důkaz. Předurčuje rozhodnutí soudu pro případ, že 

rozhodné skutečnosti nebudou prokázány ani vyvráceny. Pokud vnitřní přesvědčení soudce o 

existenci relevantních skutečností po skončení dokazování nedosáhne požadované jistoty, 

základem pro jeho rozhodnutí nebude skutkový stav, ale právě pravidla důkazního břemene. 

Na základě norem důkazního břemene tak soud uplatňuje formální procesní postup. Jedná se 

o úplné normy, jež obsahují hypotézu, a sice stav non liquet, dispozici v podobě pozitivní či 

negativní fikce naplnění znaku skutkové podstaty a sankci, kterou představuje hrozba 

nepříznivého rozhodnutí.  

 

Od procesního břemene je třeba odlišovat procesní povinnost. V případě procesní povinnosti 

vyžaduje právní úprava po subjektu určité jednání, přičemž pokud danému požadavku 

nevyhoví, vystavuje se riziku sankce. Aktivitu směřující k unesení důkazního břemene 

prostřednictvím sankcí vynucovat nelze. Hrozba vydání nepříznivého rozhodnutí vzhledem 

k neunesení důkazního břemene nicméně působí obdobně. Zatímco procesní povinnosti lze 
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ukládat kterékoli procesní straně (i dalším subjektům), objektivní a abstraktní subjektivní 

důkazní břemeno (formální důkazní břemeno) může zatěžovat jen jednu ze stran.
1
 

 

Pravidlo míry důkazu stanoví, od kdy je možné považovat určitou skutečnost za úspěšně 

prokázanou. Čím nižší je míra důkazu, tím jednodušší bude prokázání rozhodných 

skutečností. Nižší míra důkazu tak snižuje pravděpodobnost rozhodnutí soudu na základě 

pravidel důkazního břemene. V praxi dochází ke kolizi mezi požadavkem na přednostní 

rozhodování na základě objasněného skutkového stavu, nikoli na základě objektivního 

důkazního břemene a požadavkem na vysokou míru důkazu. Míru důkazu je přitom třeba 

odlišovat od hodnocení důkazů. Zatímco míra důkazu, která stanoví, kdy je důkaz úspěšně 

podán, je otázkou právní, hodnocení důkazů je otázkou skutkovou. 

 

 

1.2. Důkazní břemeno v občanském sporném řízení 

Zatímco v trestním procesu je samotná otázka existence důkazního břemene předmětem 

diskuzí, v oblasti občanského sporného řízení se jedná o tradiční institut. Z propracovaných 

teoretických poznatků civilní právní vědy lze čerpat při úvahách o charakteru aktuálního 

rozvržení procesních povinností stran při objasňování skutkového stavu v trestním procesu, 

jakož i o předpokladech a důsledcích uzákonění tzv. formálního důkazního břemene státního 

zástupce. 

 

Povaha institutu důkazního břemene, a sice zda pravidla důkazního břemene mají povahu 

norem hmotněprávních, procesněprávních či smíšenou není ani v civilním řízení vnímána 

jednotně. Zatímco Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 295/96, dospěl 

k závěru, že se jedná o institut procesního práva, Nejvyšší soud přisoudil důkaznímu břemeni 

v rozsudku ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1612/2014, hmotněprávní povahu. 

Pochybnosti vyvolává skutečnost, že v civilním řízení je závěr o tom, který z účastníků je 

nositelem důkazního břemene, odvozen z hmotného práva.
2
  

 

Při posuzování povahy důkazního břemene je třeba si uvědomit, že materiální normy se 

nemohou uplatnit přímo, ale uplatňují se na základě procesních pravidel v rámci dokazování. 

                                                           
1
 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně, 1995, s. 79. 
2
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2355/2009 
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Rozhodující je předmět právní úpravy, kterým je v případě procesního práva chování subjektů 

v řízení před orgány veřejné moci, zatímco v případě hmotného práva je chování subjektů 

regulováno přímo. Pravidla důkazního břemene nemění hmotněprávní vztahy, ale za 

procesního stavu non liquet ovlivňují obsah rozhodnutí tím, že fingují existenci či neexistenci 

neobjasněných rozhodných skutečností. Účinky rozhodnutí založeného na důkazním břemeni 

se promítají pouze do procesněprávní oblasti, a proto je třeba trvat na tom, že důkazní 

břemeno má ryze procesní povahu.
3
  

 

V civilním sporném procesu spočívá na základě projednací zásady primární odpovědnost za 

objasnění skutkového stavu na stranách. Jak uvádí Lavický, nejedná se o rezignaci 

zákonodárce na požadavek pravdivých a úplných skutkových zjištění, naopak je ve vztahu 

k těmto požadavkům maximálně využito kontradiktorního postavení stran a jejich 

protichůdných zájmů na objasnění skutkového stavu. Z toho vychází rovněž podstata 

základního pravidla důkazního břemene, jež je na protichůdném zájmu stran na objasnění 

skutkového stavu založeno.
4
 

 

Ačkoli bývá důkazní břemeno označováno za páteř civilního procesu, i zde lze pozorovat 

určité rozdíly v jeho pojmovém vymezení a členění. Zákonná definice důkazního břemene 

neexistuje. Jeho vymezení je tak založeno na judikatuře a poznatcích právní vědy. Nejvyšší 

soud ve svém rozsudku ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 33 Cdo 729/2013, stanovil, že „důkazním 

břemenem se rozumí procesní odpovědnost účastníka řízení za to, že za řízení nebyla 

prokázána jeho tvrzení a že z tohoto důvodu muselo být rozhodnuto o věci samé v jeho 

neprospěch. Smyslem důkazního břemene je umožnit soudu rozhodnout o věci samé i v 

takových případech, kdy určitá skutečnost, významná podle hmotného práva pro rozhodnutí o 

věci, nebyla pro účastníkovu nečinnost (v důsledku nesplnění povinnosti uložené ustanovením 

§ 120 odst. 1 větou první o. s. ř.) prokázána nebo vůbec (objektivně vzato) nemohla být 

prokázána. Rozsah důkazního břemene, tedy okruh skutečností, které konkrétně musí účastník 

prokázat, zásadně určuje hmotněprávní norma, která je na sporný vztah aplikována. Odtud 

také vyplývá, kdo je nositelem důkazního břemene, tedy kdo z účastníků je povinen stanovený 

okruh skutečností prokázat a koho při nesplnění této povinnosti stíhá nepříznivý následek v 

podobě neúspěchu ve sporu.“  

                                                           
3
 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení, s. 157 an. 

LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, s. 246. 
4
 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním, s. 149. 
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Pro pochopení jednotlivých aspektů důkazního břemene a jejich vlivu na průběh řízení je 

podstatné jeho teoretické členění. Vzhledem k tomu, že některé otázky nejsou ani v civilní 

právní vědě vykládány jednoznačně, pro účely této práce postačí zaměřit se na výklad 

základního pojmosloví.
5
 Již nyní je třeba upozornit, že v trestněprávní literatuře užívanému 

slovnímu spojení formální důkazní břemeno odpovídá níže specifikovaný pojem subjektivní 

důkazní břemeno; materiální důkazní břemeno pak odpovídá následujícímu vymezení 

konkrétního důkazního břemene. 

 

 

1.2.1. Objektivní důkazní břemeno 

Objektivní důkazní břemeno se do rozhodovací činnosti soudu promítne v situaci, kdy po 

provedeném dokazování nastane objektivní nejistota o existenci či neexistenci rozhodujících 

skutečností označovaná v odborné literatuře také jako stav non liquet. Jedná se o konečný 

procesní stav, kdy rozhodné skutečnosti nejsou ani prokázány ani vyvráceny, ačkoli došlo k 

vyčerpání všech možných a procesně přípustných důkazních prostředků. Není přitom 

podstatné, z jakého důvodu nastala nejistota o skutkovém stavu; zda se jedná o důsledek 

nečinnosti strany či neúspěšnou snahu o prokázání rozhodných skutečností.
6
 Nepřihlíží se k 

tomu, kdo konkrétně a které důkazní prostředky vyhledal a provedl. Rozhodující není ani to, 

zda se pochybnosti týkají existence nebo neexistence podstatných skutečností.
7
    

 

Smyslem objektivního důkazního břemene není formování skutkového stavu, ale umožnění 

meritorního rozhodnutí i přes nedostatečně objasněný skutkový stav. Určuje, která z 

procesních stran nese riziko důkazní nouze. Nikdy však nemůže nahradit dokazování a 

hodnocení důkazů.
8
 Uplatňuje se ve formě fikce. Vždy vyjadřuje určitou právní větu a je tak 

vždy abstraktní. V průběhu řízení se nikdy nepřenáší. 

 

                                                           
 
5
 Pojem důkazní břemeno byl až do konce 19. století používán výlučně ve smyslu subjektivního důkazního 

břemene; objektivní důkazní břemeno je zmiňováno teprve na konci 19. století. 
LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním, s. 16. 
6
 Z hlediska právního stavu se uplatňuje zásada iura novit curia. 

7
 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení, s. 24 an. 

8
 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení, s. 12. 
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V literatuře pojem objektivní důkazní břemeno suplují i jiná označení, a sice materiální 

důkazní břemeno
9
, důkazní riziko, břemeno zjištění a riziko zjištění či nezjištění. Ta jsou 

reakcí na jeho zřejmou terminologickou nepřesnost. Objektivní důkazní břemeno totiž není 

procesním břemenem v pravém slova smyslu. Primárně je adresováno soudu, nikoli stranám. 

Na rozdíl od subjektivního důkazního břemene nestimuluje strany k jednání, kterým by 

odvrátily nepříznivé následky neunesení důkazního břemene, alespoň ne přímo. Projevuje se 

totiž až v situaci, kdy bylo dokazování prohlášeno za skončené. Nejedná se ani o procesní 

sankci uloženou straně za její neaktivitu. Stav non liquet totiž může nastat i přesto, že strana 

zatížená důkazním břemenem byla v rámci dokazování aktivní, dokonce i tehdy, když využila 

všechny své procesní možnosti.
10

  

 

Dlouhou dobu se vycházelo z toho, že objektivní důkazní břemeno se může uplatnit pouze 

v řízení založeném na projednací zásadě, kde nesou odpovědnost za objasnění skutkového 

stavu strany. Tento názor byl však překonán. Bez ohledu na to, zda jsou důkazy 

shromažďovány v řízení ovládaném zásadou oficiality a vyšetřovací nebo zásadou dispoziční 

a projednací může nastat situace, kdy rozhodující skutečnosti zůstanou neobjasněny.  

 

 

1.2.2. Subjektivní důkazní břemeno 

Subjektivní důkazní břemeno, které bývá označováno také jako formální důkazní břemeno, 

procesní břemeno či břemeno vedení důkazu je projevem odpovědnosti stran za jejich aktivitu 

či pasivitu v řízení. Určuje, která strana má navrhnout důkaz k prokázání konkrétního znaku 

skutkové podstaty. Pouze subjektivní důkazní břemeno, které je v případě nevyužití 

procesních možností spojeno s nepříznivými následky, je procesním břemenem v pravém 

slova smyslu. Motivuje totiž zatíženou stranu, aby svou aktivitou v rámci dokazování 

vyloučila stav non liquet, který by pro ni znamenal nepříznivé rozhodnutí, resp. rozhodnutí na 

základě objektivního důkazního břemene.   

 

V právní vědě se ustálilo abstraktní pojetí subjektivního důkazního břemene, od kterého je 

odlišován institut konkrétního důkazního břemene. Abstraktní důkazní břemeno se uplatní 

obecně ve vztahu k určité zákonné úpravě bez zohlednění konkrétních okolností případu. 

                                                           
9
 V trestním právu procesním používané slovní spojení materiální důkazní břemeno nicméně svou povahou 

odpovídá níže uvedené charakteristice konkrétního důkazního břemene. 
10

 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním, s. 46-47. 



16 
 

Představuje tak právní otázku. Označuje stranu, která nese důkazní břemeno na samém 

počátku řízení před soudem. Dělení abstraktního subjektivního důkazního břemene mezi 

strany tak odpovídá dělení objektivního důkazního břemene.
11

 Je přitom logické, že důkazy 

má navrhovat strana, která nese odpovědnost za stav důkazní nouze. Vzhledem k tomu, že jak 

objektivní důkazní břemeno, tak abstraktní subjektivní důkazní břemeno jsou pevně 

vymezeny, umožňují předvídat procesní vývoj.  

 

V civilní právní vědě převládá názor, že subjektivní důkazní břemeno se uplatní pouze 

v řízení založeném na projednací zásadě, tedy v řízení, ve kterém nesou odpovědnost za 

objasnění skutkového stavu strany. Protikladem je vyšetřovací zásada, kterou charakterizuje 

výlučná odpovědnost soudu za objasnění skutkového stavu. K tomu je třeba dodat, že ani 

jeden z těchto modelů se v praxi neuplatňuje ve své ryzí podobě, ale jsou modifikovány 

v zájmu úplného a pravdivého objasnění skutkového stavu.
12

 Projednací zásada se přiblížila 

vyšetřovací zásadě posílením role soudu, který vyzývá strany k doplnění dokazování (§ 118a 

odst. 3 OSŘ) a za určitých okolností je oprávněn provést jiné než účastníky navržené důkazy 

(§ 120 odst. 2 OSŘ). Vyšetřovací zásada se naopak přibližuje projednací zásadě prvky 

povinné součinnosti stran. 

 

Zmíněné ustanovení § 120 odst. 2 OSŘ stanoví, že soud může provést jiné než účastníky 

navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li 

z obsahu spisu. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud 

při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny. S ohledem na rovnost 

účastníků a projednací zásadu má soud využít oprávnění provést jiné než účastníky navržené 

důkazy pouze výjimečně. V rámci sporného řízení se nesmí bez dalšího iniciativně pustit do 

vyšetřování věci a ověřovat tak vlastní hypotézy skutkového stavu. I přesto, že určitý důkaz 

bude vyplývat z obsahu spisu, s ohledem na § 118a odst. 3 OSŘ má soud nejprve umožnit 

straně nesoucí důkazní břemeno, aby navrhla k prokázání dané skutečnosti vlastní důkaz.
13

  

 

Ačkoli soud může i přes uplatnění subjektivního důkazního břemene do dokazování 

zasáhnout shora uvedeným způsobem, nesmí popřít kontradiktorní povahu řízení před 

soudem, která je společně s adversárním charakterem řízení nezbytným předpokladem 

                                                           
11

 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení, s. 17. 
12

 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním, s. 53. 
13

 SVOBODA, K. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 530. 
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uplatnění uvedeného institutu. K tomu Macur uvádí, že „obecně lze snad říci, že význam 

subjektivního důkazního břemena je tím vyšší, čím více se procesní strana stává subjektem a 

přestává být pouhým objektem soudního řízení".
14

 Zásadní je proto otázka, v jaké míře 

procesní právní úprava aktivitu stran připouští a nakolik jsou jejich procesní možnosti 

vyvážené.  

 

Na počátku řízení před soudem se přihlíží pouze k důkazům předloženým stranou zatíženou 

subjektivním důkazním břemenem. V daném okamžiku není podstatná případná existence 

zásadních důkazů, jež mohou tvrzení zatížené strany vyvrátit. Teprve jakmile nositel 

subjektivního důkazního břemene toto počáteční břemeno unese, může protistrana na základě 

konkrétního důkazního břemene předložit důkazy vyvracející příslušná tvrzení. 

 

  

1.2.3. Konkrétní důkazní břemeno 

Konkrétní břemeno vedení důkazu (zkráceně konkrétní důkazní břemeno)
15

 se, jak jeho název 

napovídá, odvíjí od konkrétní důkazní situace. Není závislé na právních normách upravujících 

objektivní a subjektivní důkazní břemeno, ale na průběhu dokazování. Uplatní se v situaci, 

kdy je vnitřní přesvědčení soudce předběžně ovlivněno dosud provedenými důkazy. Určuje, 

kdo má s ohledem na aktuální procesní stav navrhnout provedení důkazu. Představuje proto 

skutkovou otázku. 

 

Jestliže strana zatížená subjektivním důkazním břemenem v dostatečné míře prokázala 

existenci či neexistenci rozhodných skutečností, je v zájmu strany zatížené konkrétním 

důkazním břemenem její tvrzení a související důkazy zpochybnit. Nemusí však podat plný 

důkaz opaku, postačí vyvolání stavu non liquet. Ten bez další aktivity strany zatížené 

subjektivním důkazním břemenem povede k jejímu neúspěchu. Je pravdou, že soud může 

rozhodnout ve prospěch strany zatížené konkrétním důkazním břemenem i přes její naprostou 

pasivitu. Z taktického hlediska je nicméně jednoznačně vhodné, aby se pokusila tvrzení 

nositele subjektivního důkazního břemene zpochybnit. 

 

Skutečnosti rozhodné z hlediska konkrétního důkazního břemene nelze předem vymezit. 

Konkrétní důkazní břemeno je specifické svou nestabilitou a přenášením z jedné strany na 

                                                           
14

 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení, s. 13. 
15

 Uvedenému vymezení odpovídá v trestním právu procesním používaný pojem materiální důkazní břemeno. 
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druhou s ohledem na aktuální důkazní situaci. Jeho neunesení nikdy nemůže vést k rozhodnutí 

soudu založenému na pravidlech o objektivním důkazním břemeni. Nevyvolává stav 

objektivní nejistoty; naopak umožňuje soudu rozhodnout na základě dosud provedených 

důkazů.
16

 V určitých situacích je připuštěno přenesení konkrétního důkazního břemene z 

jedné strany na druhou jinak než prokázáním tvrzených skutečností. Jedná se například o 

úmyslné či nedbalostní zmaření důkazu, hrubé porušení povinnosti vážící se k výkonu 

povolání nebo porušení bezpečnostních předpisů.
17

  

 

 

1.2.4. Břemeno tvrzení 

V civilním sporném řízení tvoří předmět dokazování pouze sporné skutečnosti (§ 6 a 120 

OSŘ). Tvrzení je proto předpokladem vyvození zamýšlených právních následků. Žalobce je 

povinen tvrdit skutečnosti, které by v případě jejich prokázání naplnily znaky relevantní 

skutkové podstaty. Žalovaný je povinen tvrdit skutečnosti, jež naplňují znaky skutkové 

podstaty protinormy, jejíhož uplatnění se domáhá. Na povinnost tvrzení navazuje břemeno 

tvrzení. Pokud jej žalobce ani na základě výzvy soudu neunese, žaloba je bez dokazování 

zamítnuta.  

 

Také břemeno tvrzení se dělí na objektivní a subjektivní. Ta fungují na obdobných principech 

jako důkazní břemeno. Právní věda dále rozlišuje konkrétní břemeno tvrzení či břemeno 

substancování, které určuje, nakolik konkrétní musí být vyjádření strany s ohledem na 

předchozí tvrzení protistrany. Obsahuje-li procesní návrh obecná tvrzení, po protistraně 

nebude vyžadováno více než jejich prosté popření. I toto prosté popření následně nutí 

navrhovatele ke konkretizaci jeho tvrzení. Pokud je naopak již počáteční tvrzení navrhovatele 

dostatečně konkrétní, tvrzení protistrany musí dosahovat stejného či vyššího standardu.
18

 

 

 

1.3. Důkazní břemeno v trestním procesu angloamerického systému 

Základním pravidlem označovaným jako legal burden of proof (či zkráceně burden of proof) 

je povinnost obžaloby nade vší pochybnost (beyond a reasonable doubt) prokázat naplnění 

všech znaků žalovaného trestného činu a jeho spáchání obžalovaným, tzn. vinu obžalovaného. 

                                                           
16

 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení, s. 19. 
17

 MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení, s. 21. 
18

 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním, s. 251. 
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V praxi se jedná o povinnost prokázat naplnění objektivní (actus reus) a subjektivní stránky 

(mens rea) trestného činu.
19

 Rozhodující je stav po skončení dokazování, tzn. poté, co byla 

stranám poskytnuta možnost prezentovat vlastní důkazy. V případě neúspěchu obžaloby 

dochází k celkovému neúspěchu ve sporu v podobě vynesení zprošťujícího rozsudku. Toto 

pravidlo představující formální důkazní břemeno bylo nastaveno rozhodnutím ve věci 

Woolmington v Director of Public Prosecutions (1935) AC 462. Jednalo se o reakci na kritiku 

dosavadní praxe, kdy se v případě prokázání usmrcení jiné osoby obžalovaným presumoval 

jeho úmysl.
20

 V předmětném rozhodnutí Sněmovna lordů uvedla často citovanou větu, že 

napříč sítí anglického trestního práva se vine zlatá nit představující povinnost obžaloby 

dokázat vinu obžalovaného.  

 

Zatímco zatížení obžalovaného shora vymezeným formálním důkazním břemenem je 

nepřípustné, neboť by představovalo rozpor s principem presumpce neviny, ve vztahu 

k určitým dílčím skutečnostem může být obžalovaný nositelem tzv. legal burden. V takovém 

případě se však uplatní odlišný důkazní standard, a sice standard převažující 

pravděpodobnosti (on the balance of probabilities). Zmíněné výjimky jsou označovány jako 

klauzule obracející důkazní břemeno (reverse burden clauses). Obecně se vztahují na 

skutečnosti, o nichž má obžalovaný výhradní povědomí či nad jejichž prokázáním má 

kontrolu, a je pro něj proto nepoměrně jednodušší prokázat jejich existenci nežli pro obžalobu 

tyto skutečnosti vyvrátit.
21

 Příkladem je v rámci common law nastavené pravidlo, že 

obžalovaný je povinen prokázat tvrzenou nepříčetnost (McNaughten Rules 1843). Ustanovení 

139 odst. 4 Criminal Justice Act 1988 explicitně stanoví, že jakmile obžaloba prokáže, že se 

obžalovaný pohyboval na místě veřejnosti přístupném s nožem, obžalovaný se může vyvinit, 

pokud doloží, že měl k držení nože rozumný důvod či zákonné zmocnění. Z ustanovení 143 

Road Traffic Act 1988 ve spojení s ustanovením 101 Magistrates´ Courts Act 1980, jež 

stanoví, že řízení motorového vozidla bez pojištění odpovědnosti za škodu je trestným činem, 

implicitně vyplývá, že obžalovaný se může vyvinit, pokud prokáže, že byl v předmětné době 

pojištěn.  

 

                                                           
19

 HANNIBAL, M.; MOUNTFORD, L. Criminal Litigation. Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 283. 
20

 CROSS, R. The Golden Thread of the English Criminal Law : The burden of proof. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1976, s. 5. 
21

 HANNIBAL, M.; MOUNTFORD, L. Criminal Litigation, s. 284. 
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V procesu dokazování se dále uplatňuje tzv. evidential burden (označované také jako burden 

of going forward
22

). Jeho podstatou je povinnost strany prokázat vlastní verzi skutkového děje 

nebo právní interpretace. Tato podoba důkazního břemene se nejprve uplatní ve vztahu 

k zástupci veřejné žaloby, který je povinen prokázat tvrzení obsažená v obžalobě, jinak se 

vystavuje riziku okamžitého vydání zprošťujícího rozsudku pro nedostatečný podklad 

k projednání věci v řízení před soudem (no case to answer). Obžalovaný je obecně oprávněn 

bez dalšího vinu popřít prostřednictvím tzv. not guilty plea, a nesmí tak být nucen uvádět 

skutečnosti na svou obhajobu. Jakmile však z vlastní iniciativy poukazuje na skutečnosti, 

které jeho vinu vylučují nebo zmírňují (affirmative defence), je povinen je podložit 

odpovídajícími důkazy, které vyvolají v tomto směru důvodné pochybnosti.
23

 Pokud tak 

neučiní, v případě porotního rozhodování nebude porota o jeho tvrzení (např. alibi, nutná 

obrana, skutkový omyl či námitka promlčení) vůbec informována.24 

 

Konkrétním projevům působení důkazního břemene v trestním procesu angloamerického 

systému bude věnována pozornost ve 4. části této práce.  

 

 

1.4. Dělení důkazního břemene 

Dělením důkazního břemene se rozumí určení strany, která bude zatížena nepříznivými 

následky neunesení důkazního břemene. V právní literatuře se objevují různá kritéria pro 

dělení důkazního břemene, z nichž ta nejčastější jsou uvedena níže. 

 

1) Důkazní břemeno má zatěžovat stranu, jež má v úmyslu změnit status quo. 

2) Důkazní břemeno má nést strana, která řízení iniciuje. 

3) Důkazní břemeno se má vázat k tvrzení existence, nikoli neexistence určitých 

skutečností. 

4) Prokázání příslušné skutečnosti má být povinností té strany, pro kterou je podstatné. 

5) Důkazní břemeno má nést strana, jež má zřejmě jednodušší přístup k 

příslušnému prameni důkazu.
25

 

                                                           
22

 INGRAM, J. L. Criminal Evidence. 11
th

 ed. Waltham, MA: Anderson, 2012, s. 47. 
23

 Na území jednotlivých států Spojených států amerických se uplatňuje buď požadavek vyvolání rozumné 
pochybnosti, nebo důkazní standard by a preponderance of the evidence. 
24

 WODAGE, W. Y. Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. Mizan Law 
Review. 2014, vol. 8, no. 1, s. 255 an.  
25

 NANCE, D. A. The Burdens of Proof : Discriminatory Power, Weight of Evidence, and Tenacity of Belief. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2016, s. 3-4. 
WODAGE, W. Y. Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases, s. 254. 
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Jak bylo uvedeno výše, v civilním sporném řízení není základní pravidlo dělení důkazního 

břemene vyjádřeno v psaném prameni práva. Jeho obecně uznávané vymezení je takové, že 

pokud se někdo domáhá aplikace určité právní normy a vyvolání souvisejících právních 

následků, jež doposud neexistovaly, nese důkazní břemeno co do naplnění znaků skutkové 

podstaty této právní normy. Na neobjasněný znak skutkové podstaty se nahlíží jako na 

vyvrácený.
26

 Základem je tak negativní fikce. Zvláštní pravidla dělení důkazního břemene se 

odvíjí od vymezení základního pravidla, čímž jeho podstatu potvrzují. Také zvláštní pravidla 

jsou založena na fikci. V úvahu však připadá také pozitivní fikce. Ze shora uvedených kritérií 

pro dělení důkazního břemene se tak v civilním procesu uplatní ta, která jsou zmíněná pod 

body 1), 2) a 4). V rámci angloamerického právního systému se v trestním procesu uplatňují 

kritéria dle bodu 1) a 2). Formální důkazní břemeno tak nese subjekt, který má v úmyslu 

změnit status quo a s tímto záměrem řízení iniciuje. Tzv. reverse burden clauses lze zařadit 

mezi tzv. zvláštní pravidla dělení důkazního břemene, jejichž podstata bude objasněna níže, 

přičemž určující jsou kritéria vymezená bod body 4) a 5). Ve vztahu k neobjasněným 

skutečnostem se rovněž uplatní negativní fikce. 

 

 

1.4.1. Zvláštní pravidla dělení důkazního břemene 

Zvláštní pravidla dělení důkazního břemene vycházejí z výslovné zákonné úpravy, 

vyvratitelných zákonných domněnek či ze soudcovského dotváření práva. Již z jejich 

označení je zřejmé, že se odchylují od základního pravidla dělení důkazního břemene. 

Důvodem je zpravidla neúměrné zatížení iniciátora řízení, které by pro něj předem znamenalo 

téměř jistý neúspěch. V minulosti zastávaný názor, že negativa není možné prokazovat, byl 

nicméně vyvrácen. 

 

1.4.1.1. Vyvratitelné zákonné domněnky 

Na rozdíl od ostatních pravidel dělení důkazního břemene zákonné vyvratitelné domněnky 

předem počítají s tím, že presumovaná skutečnost nebude předmětem dokazování. Namísto ní 

je prokazována skutečnost představující bázi domněnky, jejíž prokázání je snazší, čímž je 

odlehčeno postavení nositele subjektivního důkazního břemene.
27

 Zákonné domněnky tak 

mění předmět dokazování. Jsou založeny na pozitivní fikci existence určitého právního 

                                                           
26

 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním, s. 143 an. 
27

 McCLAIN, E. Burden of Proof in Criminal Prosecutions. American Law Review. 1883, vol. 892, no. 17, s. 894. 
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následku nebo skutečnosti, která nebyla ověřena v rámci dokazování. Označení zákonné 

vychází z toho, že na rozdíl od skutkových a smluvních domněnek jsou tyto upraveny 

zákonem. V případě, že je presumována určitá skutečnost, jedná se o zákonnou domněnku 

skutkovou, pokud je presumován právní následek, jedná se o zákonnou domněnku právní.   

  

K odvrácení nepříznivých důsledků zákonných vyvratitelných domněnek slouží institut 

protidůkazu a důkazu opaku. Protidůkazem může protistrana zpochybňovat naplnění 

skutkových předpokladů báze domněnky. Na základě plného důkazu opaku může vyvrátit 

existenci samotné presumované skutečnosti. Uvedené instituty se tak liší v několika ohledech. 

Prvním z nich je jejich rozdílné zaměření, a sice buď na presumovanou skutečnost či 

následek, anebo na bázi domněnky. K úspěšnému podání protidůkazu je třeba, aby strana 

nezatížená subjektivním důkazním břemenem vyvolala pochybnosti, jejichž důsledkem je 

existence stavu non liquet.
28

 Důkaz opaku je úspěšný teprve ve chvíli, kdy je soud přesvědčen 

o opaku presumované skutečnosti či právního následku; skutkový stav je tak objasněn. 

Zatímco důkaz opaku připadá v úvahu pouze u vyvratitelných domněnek, protidůkaz se může 

uplatnit jak u vyvratitelných, tak u nevyvratitelných domněnek.
29

 

 

Kritici působení institutu vyvratitelných zákonných domněnek v trestním procesu poukazují 

na riziko odsouzení obžalovaného pro jeho neschopnost podat protidůkaz či důkaz opaku, a to 

i přes důvodné pochybnosti o jeho vině.
30

 ESLP opakovaně konstatoval, že uplatnění 

vyvratitelných domněnek není v principiálních rozporu se zásadou presumpce neviny 

specifikovanou v čl. 6 odst. 2 Úmluvy. Státy však musí nastavit rozumné limity zohledňující 

význam dotčeného zájmu a zachovat právo na obhajobu.
31

  

                                                           
28

 DENNIS, I. H. The Law of Evidence. 2
nd

 ed. London: Sweet and Maxwell, 2002, s. 421. 
29

 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním, s. 220. 
30

 TANOVICH, D. M. The Unravelling of the Golden Thread : The Supreme Court’s Compromise of the 
Presumption of Innocence. Criminal Law Quarterly. 1992-1993, vol. 35, s. 195. 
31

 Viz rozsudek ESLP ze dne 7. 10. 1988 ve věci Salabiaku proti Francii, č. stížnosti 10519/83 
Ve věci Salabiaku proti Francii se stěžovatel dostavil do budovy pařížského letiště vyzvednout si očekávanou 
zásilku. Jelikož ji nemohl najít, požádal o pomoc zaměstnance letiště, který jej nasměroval k nevyzvednutému 
kufru bez označení. Stěžovatele po celou dobu sledovali policisté, kteří následně v kufru, jenž si z letiště odnesl, 
nalezli 10 kg rostlin a semen konopí. Stěžovatel tvrdil, že zřejmě došlo k záměně zásilek. Podle aplikované 
právní úpravy k vyvození trestní odpovědnosti za trestný čin pašeráctví (obdoby trestného činu nedovolené 
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 TZ) postačovalo držení 
zakázané látky. ESLP konstatoval, že jazykovým výkladem lze jednoznačně dospět k závěru o nevyvratitelnosti 
předmětné zákonné domněnky. Ta však byla popřena judikaturou, která připouštěla vyvinění obviněného, 
pokud prokázal existenci vyšší moci (např. absolutní nemožnost znát obsah balíčku). Nadto mohl obviněný 
poukazovat na polehčující okolnosti. Nebyl tak zbaven možností obhajoby, a proto ESLP neshledal rozpor s čl. 6 
odst. 2 Úmluvy. 
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1.4.1.2. Soudcovské dotváření práva (obrácení důkazního břemene) 

Pravidla dělení důkazního břemene mohou vznikat také cestou soudcovského dotváření práva. 

Tímto způsobem jsou řešeny typově obdobné situace, ve kterých dochází k důkazní nouzi, 

pokud by uplatnění základního pravidla dělení důkazního břemene bylo zjevně nespravedlivé 

(např. vzhledem k záměrnému zmaření důkazu). Také takto vytvořená pravidla se svým 

charakterem musí blížit právní normě, respektive se nesmí jednat o ad hoc řešení konkrétní 

situace. Pokud je rozdělení objektivního důkazního břemene na základě soudcovského 

dotváření práva pojímáno odlišně od základního či zvláštního pravidla, lze hovořit o obrácení 

důkazního břemene.
32

  

 

 

1.5. Vývoj nahlížení na důkazní břemeno v trestním řízení 

Jak bylo naznačeno výše, v trestněprávní literatuře není předmětem diskuzí pouze vymezení 

jednotlivých forem důkazního břemene a míry jejich uplatnění, ale jednoznačně není vnímána 

ani samotná otázka, zda lze o institutu důkazního břemene v kontextu trestního procesu vůbec 

hovořit. 

  

                                                                                                                                                                                     
Na obdobném základě byl založen rozsudek ESLP ze dne 25. 9. 1992 ve věci Pham Hoang proti Francii, č. 
stížnosti 13191/87. 
Ve věci Radio France a další proti Francii vystupovali v roli stěžovatelů provozovatel rozhlasového vysílání Radio 
France, ředitel vysílání podřízeného rádia France Info a hlasatel tohoto rádia. Ředitel vysílání a hlasatel byli 
odsouzeni za zveřejnění nepravdivého prohlášení o údajné aktivní participaci poškozeného, který byl v době 
druhé světové války zástupcem francouzské prefektury Pithiviers, na deportaci Židů do koncentračních táborů. 
U provozovatele rozhlasového vysílání byla vyvozena občanskoprávní odpovědnost. Konkrétně se jednalo o 
62krát zopakovanou reportáž založenou na článku uveřejněném v týdeníku Le Point. Podle dotčené francouzské 
právní úpravy mohl být ředitel vysílání stíhán v pozici hlavního pachatele, aniž by bylo nutné prokazovat jeho 
zavinění, pokud byl obsah hanlivého prohlášení pevně stanoven dříve, než byl komunikován směrem 
k veřejnosti. V případě stíhání ředitele vysílání mohl být příslušný hlasatel, který obsah zveřejnil, stíhán v pozici 
účastníka. Dle stěžovatelů uvedená právní úprava zakotvila nevyvratitelnou domněnku odpovědnosti ředitele 
vysílání, jež byla automaticky vyvozena z jeho funkce, a to bez ohledu na případné důkazy konkretizující jednání 
ředitele vysílání či okolnosti, za kterých byla informace zveřejněna. K vydání odsuzujícího rozsudku měl 
postačovat výkon příslušné funkce a opakované uveřejnění hanlivého prohlášení některým z podřízených 
hlasatelů. ESLP se s tvrzením stěžovatelů o nevyvratitelnosti uvedené zákonné domněnky neztotožnil. Za 
problematický aspekt nicméně označil skutečnost, že se předmětná domněnka uplatnila společně 
s domněnkou, podle které je v případě hanlivých vyjádření presumována zlá víra. Obě domněnky nicméně 
mohly být vyvráceny. K vyloučení trestní odpovědnosti ředitele vysílání a tím i příslušného hlasatele mohlo dojít 
zpochybněním hanlivého charakteru prohlášení, předchozího pevného nastavení jeho obsahu nebo prokázáním 
dobré víry hlasatele. Dobrou víru hlasatele přitom bylo možné dovodit ze sledování legitimního cíle, pečlivého 
studia podkladů, použití umírněného způsobu jazykového vyjádření a neexistence osobní animozity. Stěžovatel 
obě námitky uplatnil a soudy se s nimi náležitým způsobem vypořádaly. Požadavek nastavení rozumných limitů 
pro uplatnění zákonné domněnky a respektování práva na obhajobu tak byl naplněn. 
Rozsudek ESLP ze dne 30. 3. 2004 ve věci Radio France a další proti Francii, č. stížnosti 53984/00 
32

 LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním, s. 221 an. 
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Teoretickému vymezení důkazního břemene se věnoval již autor rakouského trestního řádu 

z roku 1873 Julius Glaser. Ten rozlišoval tři podoby, ve kterých se důkazní břemeno 

uplatňuje. Podstatu formálního důkazního břemene spatřoval v riziku ztráty sporu v případě, 

že jeho nositel nepodloží svá tvrzení odpovídajícími důkazy. Dle Glasera důkazní břemeno 

v této podobě v trestním procesu nemá místo. S materiálním důkazním břemenem se oproti 

tomu pojí pouze dílčí riziko zatíženého subjektu, že jím tvrzená skutečnost zůstane 

neobjasněna. Uplatnění této formy důkazního břemene má v trestním procesu své 

opodstatnění za předpokladu, že objasnění skutečností rozhodných z hlediska viny je 

povinností obžaloby. Dále Glaser odlišoval faktické důkazní břemeno, s nímž spojoval 

faktický zájem strany, aby soud nevzal jí nepříznivé skutečnosti pro její nedostatečnou 

důkazní aktivitu za prokázané.  Stranu tak k důkazní aktivitě nenutí procesní povinnost, ale 

vlastní faktický zájem.
33

  

 

Působení důkazního břemene (onus probandi) v sovětském trestním řízení se věnoval Andrej 

Januarjevič Vyšinskij. Ten zdůrazňoval, že ačkoli prokuratuře nepochybně přísluší 

povinnost dokazovat správnost podané obžaloby, není tím obviněný zproštěn obdobné 

povinnosti dokazovat tvrzení svědčící v jeho prospěch. V této souvislosti odkazoval na 

obecnou zásadu actori incumbit onus probandi nebo actori incumbit probatio, podle níž je 

povinen dokazovat ten, kdo je původcem tvrzení vyžadujícího důkazu. Prokurátor je tak 

povinen prokázat svá tvrzení obsažená v obžalobě. Pokud se mu to podaří, přičemž obviněný 

poukazuje na okolnosti vyvracející obvinění, důkazní břemeno se přesouvá na obviněného, 

který je povinen tvrzené okolnosti dokázat.
34

 Výjimkou je situace, kdy je takový důkaz snáze 

přístupný pro obžalobu. Ta je následně povinna prokazatelně vyčerpat všechny možnosti 

k jeho opatření. Vyšinskij však zdůrazňuje, že sovětské právo odmítá formálněprávní postoj 

k procesním vztahům, přičemž v jistých případech stíhá povinnost vést ex officio důkaz také 

samotný soud.
35

 Důkazní iniciativa soudu, která v některých případech vyústila v situace, kdy 

na sebe soudce v procesu dokazování bral roli žalobce či obhájce, se stala terčem kritiky. 

Andrzej Murzynowski byl např. přesvědčen, že pokud v průběhu dokazování náleží takřka 

                                                           
33

 GLASER, J. Handbuch des Strafprozesses, Leipzig: Duncker und Humblot, 1883, s. 364-365. 
34

 Vyšinskij zmiňuje příklad přistižení obviněného při pytláctví. Pokud prokurátor prokázal veškeré znaky 
trestného činu pytláctví a jeho spáchání obviněným, avšak obviněný tvrdí, že byl držitelem povolení k lovu, je 
povinen toto své tvrzení dokázat. 
35

 VYŠINSKIJ, A. J. Theorie soudních důkazů v sovětském právu. Přeložil KONEČNÝ, J.; TARABRIN, E. Praha: Mír, 
1950, s. 263-266. 
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výlučná role soudu, strany, zejména veřejný žalobce, ztrácejí pocit odpovědnosti, nepociťují 

nutnost přípravy na projednání věci a v řízení před soudem jsou pasivní.
36

  

 

Josef Žila byl přesvědčen, že trestní řád ukládá prokurátorovi povinnosti tvrzení a povinnost 

důkazní, jež se promítají primárně v náležitostech obžaloby a povinnosti přiložit spisy 

obsahující shromážděný důkazní materiál. V obecné rovině důkazní povinnost chápal jako 

procesní povinnost, jejíž nesplnění může mít procesní důsledek v podobě rozhodnutí 

nepříznivého pro jejího nositele. Kontroverzní otázkou nicméně dle jeho názoru bylo, zda se 

jedná o povinnost srovnatelnou s povinností účastníků občanského sporného řízení. Za 

určující kritérium označil fakt, zda je s nesplněním důkazní povinnosti prokurátora jako strany 

v trestním řízení spojen potencionální procesní důsledek. Ten spatřoval v institutu vrácení 

věci prokurátorovi k došetření v situaci, kdy výsledky hlavního líčení ukazují na podstatnou 

změnu okolností případu a k objasnění věci je třeba dalšího šetření. Jedná se o situaci, kdy 

orgány činné v přípravném řízení a po nich prokurátor nesplnili svou procesní povinnost plně 

objasnit skutek a vyhledat potřebné důkazy. Za těchto okolností je vrácení věci prokurátorovi 

vlastně výzvou soudu adresovanou prokurátorovi k doplnění tvrzení a důkazů, tedy 

obdobou výzvy soudu adresované účastníkovi civilního sporného řízení. Zcela odlišná je však 

míra možnosti vzniku nepříznivých důsledků a jejich povaha. V trestním řízení je soud 

v souladu s vyhledávací zásadou povinen sám doplnit skutkový podklad potřebný pro 

rozhodnutí a vyhledat k němu důkazy. Možnost vrácení věci prokurátorovi k došetření je 

výjimkou z tohoto pravidla. Po vrácení věci z hlavního líčení se prokurátor opět stává pánem 

sporu. Pokud se mu nepodaří věc v potřebném rozsahu objasnit, nastávají důsledky v určitém 

smyslu srovnatelné s neunesením důkazního břemene účastníkem civilního řízení sporného. 

V civilním sporném řízení je větší míra možnosti vzniku nepříznivých důsledků neunesení 

předmětných procesních povinností spojena s uplatněním projednací zásady. Byť byl Žila 

přesvědčen, že v trestním řízení se uplatňuje důkazní povinnost prokurátora coby předpoklad 

pro vymezení důkazního břemene, pojem důkazního břemene považoval v tomto typu řízení 

za zbytečný. Jeho smyslem je stanovení pravidel pro rozhodnutí soudu na podkladě neúplně 

zjištěného skutkového stavu. V trestním řízení má dle jeho názoru při rozhodování o vině 

tentýž smysl pravidlo in dubio pro reo odvozené z principu presumpce neviny.
37
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Co se týče rozvržení procesních povinností při objasňování skutkového stavu, Žila 

poukazoval na rizika spojená s přejímáním povinností prokurátora soudem. Dle jeho názoru, 

pokud je provádění důkazů prakticky výhradně v rukou soudu, ten nevyhnutelně ztrácí odstup 

od projednávané věci a vzniká tak reálné riziko ztráty jeho objektivity. Plná vytíženost soudu 

jednotlivými procesními povinnosti navíc může vést k provádění výslechu osob způsobem, 

který spočívá v konfrontaci výsledků hlavního líčení s výsledky přípravného řízení. Samotné 

provádění důkazů navržených obžalobou staví soud v očích obžalovaného do pozice jeho 

procesního protivníka. Tento dojem je ještě posílen, pokud soud sám doplňuje mezery ve 

vyšetřování. Uvedená rizika mohou ohrozit výchovný charakter trestního řízení, a přispět tak 

k situaci, že obžalovaný bude i spravedlivý rozsudek považovat za křivdu. Nebezpečí 

podjatosti soudce, které vyplývá z jeho souběžného vystupování v roli žalobce, mělo být 

odstraněno uzákoněním obžalovací zásady. S ohledem na uvedená rizika nelze dle Žily 

hodnotit uplatnění vyhledávacího principu v hlavním líčení jednoznačně pozitivně. 

Vyhledávání nových skutečností a důkazů soudem nicméně nemá být zcela vyloučeno. Má 

však přestavovat co nejmenší objem jeho činnosti, tak aby naprosto převažovala činnost 

spojená s funkcí rozhodování. Zachování vyhledávací činnosti soudu je podstatné zejména 

z hlediska ochrany obžalovaného.
38

  

 

Podle Františka Storcha má institut formálního důkazního břemene své místo pouze 

v civilním sporném řízení. Zde je přípustné, aby bylo rozhodnutí soudu založeno na 

formálním základě, tedy na důkazech, které vzešly z výlučné procesní aktivity stran, byť by 

neodrážely skutečný skutkový stav. Zásadní rozdíl je dle něj třeba spatřovat v povaze práv, 

která jsou předmětem civilního a trestního řízení. Zatímco v případě civilního řízení se jedná 

o práva zadatelná, ve věcech trestních stát uplatňuje nezadatelné právo na ochranu právního 

řádu, jehož rubem je povinnost státu chránit právní hodnoty a statky vyplývající z práva 

hmotného.
39

 Je proto vyloučené, aby soud v trestním řízení rezignoval na objasňování 

skutkového stavu věci v situaci, kdy strany o rozhodné skutečnosti opomněly vést důkaz nebo 

se jim jej nepodařilo provést.
40

 „Neshoda rozsudku s pravdou skutečnou ve věcech civilních 

není bezprávím, pokud má pramen svůj v pravidle: volenti non fit injuria; ve věcech trestních 

neshoda taková byla by kalamitou, jíž by spravedlnosť sama nemalou brala pohromu. Řízení 

trestní dlužno tedy nezbytně tak upraviti, aby poskytovalo dostatečných záruk, že jím skutečná 
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vina nebo nevina, skutečná, materielná pravda přijde na jevo, pokud to ovšem přirozeně 

obmezenými prostředky lidského poznání vůbec možno. Řízení trestní tedy na rozdíl od řízení 

civilního ovládáno jest zásadou pravdy materielné, objektivné (Grundsatz der materiellen, 

objektiven Wahrheit). K tomu konci nastává potřeba, aby zásada officialnosti nebyla 

obmezena jenom na initiativu stíhání trestního, ale aby i v řízení samém dopřáno jí bylo 

místa, aby totiž soudci samému uložena byla péče o vyhledání pravdy, tak aby řízením 

zjednán byl základ rozhodnutí dle možnosti úplný a spolehlivý.“
41

 Storch označuje zásadu 

materiální pravdy za nejvyšší zásadu trestního řízení.
42

 Na rozdíl od formálního důkazního 

břemene však nevylučuje působení materiálního důkazního břemene v trestním řízení. 

Vymezení procesních stran je totiž založeno na existenci protichůdných zájmů, které v řízení 

prosazují, a jejich odlišně vymezené působnosti. Je zřejmé, že také v trestním řízení budou 

proti sobě stojící strany usilovat o dokázání skutečností, jež jsou jim ku prospěchu. Obžaloba 

v řízení před soudem přirozeně usiluje o prokázání skutečností, které obžalobu podporují, 

zatímco obhajoba o provedení obhajovacích důkazů.
43

 

 

Antonín Růžek odmítl aplikaci důkazní povinnosti i důkazního břemene v trestním procesu. 

Ačkoli má prokurátor povinnost uvést v obžalobě seznam navrhovaných důkazů a také ostatní 

strany mohou činit důkazní návrhy, nejde dle jeho názoru o obdobu důkazní povinnosti 

uplatňující se v civilním sporném řízení. Vzhledem k povinnosti soudu objasňovat všechny 

okolnosti případu i bez návrhu stran nemá nesplnění důkazní povinnosti žádné procesní 

důsledky, jež by postihly prokurátora či jinou stranu. O důkazní povinnosti soudu nelze 

hovořit také proto, že soud by navrhoval důkazy sám sobě a ne někomu jinému, přičemž 

důkazní povinnost se může uplatnit pouze ve vztahu k odlišné osobě. Nadto soud sám netvrdí, 

zda se obviněný trestného činu dopustil či nikoliv. Nepřiklání se ani k verzi obžaloby, ani 

k verzi obhajoby, jež by se následně snažil doložit důkazy. Volnost soudu při objasňování 

skutkového stavu dle Růžka neomezovala ani dříve upravená povinnost probrat v hlavním 

líčení důkazní materiál z přípravného řízení a v rozhodnutí se s ním vypořádat (§ 220 odst. 3 

TŘ). Povinnost soudce zjistit objektivní pravdu vyplývající ze zásady oficiality, jež byla ve 

vztahu k dokazování konkretizována vyhledávací zásadou, nemohla být dle Růžka označena 

za důkazní břemeno. V případě prokurátora by šlo jen o vyjádření zásady in dubio pro reo 

jiným způsobem, tedy v pochybnostech v neprospěch obžaloby, což je i tak zřejmým 
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důsledkem jejího uplatnění.  Navíc nelze hovořit o tom, že by prokurátor v případě zproštění 

obžaloby ve sporu prohrál.  Pakliže vina nebyla bezpečně prokázána, nejedná se o rozhodnutí, 

které by šlo k tíži státu. Opačný přístup by byl v rozporu s povinností obžaloby postupovat 

v trestním řízení objektivně. Již vůbec nelze hovořit o důkazním břemeni v případě 

obviněného, který má právo, nikoli povinnost se obhajovat.
44

 Na druhou stranu Růžek 

nepopíral, že nejlepší předpoklady úplného objasnění věci jsou naplněny tehdy, jestliže se na 

dokazování podílí v maximální možné míře strany, a „pravda se tak stanoví cestou 

polemiky“.
45

 

 

Neexistenci formálního důkazního břemene v trestním procesu konstatoval Vladimír Solnař, 

který uvedl, že „ve shodě se zásadou vyhledávací nestanoví trestní řád, které okolnosti 

jednotlivé strany musí před soudem dokazovat s tím účinkem, že nesplnění této povinnosti by 

mohlo mít za následek pro stranu nepříznivé rozhodnutí. Neukládá tedy důkazní břemeno. 

Operovat tímto pojmem v trestním řízení nemá smysl. Otázky, které se v občanském soudním 

řízení řeší institutem důkazního břemene, se řeší v trestním řízení na podkladě zásady in 

dubio pro reo.“
46

 

 

Otázkou, zda v trestním řízení existuje důkazní břemeno, se zabýval také František Púry. 

Ten důkazní břemeno chápe jako „procesní odpovědnost účastníka určitého řízení za to, že 

v takovém řízení budou prokázány rozhodné skutečnosti tak, aby soud (resp. jiný orgán) mohl 

rozhodnout v jeho prospěch“.
47

 Púry vyjádřil přesvědčení, že byť platný trestní řád obsahuje 

v úpravě dokazování určité prvky kontradiktorního trestního řízení (viz § 2 odst. 5, § 180 

odst. 2, 3 a § 215 odst. 2 TŘ), nelze zde hovořit o důkazním břemeni ve formálním smyslu, 

jež by bylo obdobou uvedeného institutu uplatňujícího se v rámci občanského soudního řízení 

sporného. V případě nečinnosti stran je totiž soud nadále povinen sám doplnit dokazování 

v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí. Posílením práv obviněného v procesu dokazování 

byla na tento subjekt přenesena část odpovědnosti za výsledky dokazování. Obviněný stejně 

jako každá jiná strana trestního řízení má právní a faktický zájem na tom, aby byla prokázána 
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jeho tvrzení a zpochybněna tvrzení protistrany. Aktivní účast stran na dokazování je 

umožněna zejména prostřednictvím práva vyhledat, opatřit, navrhnout či provést důkaz. 

S ohledem na jednotlivá ustanovení směřující ke zvýšení aktivity stran v procesu dokazování 

lze hovořit o tom, že se v trestním řízení uplatňuje tzv. materiální důkazní břemeno. 

Důsledkem posílení postavení hlavních procesních stran v důkazním řízení je pouze omezení 

zásady vyhledávací ve vztahu k soudu, nikoli zatížení státního zástupce důkazním břemenem 

ve formálním smyslu. Púry se neztotožňuje s názorem, že všechny otázky, které jsou 

v občanském soudním řízení řešeny institutem formálního důkazního břemene, lze v trestním 

řízení řešit pomocí pravidla in dubio pro reo vyplývajícího z presumpce neviny. Toto pravidlo 

lze uplatnit pouze v případě závažných pochybností o vině, jež nelze odstranit provedením 

dalších důkazů či vyhodnocením stávajících důkazů.
48

 

 

K institutu formálního důkazního břemene se staví skepticky Jaroslav Fenyk, který 

zdůrazňuje, že důkazní břemeno je v kontinentálním právním prostředí především institutem 

práva soukromého. V civilním procesu důkaznímu břemeni předchází povinnost tvrzení a 

břemeno tvrzení, na které navazuje důkazní břemeno jako procesní odpovědnost za výsledek 

dokazování. Uvedené povinnosti korespondují s podstatou projednací zásady, podle které 

musí samy strany vnést do procesu určité skutečnosti, aby mohly být projednány, a doložit je 

příslušnými důkazy. Aktivní vyhledávání důkazů či vnášení nových skutečností ze strany 

soudu by představovalo zásah do rovného postavení účastníků řízení. Výsledkem dokazování 

a základem pro rozhodnutí soudu jsou tak skutečnosti, které strany sporu považují za pravdu, 

resp. jsou ochotny je považovat za pravdu, přičemž soud musí takový skutkový stav 

akceptovat, i kdyby byl přesvědčen o opaku. Jedná se o tzv. formální pravdu. V civilním 

sporném procesu je formální důkazní břemeno zpravidla rozděleno či přenášeno mezi 

stranami. Fenyk zdůrazňuje, že toto není v trestním řízení možné vzhledem k uplatnění 

principu presumpce neviny a zásady ne bis in idem. Zároveň však připouští, že jak zásada 

projednací, tak zásada vyhledávací coby její protějšek se v současném českém civilním 

procesu neuplatňují ve své ryzí podobě, ale jsou v zájmu řádného objasnění skutkového stavu 

modifikovány. V civilním sporném řízení tuto modifikaci představuje povinnost stran 

k pravdivým a úplným přednesům. Ustanovení § 120 odst. 2 věta první OSŘ připouští 

provedení i jiných než účastníky navržených důkazů. Z ustanovení § 153 odst. 1 OSŘ 

vyplývá, že zásada materiální pravdy se uplatňuje také v civilním sporném řízení. Přesto je 
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Fenyk přesvědčen, že na rozdíl od formálního důkazního břemene reflektuje materiální 

důkazní břemeno všechny zatím uznávané základní zásady dokazování v trestním řízení, 

zejména zásadu materiální pravdy, vyhledávací zásadu, zásadu volného hodnocení důkazů, 

jakož i princip presumpce neviny. Pokud není soudce po vyčerpání důkazních prostředků při 

uplatnění shora uvedených zásad přesvědčen o vině trestným činem, postupuje podle zásady 

in dubio pro reo.
49

 

 

Podle Pavla Šámala by měl mít trestní proces v zájmu posílení zásady presumpce neviny 

charakter sporu rovných procesních stran, ve kterém by důkazní povinnost i důkazní břemeno 

zatěžovaly státního zástupce. Institut důkazní povinnosti a důkazního břemene by se nicméně 

oproti občanskému soudnímu řízení uplatňoval v podobě odpovídající specifikům trestního 

procesu. Podstatou důkazní povinnosti je povinnost strany, která činí určité tvrzení, označit 

odpovídající důkazy. Státní zástupce prostřednictvím obžaloby tvrdí, že obviněný spáchal v ní 

specifikovaný trestný čin, a proto má být právě on nositelem důkazní povinnosti. Také 

s ohledem na čl. 80 Ústavy má nést odpovědnost nejen za to, že soudu podaná obžaloba je 

podložena odpovídajícími procesně použitelnými důkazy potřebnými k rozhodnutí o vině a 

trestu, ale také za její následné zastupování v řízení před soudem. Podle platné a účinné právní 

úpravy (zejména § 2 odst. 5 TŘ) nicméně nese konečnou odpovědnost za řádné objasnění 

skutkového stavu soud. Ten by měl právě s ohledem na princip presumpce neviny v trestním 

procesu vystupovat v pozici nezávislého a nestranného arbitra s omezenými možnostmi 

aktivně se zapojit do dokazování. Jeho ingerence by nikdy neměla nahradit činnost státního 

zástupce ani představovat cílené prokazování viny obžalovaného. Situace, kdy soud na jedné 

straně dokazuje vinu či nevinu obžalovaného a na druhé straně se od něj vyžaduje nestranné a 

spravedlivé rozhodnutí, je sama o sobě v rozporu s principem presumpce neviny. V případě 

obžalovaného je přípustné hovořit o tzv. materiálním důkazním břemeni, které jej v situaci, 

kdy dosud provedené důkazy poskytují spolehlivý podklad pro závěr o jeho vině, podněcuje 

k uplatnění prostředků aktivní obhajoby.
50
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Tomáš Gřivna je přesvědčen, že není třeba v trestním procesu kategoricky odmítat pojem 

důkazního břemene pouze proto, že je vlastní spíše civilnímu právu.
51

 Formální důkazní 

břemeno by mělo zatěžovat státního zástupce, který by tak byl povinen prokázat svá tvrzení 

obsažená v obžalobě. Odpovědnost soudu za zjištění skutkového stavu je zpravidla spojena se 

stylizací soudce do role obžaloby nebo obhajoby, která se projevuje v jeho dalším postupu, 

zejména v průběhu dokazování. Nezřídka je pak soud označován za protihráče obviněného, 

pomocníka veřejné žaloby, případně státní zástupce za pomocníka soudu při dokazování.
52

 

 

Stanoviska Šámala a Gřivny se promítla do činnosti Komise pro nový trestní řád, která byla 

ustanovena v roce 2014 tehdejší ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou. Již sama 

skutečnost, že do jejího čela byl zvolen Pavel Šámal, nasvědčovala tomu, jakým směrem se 

bude legislativní činnost ubírat. Materiál Východiska a principy nového trestního řádu z roku 

2015 deklaroval využití věcných záměrů z let 2004 a 2008, a sice směřování k nastavení 

moderního kontradiktorního trestního řízení evropského typu. Z hlediska celkové koncepce 

nového trestního řádu měl hrát zásadní roli právě institut formálního důkazního břemene 

státního zástupce, který by zakotvil procesní odpovědnost státního zástupce za prokázání 

všech znaků trestného činu, pro který byla podána obžaloba, a prokázání viny obžalovaného, 

a to bez možnosti spoléhat se na ingerenci soudu. Zakotvení tohoto institutu mělo přispět 

k výraznému zvýšení aktivity procesních stran v řízení před soudem, a tedy k dosažení 

skutečně kontradiktorního trestního řízení. Stávající stav, kdy důsledky případného neunesení 

důkazního břemene zatíží v první řadě soud a následně státního zástupce, tak měl být 

překonán.  

 

Po nástupu Roberta Pelikána na post ministra spravedlnosti se na jaře roku 2015 složení 

Komise pro nový trestní řád obměnilo a v jejím čele stanula Dagmar Císařová. Personálně 

obměněná komise nenavázala na činnost svých předchůdců, což se promítlo v zamýšleném 

uplatnění vyhledávací zásady v plném rozsahu jak v přípravném řízení, tak v řízení před 

soudem. Konečnou odpovědnost za objasnění skutkového stavu, a tím i za rozsah a průběh 

dokazování, měl nést nadále soud. Úvodní text k materiálu s názvem Rekodifikace trestního 

práva procesního uveřejněnému v roce 2018 v této souvislosti odkázal na nález Ústavního 
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soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3235/15 (bod 27), a zdůraznil, že tato koncepce 

naprosto převažuje v zahraničních právních řádech. Na druhou stranu bylo deklarováno další 

posílení procesní aktivity stran, přičemž mělo být pravidlem, že hlavní strana, která navrhuje 

určitý důkaz, jej také provede.
53

 K citovanému nálezu Ústavního soudu je třeba uvést, že tento 

pouze konstatuje, že s ohledem na princip presumpce neviny je to stát, kdo nese konkrétní 

důkazní břemeno, přičemž podle účinné právní úpravy (§ 2 odst. 5 in fine TŘ) odpovědnost za 

náležité objasnění věci nakonec spočívá na obecném soudu. Vzápětí však (konkrétně v bodě 

29) dodává, že se ve své rozhodovací praxi zaměřené na presumpci neviny často opírá o 

judikaturu ESLP, který vyžaduje, aby důkazní břemeno spočívalo na obžalobě. Ústavní soud 

v této souvislosti konkrétně odkazuje na rozsudek ESLP ve věci Barberà, Messegué a 

Jabardo proti Španělsku. V něm však ESLP zdůraznil, že s ohledem na princip presumpce 

neviny nesmí být postup soudu ovlivněn předsudkem o vině obžalovaného. Nelze proto 

obecně vycházet ze zatížení státu důkazním břemenem, ale je třeba konkrétně stanovit, že 

nositelem důkazního břemene je obžaloba. Veřejný žalobce je nejen povinen informovat 

obviněného o podstatě obvinění tak, aby měl reálnou možnost uplatnit své právo na obhajobu, 

ale také předložit dostatek důkazů k odsouzení obžalovaného.
54

 Závěr, že citovaný nález 

Ústavního soudu schvaluje současné zatížení soudu konečnou procesní odpovědností za řádné 

objasnění skutkového stavu, je proto nesprávný.
55

 

 

K další zásadní obměně personálního složení Komise pro nový trestní řád došlo za působení 

Jana Kněžínka na postu ministra spravedlnosti. Počátkem roku 2019 byl jejím vedením 

pověřen Jiří Říha. Na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti je dostupná pracovní 

verze paragrafového znění obecné části trestního řádu, která byla podkladem pro jednání 

Komise pro nový trestní řád, jež se uskutečnilo dne 8. 4. 2019.
56

 Tento dokument s institutem 

formálního důkazního břemene státního zástupce nepočítá. Ve vymezení vyhledávací zásady 

je zahrnuta povinnost soudu doplnit dokazování v rozsahu potřebném pro jeho rozhodnutí (§ 7 

odst. 2). 
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Tendence směřující k přenesení plné procesní odpovědnosti za řádné objasnění skutkového 

stavu z hlediska podané obžaloby na státního zástupce se projevují také na mezinárodní 

úrovni. Požadavek na striktní oddělení funkcí státního zástupce a soudu v rámci trestního 

řízení byl vyjádřen pod bodem 10 pokynů věnujících se roli státního zástupce (Guidelines on 

the Role of Prosecutors), které byly přijaty na 8. kongresu OSN zaměřeném na Prevenci 

kriminality a přístup k pachatelům trestné činnosti, jenž se uskutečnil v roce 1990 v hlavním 

městě Kuby, Havaně. Na výše uvedený požadavek navazuje konstatování nutnosti aktivní role 

státního zástupce v rámci trestního stíhání (bod 11). Ten má přihlížet k veškerým relevantním 

skutečnostem, ať už prospívají obžalobě či obhajobě (bod 13).
57

   

 

Dne 6. 10. 2000 přijal Výbor ministrů Rady Evropy doporučení s označením Rec(2000)19 

zaměřené na roli státního zástupce v trestním řízení. Bod 17 tohoto doporučení (Vztah mezi 

státními zástupci a soudci rozhodujícími ve věci samé) stanoví, že „státy by měly přijmout 

náležitá opatření, na jejichž základě budou právní status, kompetence a procesní role státních 

zástupců zákonem vymezeny způsobem, který vyloučí jakékoli legitimní pochybnosti o 

nezávislosti a nestrannosti soudců rozhodujících ve věci samé. Státy by zejména měly 

garantovat, že tatáž osoba nebude moci zároveň plnit povinnosti státního zástupce a soudce. 

Primární odpovědnost za celkovou efektivitu systému trestní justice má nést státní zástupce, 

nikoli soudce.
58

  

 

Požadavek na zatížení státního zástupce důkazním břemenem byl formulován ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 9. 3. 2016, č. 2016/343, zaměřené na posílení 

určitých aspektů presumpce neviny a práva být přítomen při projednání trestní věci v řízení 

před soudem. Datum implementace bylo nastaveno k 1. 4. 2018. Směrnice v čl. 6 (Důkazní 

břemeno) odst. 1 stanoví, že „členské státy zajistí, aby důkazní břemeno co do prokázání viny 

podezřelých a obviněných osob zatěžovalo obžalobu“. Tímto požadavkem nicméně nemá být 

vyloučena případná povinnost soudu vyhledávat jak usvědčující, tak ospravedlňující důkazy, 

resp. ex officio uplatňovat pravomoci směřující k vyhledání důkazů, pokud takové nastavení 

nebude v rozporu s touto směrnicí a dalšími požadavky vyplývajícími z unijního či 
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mezinárodního práva (viz bod 22 úvodního textu).
59

 Ačkoli toto vymezení působí poněkud 

zmatečně, z jeho odůvodnění vyplývá, že možnost zachovat stávající uspořádání se vztahuje 

pouze na členské státy, ve kterých se neuplatňuje kontradiktorní systém. Česká republika se 

mezi státy oprávněné k uplatnění výjimky z formálního důkazního břemene státního zástupce 

již nyní neřadí, což je zřejmé jak z jednotlivých novelizací trestního řádu popsaných 

v kapitole 2.5. této práce, tak z judikatury Ústavního soudu navazující na čl. 80 Ústavy.
60

 

 

 

1.6. Důkazní břemeno v trestním řízení pohledem autorky  

Působení institutu důkazního břemene v trestním procesu je nepochybně kontroverzní 

otázkou, o čemž svědčí značná názorová roztříštěnost citovaných autorů. Pokud bychom 

v jejich závěrech měli nalézt určitou shodu, jednalo by se o přesvědčení, že ve stávajícím 

trestním řízení, resp. v jeho právní úpravě platné v době publikace příslušných prací se 

neuplatňuje formální důkazní břemeno představující riziko procesního neúspěchu v případě 

nepodložení rozhodných tvrzení z hlediska viny obviněného odpovídajícími důkazy. Shoda 

naopak nepanuje na tom, zda má uvedený institut v trestním procesu své opodstatnění 

pohledem de lege ferenda.   

 

Postavení obžaloby, obhajoby a soudu v trestním procesu prošlo zásadním vývojem, kterému 

bude věnována pozornost ve 2. části této práce. Podoba tehdy platné právní úpravy musí být 

při hodnocení názorů shora uvedených významných právních osobností zohledněna. Je třeba 

si uvědomit, že v době, kdy Růžek, Solnař a Storch publikovali svá stanoviska k možnosti 

působení důkazního břemene v trestním řízení, spočívalo těžiště dokazování v přípravném 

řízení, obhajoba měla velmi slabé postavení a jedinou přípustnou formou aktivní ingerence 

stran do průběhu dokazování byla možnost klást vyslýchaným osobám otázky, a to zpravidla 

tehdy, když předseda senátu své dotazy skončil a když už neměli otázek členové senátu. 

Podněty k zavedení institutu formálního důkazního břemene, který je založen na 

jednoznačném vymezení procesních protivníků, tak logicky působily nekoncepčně. 

 

Snaha vtisknout řízení před soudem sporný charakter byla opakovaně záměrem novelizací 

trestního řádu, zejména tzv. velké novely provedené zákonem č. 265/2001 Sb. Přesto platná 
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právní úprava neurčuje výhradně odpovědný subjekt za objasnění skutkového stavu z hlediska 

podané obžaloby. Na jedné straně je státní zástupce povinen v řízení před soudem dokazovat 

vinu obžalovaného a zastupovat veřejnou žalobu, na druhé straně konečnou procesní 

odpovědnost za řádné objasnění skutkového stavu také z hlediska podané obžaloby nese soud. 

Nedůsledné vymezení rolí těchto subjektů při dokazování často vyvolává dojem, že soud je 

pomocníkem obžaloby, čímž je z objektivního hlediska zpochybněna jeho nestrannost. Na 

rizika spojená s faktickou vyšetřovací činností soudce poukazuje Gřivna, Murzynowski, 

Šámal a Žila, a byl si jich vědom také odpůrce uplatnění důkazního břemene v trestním 

procesu Růžek
61

. Jsou zmiňována rovněž v české judikatuře, judikatuře ESLP a shora 

uvedených mezinárodních dokumentech (více bod 5.2.3. zaměřený na vyhledávací zásadu).  

 

Nejednoznačné vymezení procesních protivníků se promítá rovněž do pochyb o existenci 

důkazní povinnosti v platné právní úpravě trestního procesu, jež je základním předpokladem 

pro zatížení jedné ze stran formálním důkazním břemenem. Jak uvedl Žila, důsledkem 

nesplnění důkazní povinnosti může být rozhodnutí nepříznivé pro jejího nositele. To spatřoval 

v trestním procesu v možnosti vrácení věci státnímu zástupci k došetření, jež má být obdobou 

výzvy civilního soudu k doplnění důkazů. Rozdíl mezi oběma instituty nespočívá pouze v jím 

zmíněné odlišné míře možnosti vzniku nepříznivých důsledků a jejich povaze. Zásadní je 

z mého pohledu především skutečnost, že zatímco výzva civilního soudu směřuje k témuž 

důkaznímu standardu, který se pojí s formálním (subjektivním) důkazním břemenem, vrácení 

věci státnímu zástupci k došetření směřuje k dosažení důkazního standardu, který je nezbytný 

pro samotné postavení obviněného před soud. Stávající pojetí důkazní povinnosti a s ní 

spojených důsledků proto nepovažuji za dostatečný podklad pro případné uzákonění 

formálního důkazního břemene státního zástupce. 

 

Sporná je rovněž existence břemene tvrzení v trestním řízení. Státní zástupce, který řízení 

před soudem iniciuje prostřednictvím obžaloby, jejíž náležitosti jsou zákonem upraveny, je 

nepochybně nositelem povinnosti tvrzení. Pochybnosti o existenci břemene tvrzení jsou 

spojeny s nutností zachování totožnosti skutku, pro který se trestní stíhání vede. Státní 

zástupce je povinen zachovat v obžalobě totožnost skutku vymezeného unesením o zahájení 

trestního stíhání a soud je oprávněn rozhodnout pouze o skutku vymezeném v žalobním 

návrhu. Připouští se pouze změna v okolnostech, které individualizují žalovaný skutek z 

                                                           
61

 RŮŽEK, A. Obžalovací zásada v československém socialistickém trestním řízení, s. 49. 



36 
 

hlediska času, místa spáchání činu, míry a formy zavinění obviněných, popř. rozsahu 

následku, když jinak shoda v následku či jednání není dotčena.
62

 Pokud je ze samotného 

popisu skutku v obžalobě zřejmé, že skutek není trestným činem, soud má trestní stíhání bez 

dalšího zastavit [§ 172 odst. 1 písm. b) TŘ], anebo věc postoupit příslušnému orgánu (§ 171 

odst. 1 TŘ). Státního zástupce nevyzývá k úpravě popisu skutku tak, aby odpovídal skutkové 

podstatě trestného činu. V trestním procesu proto nelze hovořit o obdobě občanskoprávního 

institutu břemene tvrzení.  

 

Zatímco je v civilním sporném řízení povaha institutu důkazního břemene předmětem diskuzí, 

v trestním řízení je základem pro dělení důkazního břemene zásada presumpce neviny, a proto 

není pochyb o tom, že se jedná o procesně právní institut. Pravidla dělení důkazního břemene 

chrání za stavu non liquet dosavadní právní stav. Do toho je v trestním řízení zasahováno 

z iniciativy orgánů činných v trestním řízení, které jednají jménem státu. Nedostatečně 

objasněný skutkový stav proto musí jít k tíži státu. Ten je tak nositelem objektivního 

důkazního břemene, které je v trestním řízení vyjádřeno prostřednictvím pravidla in dubio pro 

reo.
63

 Vzhledem k vysoké míře důkazu jsou v trestním procesu rozhodnutí na základě 

pravidel objektivního důkazního břemene relativně častá. 

 

Dělení objektivního důkazního břemene předurčuje dělení formálního důkazního břemene (v 

civilním procesu označovaného jako subjektivní důkazní břemeno) na počátku řízení před 

soudem. Zásada presumpce neviny vylučuje jeho přenášení v průběhu trestního řízení. Byť je 

role soudu při objasňování skutkového stavu předmětem diskuzí, není pochyb o tom, že 

protivníkem obžalovaného nemá být soud, ale státní zástupce. Tento závěr koresponduje 

s římskoprávní tezí, podle které kdo tvrdí, má dokazovat. Formální důkazní břemeno by tak 

v případě jeho uzákonění jednoznačně zatěžovalo státního zástupce.  

 

Coby páteř procesu by se formální důkazní břemeno státního zástupce prolínalo celým jeho 

průběhem bez ohledu na to, zda bude nakonec rozhodnutí ve věci samé vydáno na základě 

                                                           
62

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. 3 Tz 168/2001 
63
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objektivního důkazního břemene (pravidla in dubio pro reo) nebo na základě objasněného 

skutkového stavu. Ovlivnilo by již rozhodování státního zástupce, zda řízení před soudem 

iniciovat. Oproti tomu materiální důkazní břemeno (kterému odpovídá v civilním procesu 

používané označení konkrétní důkazní břemeno), jehož působení v řízení před soudem není 

zpochybňováno ani za stávající právní úpravy, je závislé na průběhu dokazování. Určuje 

stranu, v jejímž zájmu je s ohledem na dosud provedené důkazy učinit důkazní návrh. 

V případě obžalovaného se může jednat např. o situaci, kdy proti němu vypovídá více svědků, 

zatímco v jeho prospěch žádný. Z hlediska obžaloby se může jednat o nutnost reakce na 

vzniklé pochybnosti o nepříčetnosti obžalovaného. Zatímco se tak množství a váha důkazů 

obhajoby a obžaloby mohou měnit, dělení formálního důkazního břemene by bylo neměnné.64  

 

V případě uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce lze také na našem 

území očekávat tlak na prosazení určitých zákonných vyvratitelných domněnek, které 

odlehčují pozici obžaloby. Ty se v zahraničí kromě zmíněné oblasti trestných činů spojených 

s nakládáním s nebezpečnými předměty a látkami uplatňují rovněž v kategorii trestných činů 

proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Obdobné tendence lze očekávat v oblasti 

soudcovského dotváření práva.
65
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2. Historický vývoj postavení obžaloby, obhajoby a soudu 

V předchozí části této práce bylo vysvětleno, že institut důkazního břemene se coby páteř 

procesu prolíná celým jeho průběhem. Uzákonění formálního důkazního břemene, jehož 

předpokladem je jednoznačné vymezení procesních protivníků, by ovlivnilo nejen celkový 

charakter trestního procesu, ale rovněž podobu jeho jednotlivých institutů. Zároveň by 

otevřelo diskuzi nad vhodností přejímání souvisejících prvků, jež se uplatňují v rámci 

angloamerického právního systému či českého civilního sporného procesu. Implantaci 

jakéhokoli cizího prvku do tuzemského právního prostředí by měl předcházet tematický 

historický exkurz. Ten je v tomto případě zaměřen na proměny postavení obžaloby, obhajoby 

a soudu. Podstatná není pouze změna ve vymezení jejich procesních práv a povinností, ale 

také rizika zneužití souvisejících institutů.  

 

 

2.1. Vývoj v 11. – 17. století 

Ve středověku se zpočátku neuplatňovala diferenciace civilního a trestního řízení. Trestný čin 

byl totiž chápán jako útok proti zájmům soukromé osoby, nikoli veřejnosti či státu. Z tohoto 

důvodu bylo zahájení řízení v trestních věcech v rukou dotčených soukromých osob 

(poškozeného či jeho blízkých), které nesly důkazní břemeno. S počátečním soukromým 

charakterem trestního práva se pojila dispoziční a projednací zásada trestního řízení.  

 

Teprve potřeba zvýšené ochrany veřejného zájmu vedla k oddělení trestního práva od práva 

soukromého. Počátky trestání ex officio se váží k překonávání feudální rozdrobenosti ve 13. 

století. Mezi první náznaky veřejné žaloby lze řadit situace, kdy byl pachatel pronásledován 

celým společenstvím a po shledání viny z něj případně vyloučen. Veřejný zájem na stíhání a 

potrestání pachatele se začal projevovat nejprve u deliktů, které zasahovaly zájmy panovníka 

či širší veřejnosti (např. útok proti panovníkovi či kacířství), přičemž reakce na útoky proti 

životu a zdraví zůstávala po dlouhou dobu soukromou záležitostí (v případě usmrcení až do 

roku 1627
66

). Zpočátku musela být nedostatečná veřejná moc posílena za pomoci veřejnosti. 

Každý, kdo takovou pomoc odmítl, byl považován za spolupachatele, případně odpovídal za 

škodu způsobenou pronásledovaným zločincem. Příkladem byla povinnost aktivně stíhat 

zločince na zvolání „nestojte“.
67
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Až do recepce římsko-kanonického procesu po vzoru italské doktríny a praxe, jež byla 

dokonána prostřednictvím hrdelního řádu Karla V. v roce 1532, ovlivňovalo vývoj práva na 

našem území zejména právo německé. Následně získával doposud obžalovací proces 

inkviziční podobu.
68

 Všeobecných pravidel upravujících soudní řízení bylo zpočátku velmi 

málo a jejich písemné zachycení bylo sporadické (např. Konrádova statuta z počátku 13. 

století). V počátcích raně feudálního státu se do podoby trestního práva promítaly obyčeje 

předstátní společnosti, které byly postupně transformovány v zájmu státu a šlechty. Následně 

se k obyčejům připojila soudní rozhodnutí a právní předpisy vycházející ze zákonodárné moci 

panovníků. 

 

Stavovský proces na zemském soudě se skládal ze tří částí: přípravného řízení, líčení pře a 

exekuce. Vycházelo se ze zásady obžalovací, přičemž strana, která se k jednání nedostavila, 

spor prohrála. Kontumační rozsudek byl jediným procesním prostředkem, jak donutit strany 

k přítomnosti při jednání. Provedení exekuce bylo závislé na vůli stran. Čekalo se tedy, zda 

bude vítěz trvat na potrestání či trest promine.
69

 Odlišnou podobu měl proces u soudů 

městských, který byl jednodušší a rychlejší. Neuplatňovaly se zde ordály a bylo připuštěno 

písemné svědectví a odvolání.  

 

Pokud při dokazování jiné prostředky selhaly nebo chyběly, až do 14. století bylo o vině či 

nevině rozhodováno na základě ordálového řízení (tzv. božího soudu). Rozhodnutí tak mohlo 

být založeno na iracionálním důkazu vyplývajícím z působení přírodních sil a nadpřirozených 

mocností. Příkladem byl ordál vody, žhavého železa, soudní souboj, ordálová přísaha či 

losování. Možnost volného hodnocení důkazů ze strany soudu byla při uplatnění ordálového 

řízení vyloučena. Soudci fakticky nerozhodovali, pouze sledovali, zdali jsou dodržena 

formální pravidla, za nichž má dokazování probíhat, a konstatovali jeho výsledek. 

Nepředvídatelnost ordálového řízení rovněž popírala význam uplatnění důkazního břemene. 

Aplikace ordálů souvisela s nízkou autoritou ústřední státní moci.  

 

Pro další vývoj trestního procesu bylo zásadní zakotvení veřejné žaloby. Požadavek na 

trestání „smrtelných hříchů“ z úřední povinnosti vznesli husité ve Čtyřech pražských 

artikulích. V roce 1437 za vlády císaře Zikmunda byl zřízen úřad královského prokurátora. 
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Impulsem pro jeho zřízení byla snaha o opětovné získání královského majetku zabaveného 

husity. Inspirací byla Zikmundovi pravděpodobně západní Evropa, zejména Francie. 

Ovlivnila jej také recepce římského práva, kde zájmy fisku a císaře zastupovali procuratores 

fisci vel caesaris.
70

 Působnost královského prokurátora se postupně rozšiřovala a obecně se 

vztahovala na zastupování majetkových zájmů království. Potřeba stíhání určitých trestných 

činů, které nestíhal soukromý žalobce, byla odůvodněna skutečností, že příjmy z pokut 

uložených za tyto trestné činy plynuly do královské pokladny. Přesto byla ještě v 16. století 

naprostá většina trestných činů stíhána na základě soukromé žaloby. Přechodným momentem 

mezi soukromou a veřejnou žalobou byla podpora soukromého žalobce a zajišťování výkonu 

trestu (např. prostřednictvím předběžného uvěznění osoby do doby vznesení žaloby). Zemská 

zřízení království českého (1500) již označila soukromou mstu za trestný čin spojený 

s hrozbou trestu smrti. Tento dokument zároveň připustil, aby obžalovaný předložil na svou 

obhajobu důkaz. Typické bylo používání různých způsobů dokazování pro různé trestné činy. 

Procesní možnosti stran byly ovlivněny jejich společenským postavením. 

 

Od 16. století hrála v případě závažných trestných činů rozhodující úlohu tortura, o jejíž 

aplikaci rozhodoval soud. Uplatnění tortury bylo důsledkem snahy o objasnění skutkového 

stavu za každou cenu.
71

 Pakliže byl dostatečně odůvodněn závěr, že pachatelem je konkrétní 

osoba, která se odmítala doznat, její doznání bylo možné vynutit prostřednictvím tortury. 

Uplatnění tortury souviselo se zásadním významem doznání, které bylo považováno za 

korunu důkazů. Průběh tortury byl přesně vymezen (např. zákoníkem císaře Ferdinanda III. 

z roku 1656). Zpravidla počínala psychickým mučením, následovalo mučení fyzické. 

Předchozí výpověď učiněná bez mučení pak byla považována za neobjektivní a ďáblem 

ovlivněnou. Pakliže stíhání probíhalo na základě soukromé iniciativy a zločin nebyl prokázán, 

žalobce nesl odpovědnost za případné škody způsobené mučením.
72

 Tortura byla definitivně 

zrušena Obecním soudním řádem kriminálním z roku 1787. 

 

 

2.1.1. Práva městská 

Podobu českého středověkého procesu uplatňovaného zejména u šlechtických soudů 

zachycují Práva městská království českého z roku 1579. Tomuto dokumentu byla věnována 
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monografie Karla Malého, z níž vychází následující text. Proces upravený v Právech 

městských byl založen na soukromé žalobě, kterou doplňovalo stíhání ex officio v případě 

trestného činu „proti Pánu Bohu […] a dobrému obecnému řádu a poctivosti“.
73

 Nerozlišovalo 

se mezi civilním a trestním procesem. Nedostavení se k soudu bez řádné omluvy, svévolné 

vzdálení se od soudu a odmítnutí odpovídat na žalobu bez udání důvodu bylo sankcionováno 

ztrátou pře. Pokud se žalovaný přiznal, nebylo třeba dalšího dokazování. To probíhalo jen 

v případě přetrvávajícího sporu. Jestliže žalovaný žalobě odpíral, formální důkazní břemeno 

zatěžovalo žalobce podle římskoprávní zásady Ei enim, qui dicit, non qui negat, incubit 

probatio.
74

 Žalovaný nesl důkazní břemeno v případě návrhu na předběžné zamítnutí žaloby 

z formálních důvodů a v případě jednotlivých forem obhajoby, např. s odkazem na okolnosti 

vylučující protiprávnost. 

 

V souladu se zásadou Unus testis nullus testis
75

 bylo vyžadováno svědectví alespoň dvou 

osob. Není však pravdou, že by byl kladen důraz na co největší počet svědků. V případě, že 

proti sobě obě strany postavily stejný počet důvěryhodných osob, vyhrál žalovaný, pakliže 

měl status čestného člověka. Samotné podávání svědectví probíhalo v utajení pouze v 

přítomnosti svědka a písaře, který byl povinen zapsat vše, co svědek uváděl. Po zahájení 

procesu bylo odtajnění svědeckých výpovědí na uvážení soudu. Pokud byla způsobilost 

svědka k podání svědectví některou ze stran napadena, byl tento vyzván, aby se bránil 

osočení, a pakliže se ubránil, měl nárok na finanční náhradu. V opačném případě hrozil 

svědkovi až trest smrti. Rozsudky musely být založeny na slyšení obou stran. Ačkoli se u 

soudců předpokládala znalost práva, přesto měli „lidi rozsudky spravedlivými […] podělovati 

[…], ne tak slov práva, jako rozumu a smyslu týchž práv šetřiti“.
76

  

 

 

2.2.  Feudální absolutismus 

Nástup absolutismu je spojen s nahrazením feudálního soudce volně nalézajícího právo 

soudcem byrokratickým, který rozhodoval dle předpisů schválených panovníkem. Došlo k 

zavedení opravných prostředků a nejprve dvojinstančního, později trojinstančního řízení. 
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V době habsburské byl prokurátor považován za ochránce veřejného zájmu. Poskytoval 

právní pomoc poddaným v případech vrchnostenského útlaku, který jim bránil v plném 

uplatnění jejich práv. Postavení královského prokurátora coby veřejného žalobce bylo 

potvrzeno Obnoveným zřízením zemským, které zakotvilo jeho povinnost stíhat všechny 

trestné činy, o kterých se dozví.  

 

 

2.2.1. Obnovené zřízení zemské 

Podobu trestního řízení zpočátku určovalo Obnovené zřízení zemské z roku 1627, které 

představovalo ústavní zakotvení absolutistického režimu. Vedle akuzačního řízení se 

uplatňovalo řízení inkviziční (vyšetřovací), které od 17. století postupně vytěsňovalo veřejnou 

žalobu. Jeho původ je spojován s římským řízením císařské doby, přičemž do našeho práva 

proniklo prostřednictvím kanonického práva. Jednalo se o zvláštní typ nesporného řízení, 

v rámci kterého vystupoval soudce v trojjediném postavení jako žalobce, obhájce i soudce. 

Soudce tak z úřední povinnosti zahajoval trestní stíhání, vymezoval jeho předmět, který mohl 

také kdykoli měnit, a shromažďoval související důkazy. Bylo na jeho uvážení, jak dlouho 

bude v řízení pokračovat. Potlačením adversárních prvků při objasňování skutkového stavu 

byla vyloučena aplikace důkazního břemene. V inkvizičním řízení se neuplatňovaly záruky 

chránící obviněného při vyšetřování. V souladu s formální důkazní teorií bylo možné 

obžalovaného odsoudit ačkoli důkazy odporovaly skutečnosti.
77

 Typickým příkladem byla 

vynucená doznání. Charakter procesu dokreslovala jeho tajnost a písemnost. Veřejně byl 

pouze vyhlašován rozsudek. Pozice obžalovaného byla limitována řadou zákazů (např. 

nemohl klást otázky svědkům). Možnost uvádět okolnosti svědčící ve prospěch obžalovaného 

byla připuštěna čistě formálně. Ve skutečnosti soudce s obžalovaným zpravidla vůbec 

nepřišel do styku. 

 

 

2.2.2. Hrdelní řád Josefa I. 

Hrdelní řád Josefa I. z roku 1707 byl kodifikací trestního práva pro všechny korunní země.  

Obsahoval jak hmotněprávní, tak procesněprávní ustanovení. Proces měl inkviziční charakter, 

byť za určitých podmínek na žádost žalobce připadal v úvahu také proces akuzační. Pokud 
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žalobce od samého počátku chyběl či upustil od žaloby, zatímco ve veřejném zájmu bylo 

řízení zahájit nebo v něm pokračovat, uplatnil se inkviziční proces. U vyjmenovaných deliktů 

byl inkviziční proces obligatorní. Na základě volného uvážení soudce mohlo být trestní řízení 

zahájeno také v případě, že trestnost daného jednání nebyla předem stanovena. Hrdelní řád 

byl mezistupněm k úplnému vítězství inkvizičního řízení v Tereziáně. Postupné oslabování 

veřejné žaloby se promítlo v jejím označení. Nejprve se jednalo o úřad královského 

prokurátora, následně o královský úřad fiskální a konečně pouze o fiskální úřad.
78

 

 

Přípravné řízení se dělilo do dvou částí. První část probíhala bez aktivní účasti obviněného, 

který se stal účastníkem až ve druhé fázi přípravného řízení zahájené jeho výslechem. 

Vyslýchající nesměl obviněnému slibovat beztrestnost pod podmínkou doznání nebo vymáhat 

jeho doznání pod pohrůžkou útrpného výslechu. Klasickému pojetí inkvizičního procesu 

odpovídal výslovný zákaz přítomnosti a pomoci právního zástupce při výslechu obviněného a 

svědků.  

 

Dokazování v rámci inkvizičního řízení bylo mimořádně formální. V souladu se zákonnou 

teorií průvodní (formální důkazní teorií) měly jednotlivé důkazy předem stanovenou hodnotu. 

Korunu důkazů představovalo doznání obviněného. Hrdelní řád zahrnoval mezi obecné 

indicie spáchání trestného činu např. zlou pověst, předchozí delikt, příležitost ke spáchání 

trestného činu, nevynucené doznání, nesrovnalosti ve výpovědi, styk s podezřelými a 

nešlechetnými lidmi, vyrovnání se s poškozeným či zisk z trestného činu. Pokud soud nemohl 

dospět k odsuzujícímu rozsudku pro nedostatek důkazů, jejich neúplnost nebo nemožnost 

složení očistné přísahy, za stanovených podmínek se přistupovalo k výše zmíněnému právu 

útrpnému. Z tortury byly vyloučeny určité osoby pro jejich postavení ve společnosti. Dále 

byla vyloučena, pokud vzhledem k psychickému, fyzickému stavu či věku osoby nebylo 

vhodné jí použít.  Obžalovaný, kterého zatěžovala presumpce viny, pak měl jedinou možnost, 

jak odvrátit vyhlášení odsuzujícího rozsudku, a to nepřiznat svou vinu při útrpném výslechu.
79

 

Je tedy zřejmé, že o dokazování zaměřeném na rekonstrukci podstatných skutkových 

okolností v dnešním pojetí nemohla být řeč. Tomu odpovídalo postavení soudu, jenž byl 

především garantem dodržení formálních postupů.  
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2.2.3. Hrdelní řád Marie Terezie (Constitutio Criminalis Thereziana) 

Hrdelní řád Marie Terezie z roku 1768 nadále umožňoval stíhání deliktů sine lege a 

ponechával tak značný prostor pro libovůli. Plně se v něm uplatňovala zákonná teorie 

průvodní, přičemž hlavním důkazním prostředkem zůstávala tortura. Podobu procesu 

předurčovala presumpce viny, na jejímž základě byl obviněný považován za vinného až do 

okamžiku, kdy se mu podařilo prokázat svou nevinu. Nositelem formálního důkazního 

břemene tak byl obviněný, jehož procesní postavení a možnost důkazní břemeno unést byly 

značně omezeny. Dokonce i tehdy, když při tortuře nepřiznal vinu a ani ostatní shromážděné 

důkazy jí nenasvědčovaly, se neuplatnila zásada ne bis in idem a po shromáždění nových 

usvědčujících důkazů bylo možné řízení s týmž předmětem kdykoli obnovit. 

 

S výjimkou zrušení tortury a středověkých procesních přísah Obecný soudní řád kriminální 

z roku 1788 přijatý za vlády Josefa II. podobu trestního procesu zásadněji nezměnil.  

 

 

2.3.  Vývoj v letech 1848-1918 

Vývoj v tomto období lze rozdělit do několika etap, mezi které se řadí první úspěchy 

demokratické revoluce (1848-1849), obnovení absolutistické moci císaře v období 

Bachovského absolutismu (1849-1860), dovršení revoluce (1860-1867), česko-rakouský 

konflikt směřující k česko-rakouskému vyrovnání (1867-1871), nástup nové politické síly – 

dělnictva (1871-1918) a první světová válka (1914-1918). Počáteční období bylo ovlivněno 

revolučním děním ve Francii v letech 1789-1791, které vyústilo v odmítnutí práva založeného 

na římsko-kanonickém procesu. Vzorem nového právního uspořádání na našem území bylo 

právo anglické, jež stálo za převzetím zásady obžalovací, ústnosti a veřejnosti, jakož i 

institutu porotních soudů. Reforma trestního práva procesního byla ovlivněna rovněž 

francouzskou právní úpravou. 

 

 

2.3.1. Demokratická revoluce 

Protifeudální revoluce, která přivedla k pádu absolutismus a spolu s ním také inkviziční 

charakter procesu, poskytla prostor pro vznik nové justiční soustavy. Požadavky revolučního 

hnutí se promítly zejména v oddělení soudnictví od správy, zavedení obžalovacího procesu a 

ve zdůrazněné kontrole veřejnosti nad výkonem soudnictví (veřejnost jednání a porotní 
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soudy). V českých zemích působilo od roku 1848 státní zastupitelství, jehož vrcholnými 

představiteli byli prokurátoři. Základem pro vybudování nové justiční soustavy byl § 103 

Stadionovy ústavy z roku 1849, který upravoval obžalovací zásadu v trestním řízení. Níže 

uvedené výsledky legislativních prací se projevily nejen v počátečním období návratu 

k absolutismu, ale zejména po jeho definitivním pádu. 

 

Činnost nové soustavy státního zastupitelství byla formálně zahájena 1. července 1850 

společně s počátkem fungování nové organizace soudnictví. Organizace státních zastupitelství 

vycházela z tzv. organického zákona o zastupitelství státním č. 266/1850 ř. z., jenž navazoval 

na organický zákon č. 258/1850 ř. z. upravující organizaci soudů. Předmětné uspořádání 

vycházelo z německé právní úpravy, která se inspirovala francouzským vzorem.
80

 Soustava 

státních zastupitelství byla hierarchicky uspořádána. U nejnižších okresních soudů státní 

zástupci nepůsobili. Jejich činnost zde nahrazovali policejní komisaři, představení obcí či 

jejich náměstci. Vrchní státní zástupci dohlíželi na podřízená státní zastupitelství, která jim 

podávala zprávy o vyřízených a nevyřízených věcech. Na rozdíl od soudců nebyli 

představitelé státních zastupitelství nezávislí, nesesaditelní a nepřesaditelní. Císař jmenoval 

generální prokurátory, jejich náměstky, státní zástupce u zemských soudů a jejich substituty 

v sedmé hodnostní třídě. Ostatní substituti byli jmenováni ministrem spravedlnosti, 

kancelářští úředníci pak vrchním státním zástupcem.
81

 

 

Prozatímní trestní řád č. 25/1850 ř. z. ze dne 17. ledna 1850 platil pouze do 31. prosince 1851, 

kdy došlo k vydání tzv. silvestrovských patentů, jež byly počátkem Bachova absolutismu. 

Následně se však významně promítnul do podoby trestního řádu z roku 1873. Přinesl novou 

soustavu základních zásad trestního řízení, mezi které se řadila zásada materiální pravdy, 

vyhledávací, obžalovací, ústnosti, veřejnosti, volného hodnocení důkazů a zásada participace 

laického prvku. Státní zástupce byl povinen stíhat ex officio všechny trestné činy, o nichž se 

dozvěděl, s výjimkou těch, které byly stíhány na základě soukromé žaloby (např. přečin 

cizoložství), přičemž byla upravena také subsidiární žaloba. Obviněný se mohl nechat 

zastupovat obhájcem. Ten byl se souhlasem vyšetřujícího soudce oprávněn nahlížet do 

vyšetřovacího spisu. Po podání obžaloby mohl s výjimkou protokolu o hlasování nahlížet do 
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celého spisu jak obhájce, tak obžalovaný. Jednání před porotním soudem bylo důvodem nutné 

obhajoby. Obviněný se mohl domáhat bezplatné obhajoby.  

 

Na návrh státního zástupce náleželo vyšetřování zločinů a přečinů vyšetřujícímu soudci. 

Státní zástupce mohl nadále činit další procesní návrhy (např. na místopřísežný výslech 

svědků) a kdykoli nahlížet do vyšetřovacího spisu. Nebyl však oprávněn zasahovat do 

vyšetřování vyšetřujícího soudce pod sankcí neplatnosti dotčeného úkonu. Nemohl být ani 

přítomen při výslechu obviněného či svědka. Výslechu jiných osob nemohl být přítomen ani 

obviněný, obhájce či soukromý účastník. Státní zástupce a obhájce se nicméně mohli účastnit 

odlišných vyšetřovacích úkonů (např. hledání v domě). Po skončení vyšetřování předal 

vyšetřující soudce spis státnímu zástupci k dalšímu postupu. 

 

Zakotvení obžalovací zásady bylo základem pro oddělení obžalovací, obhajovací a 

rozhodovací funkce hlavních subjektů trestního řízení. Ve spojení se skutečností, že obviněný 

přestával být v procesu dokazování pouhým objektem, lze hovořit o působení materiálního 

důkazního břemene v trestním procesu. Hlavní přelíčení bylo až na zákonem upravené 

výjimky veřejné, a to pod sankcí neplatnosti. Předseda sborového soudu řídil přelíčení a 

odpovídal za řádné objasnění skutkového stavu. Státní zástupce byl oprávněn činit návrhy, o 

kterých rozhodoval soud opatřením nebo usnesením. V rámci hlavního přelíčení byla nejprve 

přečtena obžaloba a následoval výslech obžalovaného, který nebyl povinen vypovídat. Průběh 

dokazování určoval předseda sborového soudu, který prováděl výslech obžalovaného a 

svědků. Až na určité výjimky byly nejprve provedeny důkazy obžaloby. Pokud měl být na 

návrh obžaloby nebo obhajoby předvolán svědek či znalec, jejich totožnost musela být 

protistraně sdělena alespoň tři dny předem, jinak nebylo možné bez jejího souhlasu výslech 

provést. Svědci a znalci byli před podáním výpovědi bráni pod přísahu. Po výslechu každého 

svědka, znalce nebo spoluobžalovaného byl obžalovaný dotázán, má-li k jejich výpovědi 

nějaké připomínky. Se souhlasem předsedy mohli vyslýchaným osobám klást otázky také 

další členové sborového soudu, státní zástupce, obžalovaný, soukromý účastník a jejich 

zástupci. I bez návrhu stran mohl předseda předvolat a vyslechnout další svědky a znalce, 

jejichž výslech považoval vzhledem k dosavadnímu průběhu řízení za vhodný. Z vlastní 

iniciativy byl oprávněn opatřit a provést také jiné důkazy. Závěrečnou řeč pronášel nejprve 

státní zástupce, poté soukromý účastník a nakonec obžalovaný a jeho obhájce, kterým 

náleželo právo posledního slova. V souladu se zásadou bezprostřednosti měl soud při 

vynášení rozsudku přihlížet pouze k důkazům provedeným v rámci hlavního přelíčení.  
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Nově byly uzákoněny porotní soudy, které působily v hlavním přelíčení, kde rozhodovaly o 

většině zločinů a o tiskových přečinech. Na rozhodování porotních soudů se podíleli tři 

soudci, z nichž jeden předsedal, zapisovatel a dvanáct laických porotců. Seznamy porotců 

byly vyhotovovány v obcích a následně za účelem volby nejvhodnějších osob zasílány 

vyššímu úřadu. Losem se vytvořil tzv. roční seznam porotců, z něhož se ke každému zasedání 

porotního soudu vylosovalo 36 hlavních a 9 doplňujících porotců. Státní zástupce a 

obžalovaný byli oprávněni odmítnout určitý počet porotců bez udání důvodu. Porotci 

rozhodovali o vině na základě otázek připravených soudcem, formulovaných tak, aby bylo 

možné odpovědět ano či ne. K rozhodnutí o vině bylo nutné dosažení dvoutřetinové většiny 

hlasů. Zákon neurčoval porotcům žádná konkrétní pravidla pro hodnocení důkazů a ani 

nevyžadoval odůvodnění jejich rozhodnutí. Pod sankcí neplatnosti nemohl být při hlasování 

poroty nikdo další přítomen. Pokud měli profesionální soudci jednomyslně za to, že je 

rozhodnutí poroty vadné, v rámci příštího zasedání byla věc předložena k rozhodnutí jiné 

porotě. Totožné rozhodnutí nově ustanovené poroty již bylo nezvratné. Trest ukládal soud 

složený z profesionálních soudců.  

 

 

2.3.2. Návrat k absolutismu 

Návrat k absolutismu byl spojen s vydáním tzv. silvestrovských patentů v roce 1851. 

Stadionova ústava z roku 1849 byla suspendována stejně jako téměř všechna základní práva. 

Z práv garantovaných březnovou ústavou zbyla jen rovnost občanů před zákonem. Omezení 

se dotklo také základních zásad trestního řízení, a sice obžalovací zásady, zásady ústnosti a 

veřejnosti. Úřad státního zástupce nicméně zrušen nebyl. Třístupňovou soudní soustavu 

tvořily okresní, zemské a vrchní soudy. Byly zrušeny nedávno zavedené porotní soudy. 

V první instanci došlo k faktickému obnovení inkvizičního řízení. U vyšších soudů byl 

zaveden písemný proces. V tomto duchu byl koncipován trestní řád z 19. července 1853, který 

se zcela navrátil k inkvizičnímu procesu. Opět se uplatňovala zákonná teorie průvodní, 

písemnost a tajnost řízení a z rozhodování byl vyloučen laický prvek.  

 

 

2.3.3. Dovršení revoluce a následující vývoj 

Prosincová ústava z roku 1867 se vrátila k pokrokovým zásadám trestního řízení z let 1848-

1849. Došlo ke znovuzavedení obžalovací zásady, ústnosti a veřejnosti řízení a rozhodování 
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porotních soudů o vybraných trestných činech. V roce 1868 se definitivně ve všech instancích 

oddělilo soudnictví od státní správy. Organizace orgánů veřejné žaloby nebyla v předchozích 

letech zásadně narušena, a proto se nikterak zásadně nezměnila. Státní zástupci podléhali 

instančnímu dohledu vrchních státních zástupců, ti pak společně s generálním prokurátorem 

ministru spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti bylo oprávněno revidovat činnost státních 

zástupců. U Nejvyššího a zrušovacího soudu byl nově zřízen úřad generálního prokurátora. 

Trestní řízení bylo trojinstanční. Nový trestní řád č. 119/1873 ř. z. představoval návrat 

k trestnímu řádu z roku 1850, jehož úprava byla podrobněji rozebrána výše. 

 

 

2.4. Československo 

Zákon č. 11/1918 Sb. (tzv. recepční norma) v čl. 2 stanovil, že „veškeré dosavadní zemské a 

říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti“ a v čl. 3, že „všechny ústavy 

samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, a zejména i obecní jsou podřízeny 

Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení“. 

S výjimkou právních předpisů, které byly v rozporu s novou formou státu, tak byla zachována 

kontinuita s rakouskou a uherskou právní úpravou. Zároveň byla převzata soudní soustava a 

orgány veřejné žaloby.  

 

Československá ústava z roku 1920 (č. 121/1920 Sb.) zakotvovala ve čtvrté hlavě (moc 

soudcovská) principy a instituty typické pro demokratický právní stát, a to nezávislost soudců, 

institut zákonného soudce, zásadu stíhání jen ze zákonných důvodů, obžalovací zásadu a 

zásady veřejnosti a ústnosti. Deklarovala oddělení soudnictví od správy a zakotvila 

odpovědnost státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím. Vzhledem k recepci platil 

v českých zemích nadále trestní řád z roku 1873. Civilní i trestní proces byl trojinstanční. U 

okresních soudů opět působili pouze funkcionáři státních zastupitelství, kteří zpravidla nebyli 

právně vzdělaní.
82

 Delikty ohrožující čest dotčených osob žaloval soukromý žalobce. Pro 

přečiny bylo uzákoněno povinné smírčí řízení. 
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2.4.1. Protektorát Čechy a Morava 

V období mezi lety 1939–1945 se soudnictví stalo jedním z hlavních nástrojů nacistické 

politiky. Na území Protektorátu Čechy a Morava existovaly tři skupiny obyvatelstva 

s rozdílným právním postavením, a to plnoprávní němečtí říšští občané, české obyvatelstvo a 

obyvatelstvo, na něž se vztahovaly rasové předpisy. Uplatňovaly se zde dva právní režimy: 

předchozí autonomní soudnictví a říšskoněmecké soudnictví. Projednávání trestních věcí před 

německými soudy bylo součástí nacistické zastrašovací politiky, ve které sehrály významnou 

roli mimořádné soudy, vojenské soudy a Lidový soudní dvůr se sídlem v Berlíně. Po podání 

odporu říšského protektora proti pravomocnému rozsudku protektorátního soudu měl 

německý státní zástupce možnost podat v téže věci obžalobu před německým soudem. S 

výjimkou Lidového soudního dvora byl z rozhodování soudů vyloučen laický prvek.  

 

Promítnutí politických zájmů do fungování trestní justice lze ilustrovat na rozhodování 

mimořádných soudů. Do jejich působnosti spadaly vymezené zločiny a přečiny proti 

nacistické straně a zvlášť závažné zločiny. Na základě uvážení státního zástupce mohly být 

před mimořádnými soudy projednány také jiné trestné činy, jejichž závažnost tento postup dle 

jeho názoru odůvodňovala (např. poslech zahraničního rozhlasu). V zájmu urychlení řízení 

byl soud oprávněn rozhodnout o neprovádění důkazů, které nepovažoval pro objasnění věci za 

potřebné. Od roku 1943 mohl své rozhodnutí bez dalšího založit na přečtení protokolu o 

výpovědi učiněné v přípravném řízení. Zatímco obviněný nebyl oprávněn podat proti 

rozhodnutí ve věci samé opravný prostředek, z iniciativy vrchního říšského státního zástupce 

byla přípustná oprava příliš mírných pravomocných rozhodnutí, a to prostřednictvím odporu a 

zmateční stížnosti.
83

 

 

Mimo jiné za účelem snížení nákladů na pracovní síly byla přijata řada opatření vedoucích ke 

zjednodušení trestního řízení. Ta se promítla také do autonomního trestního práva procesního. 

Příkladem bylo oslabení zásady legality spojené s oprávněním státního zástupce nestíhat 

určité trestné činy. Obecně lze říci, že pravomoci státního zástupce byly posíleny. Hlavní 

přelíčení se mohlo konat bez účasti státního zástupce a zapisovatele, byl snížen počet členů 

senátu, vyloučena mnohost právních zástupců a omezena možnost využití opravných 

prostředků.
84

 V řízení o opravných prostředcích se uplatnila zásada reformatio in peius, kdy 
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opravný prostředek podaný ve prospěch obviněného mohl vést ke změně rozhodnutí v jeho 

neprospěch. 

 

 

2.4.2. Poválečný vývoj 

Dekretem prezidenta republiky č. 11/1944 Sb. byla stanovena právní kontinuita s první 

republikou a obnovena její soudní organizace (s výjimkou porotních soudů). Řízení o 

trestných činech dle velkého retribučního dekretu příslušelo mimořádným lidovým soudům, u 

kterých se uplatňovaly obdobné zásady jako před soudy stannými. Důraz byl kladen zejména 

na rychlost řízení, které se mělo konat bez přerušení a nesmělo překročit tři dny. Opravné 

prostředky proti rozhodnutím těchto soudů nebyly přípustné a výkon trestu byl okamžitý. 

Národní soud rozhodoval o trestných činech nejvyšších funkcionářů ve službách nacistického 

režimu. Rozhodování mimořádných lidových soudů a Národního soudu představovalo 

mezistupeň ke zlidovění soudnictví. Soudcem z povolání byl pouze předseda senátu. 

Veřejným žalobcem byl státní zástupce či jiná osoba práva znalá. O méně závažných 

trestných činech dle malého retribučního dekretu (např. podpora nacismu, fašismu nebo 

antisemitismu) nerozhodovaly soudy, ale okresní národní výbory.  

 

Zákonem č. 232/1946 Sb. byly v nové podobě obnoveny porotní soudy. Významnou roli při 

sestavování soudních porot hrály zvláštní komise místních národních výborů, které vytvářely 

seznamy porotců, z nichž se pro každý případ vybíralo na základě losování 12 osob. Poroty se 

nově podílely také na rozhodování o trestu. Zákonem č. 87/1950 Sb. byl institut soudních 

porot zrušen. Soudní poroty částečně nahradili soudci z lidu. Vývoj soudnictví po převzetí 

moci komunisty předznamenal zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, a zákon č. 

320/1948 Sb., o územní organizaci krajských a okresních soudů. Ty vedly k likvidaci 

nezávislého soudnictví. Veškeré právní předpisy musely být vykládány v souladu s Ústavou 

9. května, která nicméně ještě obsahovala některé demokratické prvky, jež byly později 

potlačeny.  

 

Soudy rozhodovaly zásadně v senátech, které se u okresního soudu skládaly z jednoho soudce 

z povolání a dvou soudců z lidu; u krajských soudů a Nejvyššího soudu ze dvou soudců z 

povolání a tří soudců z lidu. Do funkce soudce byly pouze na základě příslušnosti k politické 

třídě a postoje k ideologii komunistického režimu ustanovovány osoby bez právnického 

vzdělání. Možnost vykonávat soudcovskou funkci byla odňata tzv. nepřátelům 
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československého lidově demokratického zřízení. Soudci z povolání a z lidu si byli rovni v 

jejich právech a povinnostech, a to jak při posuzování skutkových, tak právních otázek.   

 

Zákon č. 65/1956 Sb., o prokuratuře, upravil povinnost prokurátorů dbát o zjištění všech 

trestných činů a stíhání jejich pachatelů v souladu s trestním řádem. Prokurátor měl zároveň 

zajistit, aby nikdo nebyl bezdůvodně stíhán, vzat do vazby nebo jinak nezákonně omezován 

ve svých právech. Při výkonu žalobního práva měl postupovat objektivně. Prokuratura 

působila jako všeobecný kontrolní orgán. Vykonávala všeobecný dozor nejen nad zachováním 

zákonnosti v přípravném trestním řízení, ale celkově nad výkonem soudní moci a státní 

správy (viz ústavní zákon č. 64/1952 Sb. a zákon č. 65/1952 Sb., o prokuratuře). Prokurátoři 

byli podřízeni ministru spravedlnosti, který byl oprávněn odvolávat je z funkcí. Nová ústava 

z roku 1960 zakotvila podřízení generální prokuratury Národnímu shromáždění, což mělo 

dokládat její nezávislost. Další reorganizace prokuratury vycházela ze zákona č. 60/1965 Sb., 

o prokuratuře, který ve znění pozdějších novel platil až do roku 1993. Prokuratura byla 

nástrojem pro prosazování politických zájmů. Její orgány tvořily jednotnou, hierarchicky 

uspořádanou soustavu, kterou vedla jediná osoba jak v rámci celé prokuratury, tak na jejích 

jednotlivých stupních. Nadřízení prokurátoři nejen že vydávali závazné příkazy a pokyny pro 

podřízené prokurátory, ale mohli i proti jejich vůli vykonávat jednotlivé úkony trestního 

řízení. V důsledku tohoto uspořádání, pakliže politická moc ovládla vrchol soustavy, ovládla 

ji vlastně celou.
85

  

 

V Čechách platil v poválečném období trestní řád z roku 1873. V souvislosti s proměnou 

předválečné „buržoazní republiky“ v tzv. lidovou demokracii nicméně záhy došlo 

k podstatným zásahům do podoby trestního procesu. Význam hodnocení právní úpravy 

trestního řízení v době diktatury komunistické strany výrazně snižuje skutečnost, že tato měla 

pouze podružný význam a fakticky jí byl nadřazen zájem komunistické strany na výsledku 

řízení. Tehdejší právní úprava kontinentálního inkvizičního řízení umožňovala zneužívání 

státní moci prostřednictvím zásahů do výkonu soudnictví. 

 

Za účelem dosažení souladu mezi právní úpravou trestního procesu a potřebami vládnoucí 

moci byla na podzim roku 1948 vyhlášena tzv. právnická dvouletka. V jejím rámci vznikl 

mimo jiné trestní řád č. 87/1950 Sb., který měl zajišťovat rychlé a přehledné trestní řízení bez 
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zbytečných formalit. Při jeho vytváření se vycházelo ze sovětského vzoru. Vymezení účelu 

trestního řízení jednoznačně dokládalo jeho třídní zaměření. Řada na první pohled 

demokratických ustanovení zůstala nevyužita a rozhodnutí byla politicky ovlivňována 

prostřednictvím mimoprávních prostředků. Vágnost jednotlivých ustanovení byla zneužita ve 

zmanipulovaných politických procesech. Základní zásady trestního řízení nebyly definovány. 

Zatímco postavení obhajoby bylo oslabeno, na úkor soudu byla posílena oprávnění 

prokurátora. Ten představoval strážce zákonnosti celého trestního řízení, včetně stadia 

vykonávacího. Nejvýznamnějším stádiem trestního procesu bylo přípravné policejní řízení.  

Ze všech důkazů mělo absolutní přednost doznání.  

 

Kritika nezákonnosti trestních procesů první poloviny padesátých let vedla k přijetí nového 

trestního řádu č. 64/1956 Sb., který poskytoval alespoň základní záruky dodržování 

zákonnosti v trestním řízení. Vyšetřování prováděli vyšetřovatelé prokuratury a vyšetřovatelé 

ministerstva vnitra. Prokurátor mohl mimo jiné dávat vyšetřovacím orgánům pokyny, 

prověřovat jejich postup a jednotlivé úkony sám vykonávat. Byl oprávněn svěřit provedení 

jednotlivých úkonů či celého vyšetřování do rukou jiného vyšetřovacího orgánu. Prokurátor 

mohl trestní stíhání zastavit, jednalo-li se o čin, jehož nebezpečnost pro společnost byla 

nepatrná. Došlo k nastavení lhůt pro skončení přípravného řízení. Bylo zakotveno právo 

obhajoby na prostudování trestního spisu. Nově bylo upraveno stadium předběžného 

projednání obžaloby, které mohlo vést k vrácení věci prokurátorovi za účelem odstranění vad 

přípravného řízení nebo náležitého objasnění věci. Byla upravena zásada materiální pravdy, 

přičemž doznání obviněného nově nezbavovalo orgány činné v trestním řízení povinnosti 

přezkoumat a všemi dosažitelnými důkazy ověřit všechny okolnosti případu. V souladu se 

zásadami ústnosti a bezprostřednosti směl soud při rozhodování přihlédnout pouze ke 

skutečnostem, které byly při hlavním líčení probrány, a k důkazům, které byly při hlavním 

líčení provedeny. 

 

 

2.4.3. Vývoj mezi lety 1961-1989 

 

2.4.3.1. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

V souvislosti s částečným uvolněním ve společnosti byl v roce 1961 přijat nový trestní řád, 

jehož přijetím počíná období současného trestního práva procesního. Nový trestní řád převzal 

systematiku trestního řádu z roku 1956. V úvodních ustanoveních vymezil základní zásady 



53 
 

trestního řízení. Nově byla zakotvena zásada stíhání jen ze zákonných důvodů a upravena 

byla rovněž zásada presumpce neviny, z níž je dovozováno zatížení státu objektivním 

důkazním břemenem. Ústřední zásadou se stala zásada zjišťování objektivní pravdy
86

. 

Formální pravda byla připuštěna pouze ve výjimečných případech a ve vztahu k procesním 

otázkám (např. fikce doručení a fikce seznámení se s výsledky vyšetřování). Na zásadu 

legality navazovala zásada oficiality, která byla ve vztahu k dokazování konkretizována 

zásadou vyhledávací. Zásada volného hodnocení důkazů stanovila, že orgány činné v trestním 

řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení 

všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu, aniž by byla nastavena hierarchie 

důkazních prostředků. Ve výčtu základních zásad nechyběla obžalovací zásada. V souladu se 

zásadou bezprostřednosti směl soud při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném a 

neveřejném zasedání přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny.  

 

Výkon dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení byl svěřen prokurátorovi. 

K realizaci dozoru nicméně docházelo až po zahájení trestního stíhání. Prokurátor byl mimo 

jiné oprávněn činit v přípravném řízení rozhodnutí spojená s nejzávažnějšími zásahy do práv a 

svobod. Rozhodoval např. o vzetí do vazby, povoloval domovní prohlídky a byl oprávněn 

otevřít vydanou zásilku.
87

  

 

Ustanovení § 89 odst. 1 TŘ nově stanovilo, které skutečnosti je třeba dokazovat, odst. 2 pak 

vymezil demonstrativní výčet důkazních prostředků. Účinnosti nezákonných důkazů nebyla 

věnována pozornost. Již v normalizačním období právní teorie zdůrazňovala, že těžištěm 

dokazování má být hlavní líčení. Realitou nicméně byla dominance přípravného řízení. Silné 

postavení přípravného řízení dokreslovala povinnost soudu v hlavním líčení probrat důkazní 

materiál z přípravného řízení, který měl vztah k projednávané věci, a v rozhodnutí se s ním 

vypořádat. Tento důkazní materiál byl logicky tvořen zejména důkazy svědčícími 

v neprospěch obviněného. Soud byl při přijetí obžaloby povinen rozhodnout o rozsahu (spíše 

předestřít rozsah), v jakém bude v hlavním líčení prováděno dokazování (§ 193 odst. 2 TŘ).
88
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Obhajoba měla v průběhu celého trestního řízení velmi slabé postavení. Výslech svědků ze 

strany obhajoby nebyl přípustný a pokus spojit se se svědky či jinak aktivně opatřit důkaz ve 

prospěch obviněného byl považován za maření dokazování. Nerovné postavení obhajoby a 

obžaloby se projevovalo také při opatřování znaleckých posudků. Znalecký posudek 

vypracovaný z podnětu obhajoby měl nižší hodnotu a mohl být považován pouze za listinný 

důkaz.
89

 Ačkoli se tak v teorii tvrdilo, že soudní jednání má mít charakter sporu mezi 

obžalobou a obhajobou, jež mají zásadně rovnoprávné postavení, právní úprava tomu vůbec 

neodpovídala.
90

 Jediným ustanovením umožňujícím aktivitu stran při dokazování byl § 215 

odst. 1 TŘ, který jim umožňoval klást vyslýchaným osobám otázky, a to zpravidla tehdy, 

když předseda senátu své dotazy skončil a když už neměli otázek členové senátu. Navíc byla 

poměrně široce vymezena možnost číst protokoly o výpovědích svědků, spoluobžalovaných a 

znalců
91

, jakož i písemné znalecké posudky. Za ryze formální je třeba označit tehdejší 

povinnost prokurátora ustoupit od obvinění, pakliže byl přesvědčen, že výsledky projednávání 

věci před soudem obžalobu nepotvrzují (§ 182 odst. 2 TŘ). K takové situaci mohlo vzhledem 

k znemožnění aktivity stran a k důrazu, který byl kladen na důkazní materiál opatřený v rámci 

přípravného řízení, docházet jen velmi zřídka.
92

 Navíc z tohoto prohlášení zákon nevyvozoval 

žádné procesní důsledky a soud byl i přesto povinen o obžalobě rozhodnout podle obecných 

zásad. Právě vzhledem k velmi omezeným možnostem aktivní participace stran při 
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 Znalecký posudek předložený obhajobou byl postaven naroveň znaleckému posudku vyžádanému orgánem 
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 ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému, s. 321. 
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 Viz tehdejší § 211 TŘ: 
Místo výslechu svědka nebo znalce při hlavním líčení lze číst protokol o jejich výpovědi pouze na základě 
rozhodnutí soudu, jestliže pro menší význam dokazované skutečnosti nebo se zřetelem na povahu ostatního 
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výpovědi. 
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že před výslechem, jehož se protokol týká, byl o svém právu řádně poučen a výslovně prohlásil, že ho nepoužívá. 
Za uvedeného předpokladu lze jeho výpověď přečíst, i když u hlavního líčení svědčit odepřel. 
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 K tomu Šámal uvádí, že prokurátor navzdory znění jednotlivých ustanovení trestního řádu striktně zastával 
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ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému, s. 319. 
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objasňování skutkového stavu byl potlačen význam materiálního důkazního břemene 

v trestním procesu.  

 

Již vůbec nemohla být řeč o formálním důkazním břemeni. Konečnou procesní odpovědnost 

za náležité objasnění skutkového stavu totiž fakticky nesl soud, tedy subjekt, jehož procesní 

činnost nesměřovala k prokázání vlastních tvrzení. Zmíněná odpovědnost se vztahovala jak k 

otázce viny a trestu, tak ochranných opatření a náhrady škody. Často uplatňovaným důvodem 

pro podání odvolání či stížnosti pro porušení zákona bylo nevyčerpání „všech dosažitelných 

či dostupných důkazů“ ze strany soudu.
93

 Základem tohoto nastavení bylo přesvědčení, že 

pouze soud je natolik objektivní, aby mohl provádět a hodnotit důkazy a následně vydat 

rozhodnutí ve věci samé.  Ve skutečnosti však soudy vystupovaly v pozici orgánů trestní 

represe, jejichž činnost navazovala na činnost státní bezpečnosti a prokuratury, se kterou 

tvořila jeden celek.
94

 Soudce tak vystupoval v pozici protihráče obžalovaného, tzn. fakticky 

v roli žalobce. Jak uvádí Šámal, vzhledem k řadě vykonstruovaných procesů založených 

na tajném přípravném řízení prováděném státní nebo veřejnou bezpečností za užití fyzického 

a psychického nátlaku je možné bez nadsázky říci, že kontinentální inkviziční řízení dosáhlo 

svého pozdního „vrcholu“ v právní úpravě a zejména v praxi orgánů činných v trestním řízení 

v socialistických zemích.
95

 

 

Novelou č. 149/1969 Sb. bylo zcela nově upraveno řízení před samosoudcem. Navazující 

novelou č. 48/1973 Sb. pak bylo samosoudci umožněno vydání trestního příkazu.  

 

 

2.5. Vývoj po roce 1989 

Novelou č. 178/1990 Sb. byla zejména v přípravném řízení rozšířena práva obhajoby. 

Výslovně bylo upraveno právo obviněného nevypovídat. Dále pak právo radit se s obhájcem i 

během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení (s výjimkou způsobu odpovědi 

na již položenou otázku) a požadovat účast obhájce i při jiných úkonech přípravného řízení 

než při výslechu obviněného. Právo na přítomnost obhájce při vyšetřovacích úkonech se 

neomezovalo jen na úkony, jejichž výsledek mohl být použit jako důkaz v řízení před 
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 ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému, s. 324. 
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 ZOULÍK, F. Soudní ochrana lidských práv. Právo a zákonnost. 1990, č. 10, s. 563. 
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 ŠÁMAL, P. K úpravě trestního procesu v letech normalizace. In MALÝ, K.; P, L. Vývoj práva v Československu 
v letech 1945-1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 311. 
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soudem. Ze závažných důvodů mohla být nicméně přítomnost obhájce vyšetřovatelem 

odepřena. Byl upraven institut trestního stíhání se souhlasem poškozeného. 

 

 

2.5.1. Novela trestního řádu provedená zákonem č. 292/1993 Sb. 

Nadepsanou novelou trestního řádu byla zásada objektivní pravdy nahrazena zásadou 

materiální pravdy. Postup orgánů činných v trestním řízení měl podle nové právní úpravy 

směřovat ke zjištění skutkového (nikoli skutečného) stavu věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. K povinnosti objasňovat 

se stejnou pečlivostí okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch obviněného, přibyl 

požadavek na dodržování tohoto postupu i bez návrhu stran.
96

 Důvodová zpráva k odklonu ke 

zjišťování materiální pravdy uvedla, že předchozí zjišťování objektivní pravdy, která je 

kategorií filosofickou, nutilo orgány činné v trestním řízení provádět rozsáhlé dokazování ke 

každé i v podstatě zcela bezvýznamné okolnosti. Proto měl být nově zjišťován stav věci 

podstatný a významný pro její právní posouzení tak, aby učiněná zjištění nevyvolávala 

důvodné, tedy rozumné pochybnosti. 

 

Obviněný byl nově v určitých případech nutné obhajoby oprávněn odmítnout pomoc obhájce. 

Přípravné řízení bylo rozděleno na dvě na sebe navazující fáze – prověřování a vyšetřování. 

Zásadní koncepční změnu mělo představovat potlačení v minulosti přeceňovaného významu 

přípravného řízení a přenesení těžiště dokazování do řízení před soudem. V této souvislosti 

byla zrušena dosavadní povinnost soudu zopakovat všechny důkazy, které byly provedeny v 

přípravném řízení. Zcela nově byla upravena možnost státního zástupce, obžalovaného a jeho 

obhájce žádat, aby jim bylo umožněno provést výslech svědka s tím, že předseda senátu této 

žádosti vyhoví zejména tehdy, jestliže byl svědek předvolán na jejich návrh. Ustanovení § 89 

odst. 2 TŘ výslovně stanovilo, že skutečnost, že důkaz nevyžádal orgán činný v trestním 

řízení, ale předložila jej některá ze stran, není důvodem k odmítnutí takového důkazu. 

Obstarávání důkazů tak nadále nebylo považováno za doménu orgánů činných v trestním 

řízení, čímž byl posílen význam materiálního důkazního břemene v trestním řízení. Dále 

došlo k rozšíření dispozičního oprávnění státního zástupce, kterému bylo nově umožněno vzít 
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 Viz tehdejší § 2 odst. 5 TŘ: 
Orgány činné v trestním řízení postupují tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Bez návrhu stran objasňují stejně pečlivě 
okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch obviněného. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v 
trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny okolnosti případu. 
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obžalobu zpět až do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě nebo než samosoudce 

začne vyhlašovat rozhodnutí, zatímco dříve tak mohl prokurátor učinit pouze do doby 

zahájení hlavního líčení (existoval nicméně dříve popsaný institut ustoupení od obvinění). 

V zájmu procesní rovnosti stran byla vyloučena účast státního zástupce v neveřejném 

zasedání. Došlo k uzákonění institutu podmíněného zastavení trestního stíhání.  

 

 

2.5.2. Tzv. velká novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb. 

Dle důvodové zprávy se mezi cíle této novely trestního řádu řadilo výrazné zjednodušení a 

zrychlení trestního řízení ve všech jeho stadiích, posílení významu stadia řízení před soudem 

na úkor přípravného řízení a posílení postavení státního zástupce při výkonu dozoru a 

rozhodování v přípravném řízení. V oblasti řádných a zejména mimořádných opravných 

prostředků mělo být důsledněji respektováno stanovisko hlavních procesních stran. 

 

Právní úprava působnosti orgánů činných v trestním řízení se rozdělila na fázi přípravného 

řízení a fázi řízení před soudem. Zatímco v přípravném řízení byla plně zachována 

vyhledávací zásada, na jejímž základě orgány činné v trestním řízení objasňují i bez návrhu 

stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch obviněného, ve fázi řízení 

před soudem byla zdůrazněna odlišná role obžaloby. Konkrétně se jedná o vymezení 

povinnosti státního zástupce dokazovat vinu obžalovaného, která však nezbavuje soud 

povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí. I přes 

zdůraznění role státního zástupce při objasňování skutkového stavu z hlediska obžaloby tak 

byla zachována konečná procesní odpovědnost soudu za zjištění skutkového stavu bez 

důvodných pochybností.  

 

V rámci přípravného řízení byla zrušena diferenciace na fázi řízení před policejním orgánem a 

před vyšetřovatelem, čímž měla být vyloučena duplicita jimi prováděných úkonů. Těžištěm 

práce policejních orgánů nadále nemělo být provádění důkazů podle stejných ustanovení 

zákona, tzn. ve stejné formě, jak to později činí soud, ale především vyhledávání důkazů, 

které měly být v procesní formě poprvé provedeny až v řízení před soudem. Obsah a rozsah 

přípravného řízení byl vymezen s ohledem na závažnost a složitost trestného činu. Bylo 

stanoveno, že podle dosavadního jen nepatrně modifikovaného modelu budou vyšetřovány 

všechny trestné činy, o nichž koná řízení krajský soud; o ostatních se bude konat přípravné 

řízení ve výrazně zúžené podobě. Nově bylo upraveno zkrácené přípravné řízení.  
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Postavení státního zástupce v přípravném řízení bylo významně posíleno. Výkon dozoru mu 

byl svěřen v průběhu celého přípravného řízení, tedy od počátku prověřování, nikoli od 

zahájení trestního stíhání, jak tomu bylo dříve. Na státního zástupce bylo přesunuto oprávnění 

rozhodovat v přípravném řízení o postoupení věci jinému orgánu, o zastavení a přerušení 

trestního stíhání. Tato změna byla odůvodněna významem uvedených rozhodnutí, a sice jejich 

dopadem na možnost vést kdykoli později trestní stíhání pro stejný skutek proti témuž 

obviněnému (s výjimkou přerušení trestního stíhání). V § 172 odst. 2 písm. c) TŘ byl upraven 

nový fakultativní důvod, pro který je státní zástupce oprávněn zastavit trestní stíhání, a sice 

jestliže vzhledem k významu chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení 

činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování 

obviněného po spáchání činu bylo zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo. Zároveň 

bylo zakotveno oprávnění státního zástupce rozhodnout o schválení narovnání (dříve tak mohl 

učinit pouze soud).  

 

Bylo upraveno oprávnění Nejvyššího státního zástupce do tří měsíců od právní moci rušit 

nezákonná rozhodnutí o zastavení trestního stíhání a postoupení věci (§ 174a TŘ), která 

mohla být dříve zrušena pouze prostřednictvím stížnosti pro porušení zákona. Uvedený 

institut má sloužit nejen k přezkumu závažných rozhodnutí, jež po právní moci zakládají 

překážku věci rozhodnuté, ale má být zároveň prostředkem pro sjednocení aplikační praxe. 

Ve vztahu k této nové možnosti přezkumu se vznesla vlna kritiky založená na obavách 

z podávání nedostatečně odůvodněných obžalob a z následného nárůstu zprošťujících 

rozsudků. To vše ve snaze vyhnout se možnosti zrušení rozhodnutí o zastavení trestního 

stíhání či postoupení věci ze strany Nejvyššího státního zástupce.
97

 

 

Právo účasti obhájce při provádění úkonů přípravného řízení bylo omezeno na úkony, u nichž 

je to důvodné, resp. jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem (např. 

výslech obviněného, svědka a znalce, konfrontace či rekognice). Zároveň však byla zakotvena 

možnost obviněného účastnit se se svolením policejního orgánu vyšetřovacích úkonů. Obhájci 

a obviněnému má být náležitým informováním poskytnuta reálná příležitost těchto oprávnění 

využít.  
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s. 16-17. 
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Možnost na základě předběžného projednání obžaloby vrátit věc státnímu zástupci k došetření 

byla výrazně zúžena. Závažné procesní vady musí být nově nenapravitelné v řízení před 

soudem. Z hlediska skutkového stavu se musí jednat o neobjasnění základních skutkových 

okolností, bez kterých není možné v hlavním líčení ve věci rozhodnout, a v řízení před 

soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit takový důkaz v přípravném 

řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by zřejmě bylo na újmu rychlosti řízení [§ 188 odst. 

1 písm. e) TŘ]. 

 

Diferenciace přípravného řízení se promítla také do podoby řízení před soudem, a to ve snaze 

co nejvíce zjednodušit a zrychlit rozhodování o nejméně závažných věcech. V návaznosti na 

zkrácené přípravné řízení bylo upraveno zjednodušené řízení před soudem. Průlom do zásady 

materiální pravdy představuje možnost samosoudce rozhodnout při hlavním líčení ve 

zjednodušeném řízení o upuštění od dokazování těch skutečností, které strany označily za 

nesporné, pakliže s ohledem na ostatní zjištěné skutečnosti není závažného důvodu o těchto 

prohlášeních pochybovat (§ 314d odst. 2 TŘ). V návaznosti na konečnou odpovědnost soudu 

za řádné objasnění skutkového stavu bylo uzákoněno oprávnění předsedy senátu požádat 

policejní orgán o opatření jednotlivého důkazu (§ 183 odst. 1 TŘ). V § 203 odst. 1 TŘ bylo 

zakotveno oprávnění předsedy senátu z vlastní iniciativy pověřit provedením jednotlivého 

důkazu nebo úkonu člena senátu, anebo jeho provedení uložit za podmínek § 180 odst. 3 TŘ 

státnímu zástupci. Na jedné straně byly v ustanovení § 211 TŘ nastaveny zpřísňující 

podmínky provedení důkazu přečtením protokolu o výslechu svědka, na druhé straně byla 

připuštěna možnost čtení protokolu o výslechu svědka, znalce nebo jeho písemného posudku 

bez souhlasu obžalovaného v případě jeho neomluvené nepřítomnosti. Nově byla upravena 

možnost předestření protokolu o dřívějším výslechu svědka nebo spoluobviněného. 

 

K novému procesnímu postavení hlavních stran v řízení před soudem důvodová zpráva 

uvedla, že toto „je zásadně rovné, a to rovné v právech, nikoli v povinnostech (strana 

obhajoby nemá a nemůže mít v trestním řízení povinnost prokazovat svou nevinu). Pouze 

takové uspořádání procesu, které má charakter sporu (kontradikce) dvou rovnoprávných 

stran a jež je v souladu se zásadou obžalovací, umožňuje úplné a všestranné objasnění věci, a 

to jak z hlediska obžaloby, tak i z hlediska obhajoby, čímž významnou měrou napomáhá k 

řádnému a úplnému zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a tím 

ke spravedlivému rozhodnutí. Soud pak především projednávání obžaloby v hlavním líčení 
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řídí tak, aby trestní řízení včetně činnosti stran probíhalo v souladu se zákonem, přičemž do 

dokazování při dostatečné aktivitě stran zasahuje zásadně jen v tom rozsahu, aby řízení vedlo 

ke správnému a spravedlivému rozhodnutí. Z těchto hledisek mu však zákon ukládá povinnost, 

aby v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí dokazování doplnil, pokud strany neprovedou 

úplné dokazování, aby soud mohl ve věci spravedlivě rozhodnout.“  

 

S ohledem na nové vymezení postavení státního zástupce v řízení před soudem byla doplněna 

obžalovací zásada. Výslovně bylo stanoveno, že veřejnou žalobu v řízení před soudem 

zastupuje státní zástupce. Ten má při dokazování v hlavním líčení iniciativně vystupovat tak, 

aby byly objasněny všechny podstatné skutečnosti rozhodné z hlediska podané obžaloby. 

V této souvislosti bylo stanoveno, že státní zástupce v řízení před soudem zpravidla provádí 

se souhlasem nebo na výzvu předsedy senátu důkazy, které podporují obžalobu (§ 180 odst. 3 

TŘ). Zdůrazněná odpovědnost státního zástupce za opatření a provedení důkazů svědčících ve 

prospěch obžaloby se projevila také v návětě ustanovení § 226 TŘ upravujícího zproštění 

obžalovaného obžaloby.
98

   

 

Silnější postavení stran v řízení před soudem
99

 se promítlo do oprávnění státního zástupce a 

obviněného na podporu svých stanovisek nejen navrhovat, ale také provádět důkazy. V 

ustanovení § 89 odst. 2 TŘ bylo stanoveno, že každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit 

nebo jeho provedení navrhnout. Zatímco předchozí právní úprava omezovala oprávnění žádat 

o umožnění provedení důkazu na výslech svědka, nově se dle § 215 odst. 2 TŘ jedná o 

provedení důkazu obecně, zejména pak o výslech svědka nebo znalce. Byly nastaveny 
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 Důvodová zpráva podotkla, že „je to státní zástupce, který obžalovaného podáním obžaloby postavil před 
soud, a je na něm, aby soudu, který ve věci o vině či nevině obžalovaného rozhoduje, předložil dostatek důkazů 
prokazujících, že se obžalovaný skutku, v němž je obžalobou spatřován trestný čin, dopustil. (…) Soud zde však v 
souladu s tradicemi kontinentálního řízení není jen v roli arbitra, ale odpovídá v konečném stadiu za správné a 
úplné zjištění skutkového stavu věci a spravedlivé rozhodnutí jak z hlediska právní kvalifikace skutku, tak i z 
hlediska uložení trestu či ochranného opatření, příp. i rozhodnutí o náhradě škody, a proto musí mít možnost do 
dokazování aktivně zasahovat, neboť by jinak tuto funkci zejména ve prospěch obžalovaného nemohl 
naplňovat.“ 
99

 Důvodová zpráva v této souvislosti k tehdy platné právní úpravě uvedla, že „svojí koncepcí i vymezením úlohy 
jednotlivých orgánů trestního řízení (t.j. policie včetně vyšetřovatelů, státního zástupce, soudu) zakotvuje 
typické inkviziční řízení, pro které je charakteristické, že orgán, který vede v určitém stadiu řízení, má zároveň 
výlučnou povinnost obstarávat a provádět důkazy potřebné k objasnění věci a na základě nich ve věci rozhoduje. 
Obviněnému se garantuje právo na obhajobu s tím, že závisí na jeho úvaze, jak je využije. Nepředpokládá se 
ovšem, že obhajoba by sama vedla důkazní řízení, tím spíše že by obstarávala důkazy (až na výjimky uvedené v § 
89 odst. 2 větě druhé a § 215 odst. 2 trestního řádu). Role státního zástupce jako veřejného žalobce se uplatňuje 
až v řízení před soudem - i zde však jeho případná pasivita nezbavuje soud povinnosti v rozsahu stanoveném 
zákonem objasnit skutkový stav věci a rozhodnout. Před podáním obžaloby role státního zástupce spočívá 
především v garantování zákonnosti postupu policejních složek“. 
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podmínky, za kterých předseda senátu návrhu strany vyhoví, a za kterých není povinen 

vyhovět. Dále byly upraveny důvody přerušení výslechu prováděného některou ze stran. Po 

provedení výslechu nebo jeho části má druhá strana právo klást vyslýchanému otázky. 

Postavení stran v rámci dokazování bylo posíleno po vzoru angloamerického právního 

systému.  

 

V řízení o odvolání byl posílen princip apelace, zrušen revizní princip a omezena možnost 

vrácení věci státnímu zástupci k došetření. Uplatňování revizního principu v rámci 

přezkumného řízení paradoxně nevedlo k všestrannému přezkoumání věci. Vzhledem k tomu, 

že soud nebyl vázán odůvodněním opravného prostředku, tímto se často vůbec nezabýval a v 

rozhodnutí uvedl pouze obecné důvody, pro které považoval rozhodnutí za správné.
100

 Systém 

mimořádných opravných prostředků byl doplněn o dovolání. Právní úprava dovolání rozšířila 

možnost namítat právní vady rozhodnutí, což bylo dříve možné pouze prostřednictvím 

podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona. 

 

Lze tedy shrnout, že z hlediska působení důkazního břemene v trestním řízení bylo zásadní 

zejména posílení postavení státního zástupce v přípravném řízení, přenesení těžiště 

dokazování do stadia řízení před soudem, důraz na jeho sporný charakter a aktivitu stran při 

objasňování skutkového stavu, jakož i výslovné zakotvení povinnosti státního zástupce 

dokazovat v řízení před soudem vinu obžalovaného. Vzhledem k přetrvávající konečné 

odpovědnosti soudu za řádné objasnění skutkového stavu však v otázce viny nadále nelze 

hovořit o formálním důkazním břemeni.  

 

Novela č. 283/2004 Sb. rozšířila možnost uplatnění institutu narovnání a podmíněného 

odložení podání návrhu na potrestání již do stadia před zahájením trestního stíhání. 
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3. Kontinentální a anglosaský typ trestního řízení 

Formální důkazní břemeno je tradičním institutem anglosaského typu trestního řízení, který 

zásadním způsobem ovlivňuje celkový charakter procesu, zejména stadia řízení před soudem. 

Tato skutečnost je jedním z nejčastějších zdrojů kritiky odpůrců jeho uzákonění na území 

České republiky. Je proto třeba zabývat se otázkou, které aspekty anglosaského typu trestního 

řízení jsou s působením formálního důkazního břemene spojeny, zda je vhodné jejich převzetí 

nebo lze potřebného efektu dosáhnout jiným způsobem. Tato část práce je nicméně především 

teoretickým úvodem k navazující části, jež se zaměřuje na uvedené otázky prizmatem platné 

právní úpravy na území jednotlivých států. Je třeba zdůraznit, že níže uvedené dělení 

kontinentálního a anglosaského typu trestního řízení představuje modelové znázornění, 

přičemž každý model představuje zjednodušenou projekci určité problematiky, která se více 

či méně odchyluje od reality. Prvky obou typů trestního procesu se prolínají a z předchozí 

části je zřejmé, že nejinak tomu bylo na našem území. Vliv jejich prolínání v zahraničních 

právních úpravách je pro zákonodárce cenným zdrojem informací. Na úvod lze ke 

komparaci obou typů trestního procesu snad jen dodat, že zásadní otázkou je hledání 

rovnováhy mezi požadavkem efektivního nalézání pravdy a požadavkem ochrany základních 

hodnot lidské společnosti. Následující výklad je založen zejména na vyčerpávající studii 

Mirjana Damasky.  

 

 

3.1.  Kontinentální typ trestního řízení 

Mezi základní cíle kontinentálního typu trestního řízení se tradičně řadí dosažení vysokého 

stupně objasněnosti relevantních skutkových okolností a předvídatelnost rozhodnutí. Tyto 

hlavní cíle předurčují podobu celého trestního procesu a jeho jednotlivých institutů. Pro jejich 

naplnění je zásadní jednotná trestní politika spojená s centralizací moci. Základem je 

hierarchické uspořádání orgánů činných v trestním řízení a přesné vymezení jejich 

pravomocí.
101
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Procesní úprava se snaží obsáhnout všechny myslitelné situace; je detailní a rigidní. Jakákoli 

rozporuplnost je považována za nežádoucí jev. Rigidní je rovněž vymezení pravomoci a 

příslušnosti jednotlivých orgánů. Rozhodnutí příslušného orgánu proto může být změněno 

pouze orgánem, který je umístěn v rámci hierarchie výše. Vzhledem k hierarchickému 

uspořádání je rozhodnutí závazné pro orgány téhož stupně. Rigidní je rovněž zákonná úprava 

obsazení soudů.
102

 Na rozdíl od anglosaského procesu nemá obviněný možnost vlastní 

procesní činností příslušnost či složení soudu ovlivnit. 

 

Vzhledem ke striktnímu hierarchickému uspořádání přirovnává Damaška interní regulaci 

policejních orgánů k organizační struktuře armády. Až na určité výjimky (v případě nejméně 

závažných trestných činů) policejní orgán nesmí na základě vlastního uvážení rozhodovat, zda 

iniciuje úkony trestního řízení.
103

 Svou činnost vykonává pod dozorem státního zástupce, 

kterého musí průběžně informovat o postupu ve věci. 

 

Pro soustavu státního zastupitelství je typická značná vázanost interními předpisy. Z hlediska 

možnosti uvážení státního zástupce, zda stíhat osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, 

se rozlišují dva přístupy. Ve většině států je státní zástupce v případě dostatečně 

odůvodněného závěru o spáchání trestného činu konkrétní osobou povinen tuto osobu stíhat. 

Může se proto stát, že tak činí navzdory svému vnitřní přesvědčení o vhodnosti takového 

postupu. Důvodem je výše zmíněný důraz na předvídatelnost důsledků trestněprávního 

jednání. Pouze některé státy státnímu zástupci umožňují nepokračovat v trestním stíhání pro 

nedostatečný veřejný zájem, a to dokonce u závažných trestných činů. Důsledky uplatnění 

diskrečního oprávnění státního zástupce mohou být v některých jurisdikcích kompenzovány 

prostřednictvím institutu soukromé žaloby. 

 

Soud je zpravidla řazen mezi orgány činné v trestním řízení, což nasvědčuje jeho aktivní 

participaci při objasňování trestné činnosti. Ve většině států ve větší či menší míře odpovídá 

za řádné objasnění skutkového stavu. Z vlastní iniciativy může prověřovat okolnosti, které 

nemají původ v tvrzení stran a k těmto vyhledávat a provádět důkazy bez ohledu na to, zda se 

jedná o činnost ve prospěch obžaloby nebo obhajoby. Při rozhodování soudy působí jako 

samostatné jednotky odlišné od jednotlivých soudců či přísedících působících v rámci daného 

senátu. Zpravidla proto není vyžadováno, aby rozhodnutí senátu podepsali všichni jeho 
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členové, ale postačí podpis jednoho z nich. S ohledem na pojetí senátů coby samostatných 

jednotek nemůže být tatáž věc opětovně posouzena jiným členem daného senátu.
104

  

 

Výkon trestní spravedlnosti byl až do Francouzské revoluce v rukou právních profesionálů. 

Teprve v jejím důsledku byl na kontinent přenesen institut soudních porot. Tato transpozice 

nicméně vykazovala oproti anglickému pojetí určité odlišnosti. Zejména nebyla převzata 

široká možnost uvážení porotců, ale jejich činnost byla od samého počátku pod kontrolou 

právních profesionálů. Nepřenesl se ani požadavek jednomyslného rozhodování soudní 

poroty. Ačkoli nikdy nebylo zapojení laiků do rozhodování v trestních věcech zcela 

vyloučeno, došlo k jeho zásadnímu omezení, a to až do současného stavu, kdy jde spíše o 

formální úpravu. Požadavek předvídatelnosti rozhodnutí a nutnost postupovat v souladu 

s detailní právní úpravou se s participací laiků příliš neslučují.
105

 V současné době spočívá 

účast laiků v rozhodování ve smíšených senátech, kde autorita profesionálního soudce 

zásadně ovlivňuje výsledné rozhodnutí.
106

 V případě využití opravného prostředku navíc 

zpravidla rozhodují senáty složené pouze z profesionálních soudců, jež mají široká 

přezkumná oprávnění.  

 

Na obviněného je pohlíženo jako na chybujícího člena komunity, kterého je třeba s touto 

komunitou usmířit a zpětně jej do ní integrovat. Toto paternalistické nastavení je založeno na 

přesvědčení, že základní zájmy státu a jednotlivce jsou shodné. Státním úředníkům proto není 

nutné projevovat nedůvěru, ale naopak je namístě přidělit jim aktivní roli v řízení a široké 

pravomoci. Omezení jejich pravomocí z důvodu individuálních selhání není nutné.
107

 

Postavení obviněného je ovlivněno přesvědčením, že svěření zásadních rozhodnutí do rukou 

obviněných by mohlo vést k objektivně nesprávným závěrům, resp. k odsouzení nevinných 

osob, a proto je nepřípustné. Zároveň se projevují obavy z možného vyvíjení nátlaku na 

obviněného ve snaze přimět jej ke vzdání se procesních práv. Z těchto důvodů je způsob 

projednání věci jasně nastaven a obviněný má omezenou možnost jej ovlivnit. Vychází se 

přitom z objektivních hledisek, zejména ze závažnosti projednávaného trestného činu. Ačkoli 

v kontinentálním typu řízení není účast obhájce natolik zásadní, v určitých případech se 

                                                           
104

 SCHLESINGER, R. Comparative Law. 3
th

 ed. Brooklyn: Foundation Press, 1970, s. 157. 
105

 DAMAŠKA, M. R. Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure, 491. 
106

 Z pozice asistentky soudce mohu konstatovat, že odlišné názory profesionálního soudce a přísedících se 
takřka výlučně vztahují k výroku o trestu, nikoli k výroku o vině. 
107

 GRIFFITHS, J. Ideology in Criminal Procedure or A Third "Model" of the Criminal Process. The Yale Law 
Journal, 1970, vol. 79, no. 3, s. 363 an. 



65 
 

uplatní povinné zastoupení obhájcem, kterého se obviněný zpravidla nemá možnost zříci.
108

 

Reálné uplatnění formální obhajoby se nicméně odvíjí od aktivity soudu, který může určité 

skutečnosti objasnit dříve, než je obhájci uděleno slovo.  

 

Výše zmíněný zásadní význam uniformity rozhodování se projevuje v důrazu kladeném na 

zachování stanovených procesních postupů, jejich dokumentaci a na způsob vyhotovení 

úředních dokumentů. Je nejen přesně vymezeno, jaké údaje musí být v příslušném dokumentu 

uvedeny, ale také na jakém místě, tzn. jak má být dokument formálně uspořádán.
109

 Náležité 

dokumentování veškerých úkonů je předpokladem dohledu, dozoru a přezkumu rozhodnutí na 

základě opravného prostředku. 

 

Obviněný a jeho obhájce mají ještě před tím, než je věc předložena soudu, právo seznámit se 

s kompletním spisovým materiálem. Až na zákonem upravené výjimky mají tedy možnost 

nejen zjistit identitu svědků, ale také kompletní obsah jejich výpovědí, jakož i podstatu 

veškerých dalších důkazů, na kterých bude obžaloba postavena. Následně je obviněnému 

doručena obžaloba obsahující právní úvahy státního zástupce a seznam důkazů, jejichž 

provedení navrhuje.  

 

Státní zástupce zpravidla předstupuje před soud obeznámen se stanoviskem obviněného. 

Obviněný totiž zpravidla odmítne vypovídat až po sdělení obvinění či v řízení před soudem, 

zatímco při prvotní příležitosti se k věci vyjádří. Bez ohledu na to, zda bude moci být jeho 

výpověď učiněná v přípravném řízení použita jako důkaz v řízení před soudem, její obsah je 

pro státního zástupce zásadní z taktických důvodů. Podstatná je rovněž možnost odnětí věcí 

důležitých pro trestní řízení, jakož i další postupy vedoucí k získání usvědčujících důkazů. 

Obsah spisu je tzv. zakonzervován pro případné využití v řízení před soudem. Až na určité 

výjimky nicméně platí, že soud může přihlédnout jen k těm důkazům, které před ním byly 

provedeny.  

 

Právní úprava dokazování se oproti anglosaskému pojetí ve výrazně nižší míře věnuje otázce 

přípustnosti důkazů.
110

 Důvodem je důraz kladený na komplexní objasnění podstatných 

skutkových okolností, jenž byl zmíněn v úvodu této kapitoly. Významná je rovněž důvěra 
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v nestranné rozhodování soudu, který je schopen samostatně zhodnotit přípustnost důkazů a 

z těchto závěrů vyvodit odpovídající důsledky. Přípustnost důkazů se tak zpravidla řeší ad hoc 

s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu. Zásadním aspektem je relevantnost důkazů 

z hlediska projednávané věci. Oproti anglosaské úpravě nejsou důkazy v procesu dokazování 

formálně členěny na důkazy obžaloby a obhajoby. Záměrem anglosaské úpravy je oproti tomu 

vyčerpávajícím způsobem upravit podmínky, za nichž jsou určité důkazní prostředky 

nepoužitelné. Ochrana ústavně garantovaných práv je zde povýšena nad zájem na nalezení 

pravdy. Zároveň se zde projevuje nedůvěra ve schopnost soudu samostatně vyčlenit 

nepřípustné důkazy a vyloučit vliv v této souvislosti nabytých poznatků na další postup a 

rozhodnutí ve věci samé.   

 

Nepřípustnost určitých důkazních prostředků lze nicméně dovozovat ze smyslu ostatních 

zákonných ustanovení. Např. uplatnění důkazních prostředků spadajících podle anglosaské 

terminologie do kategorie tzv. prostředečných důkazů je na kontinentu omezeno zásadou 

bezprostřednosti. Nejednoznačné jsou nicméně důsledky porušení procesních pravidel 

výslechu. Nezákonně získaná výpověď je automaticky vyloučena pouze v několika státech, 

přičemž důkazy získané na základě této výpovědi jsou na kontinentu vyloučeny spíše 

výjimečně. V kontinentální praxi se totiž neuplatňuje doktrína „plodů z otráveného stromu“ 

(poisonous fruit) tradiční pro anglosaskou oblast. Zcela zásadní rozdíly lze spatřovat také v 

úpravě předpokladů pro zajišťování osob a věcí.  

 

Dle tradičního kontinentálního pojetí nemá být na řízení před soudem nahlíženo jako na spor. 

Jedná se o úřední postup, jehož cílem je komplexní objasnění skutkového stavu. Z tohoto 

důvodu např. nelze vzít za prokázaná shodná tvrzení stran. Průběh dokazování je v rukou 

soudu, který rozhoduje, jaké důkazy budou provedeny a v jakém pořadí. Soudu je společně 

s obžalobou předložen kompletní spisový materiál opatřený v rámci přípravného řízení a od 

soudce se očekává, že se s ním seznámí dříve, než ve věci učiní jakýkoli úkon. Obsah 

spisového materiálu jeho následný postup nevyhnutelně ovlivní. Na rozdíl od anglosaského 

typu řízení není státní zástupce nucen v úvodu řízení před soudem prokázat odůvodněnost 

podání obžaloby, čímž se ocitá ve výhodnější pozici. Na počátku dokazování zpravidla 

figuruje výpověď obžalovaného, na kterou může obžaloba adekvátně reagovat. Možnost 

navrhování důkazů není časově omezena institutem koncentrace řízení. Soud tak nemůže 

odmítnout návrh strany na provedení nového důkazu pouze proto, že nebyl z taktických 

důvodů učiněn dříve. Ačkoli jsou strany oprávněny žádat, aby jim bylo umožněno provedení 
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důkazu, obžaloba tak činí spíše výjimečně, obviněný zpravidla prostřednictvím obhájce. 

Většina důkazů je tak prováděna soudem, který je povinen komplexně objasnit rozhodné 

skutečnosti jak z hlediska obhajoby, tak z hlediska obžaloby, a to bez ohledu na jejich 

iniciativu.
111

 

 

Obžalovaný je povinen dostavit se na předvolání k soudu. Ačkoli mu mohou být kladeny 

otázky, je jeho právem odmítnout na ně odpovědět nebo se zcela zdržet výpovědi. Pokud 

tohoto práva využije, z jeho pasivity nesmí být vyvozovány negativní důsledky. Ve 

skutečnosti však obžalovaní v přesvědčení, že odepření výpovědi bude působit negativně, 

často podlehnou nepřímému psychologickému tlaku a raději vypovídají. Pokud následně 

vyjde najevo, že obžalovaný vypovídal nepravdu, tato skutečnost nesmí být důvodem pro 

uložení sankce. Obžalovaný ostatně na rozdíl od anglosaské úpravy nevypovídá pod přísahou. 

Není žádoucí, aby se obžalovaný ocitl v situaci, kdy by se musel rozhodnout, zda vypoví 

pravdu a přispěje tak ke svému odsouzení, nebo bude raději riskovat trest za křivou výpověď.  

Základem je přesvědčení, že také nepravdivá výpověď má v procesu svou hodnotu. Lze z ní 

jednak vypozorovat podstatné nepřesnosti, jednak hodnotit její nonverbální aspekty.
112

 

 

Při rozhodování je osobní pohled jednotlivce na vhodnost právní úpravy irelevantní. Čím širší 

je možnost diskrece, tím těžší je dosažení požadované předvídatelnosti a uniformity 

rozhodování. Úkolem osob podílejících se na rozhodování je tak aplikace příslušných 

ustanovení, nikoli vytváření nových pravidel.
113

 Jak bylo naznačeno výše, právní úprava by 

měla obsáhnout všechny myslitelné situace a neměla by ze strany soudu připouštět jakoukoli 

kreativitu. Ani soudy vrcholného stupně nejsou oprávněny právo vytvářet. Přesto nelze jejich 

ustálený výklad práva přehlížet. Vzhledem k možnosti přezkumu rozhodnutí logicky 

ovlivňuje činnost nižších instancí. V rámci hierarchické struktury mají faktický vliv rovněž 

interní dokumenty typu směrnic a doporučení. Obecně se nicméně vychází z toho, že pakliže 

je uplatnění diskrece nevyhnutelné, musí být co možná nejšetrnější k existující právní úpravě 

a ideálně k němu má přistoupit vyšší instance.
114

 Důležitým nástrojem pro sjednocení 

rozhodovací praxe jsou široce vymezené možnosti přezkumu rozhodnutí. 
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Rozhodování o vině a trestu není odděleno a činí je tentýž orgán. I před fascinaci 

francouzských revolucionářů anglickým trestním procesem, jež byla spojena se záměrem 

komplexně převzít tamější úpravu, nebyl nikdy vznesen požadavek na jednomyslné 

rozhodování o vině.  Vyžadována je většina hlasů, často většina prostá.  

 

Významný vliv má oproti anglosaskému procesu odlišná forma participace právních laiků při 

rozhodování ve věci samé. V následující kapitole bude podrobněji rozvedeno, proč jsou při 

posuzování viny vůči obžalovanému shovívavější. Role právních laiků je na kontinentu 

odlišná nejen vzhledem k působení přirozené autority profesionálních soudců, s nimiž 

rozhodují společně, ale také vzhledem k odlišné úpravě procesních situací, při kterých se tato 

přirozená autorita může projevit. Předně je třeba uvést, že k neformálním konzultacím 

přísedících s profesionálním soudcem dochází v průběhu celého řízení před soudem. Nemají 

tak jasně specifikovanou formu a prostor. Právní laici běžně vnímají požadavek na prokázání 

viny mimo důvodnou pochybnost striktněji nežli profesionální soudce. Jejich názor na 

naplnění uvedeného požadavku nicméně může být právě v rámci neformálních konzultací 

zásadním způsobem ovlivněn. Dle Damasky je absence formálních instrukcí adresovaných 

právním laikům společně s možností zmíněných neformálních konzultací důvodem, pro který 

se jejich názor na naplnění předpokladů pro vydání odsuzujícího rozsudku od profesionálního 

soudce výrazně neliší.
115

 K odstranění pochybností je navíc právním laikům umožněno 

aktivně se zapojovat do dokazování, zejména klást vyslýchaným osobám otázky. Tato 

možnost je přínosná rovněž pro strany, které mohou z aktivity přísedících dovodit způsob 

jejich uvažování a adekvátně na něj zareagovat. Od anglosaské úpravy se odlišuje rovněž 

forma závěrečné porady, která nejen že neprobíhá odděleně, ale profesionální soudce jí řídí.   

 

Pro kontinentální systém trestního řízení je tradiční široká možnost přezkumu rozhodnutí, jež 

je často garantována na ústavní úrovni.
116

 Přezkum rozhodnutí je podstatný pro sjednocení 

rozhodovací praxe. Základem pro posouzení správnosti a zákonnosti předchozího rozhodnutí 

je dříve zmíněný požadavek rigidní právní úpravy. Státní zástupce jednotlivé kroky v řízení 

před soudem prvního stupně činí s vědomím, že pokud se mu nepodaří předložit dostatečné 

důkazy, může je doplnit v řízení o řádném opravném prostředku. V odůvodnění rozhodnutí se 

mu navíc dostane návodu k dalšímu postupu.  
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3.2.  Anglosaský typ trestního řízení  

Základním cílem trestního řízení anglosaského typu je dosažení rozhodnutí, které co nejvíce 

odpovídá okolnostem daného případu. Ačkoli je dosažení vysokého stupně objasněnosti 

relevantních skutkových okolností rovněž zásadní hodnotou, není jí přisuzován takový 

význam jako na kontinentu. Řešení, které se zdá být pro konkrétní věc nejspravedlivějším, 

proto nebude obětováno ve prospěch právní jistoty a předvídatelnosti rozhodnutí.
117

 Trestní 

proces ostatně nemá být pouhým prostředkem realizace hmotněprávních norem, ale 

přednostně musí dbát na ochranu základních hodnot lidské společnosti.  

 

Uspořádání trestního řízení a postavení jeho jednotlivých subjektů vychází z myšlenek 

klasického liberalismu, podle něhož společnost obecně nejlépe funguje bez státu, který je 

potřebný zejména v dobách krize. V určitých oblastech společenských vztahů se nicméně 

státní intervenci vyhnout nelze, a to zejména tehdy, když má stát chránit určitého jedince před 

ostatními. Tato intervence nicméně musí být minimální, přičemž koncentrace moci není 

přípustná.
118

 

 

Ačkoli není kladen takový důraz na uniformitu rozhodování, jako v rámci kontinentálního 

řízení, přesto je určitá míra uniformity vyžadována. Je zřejmé, že jí nelze dosáhnout pouze 

prostřednictvím dobrovolné spolupráce autonomních úředníků. Hierarchické uspořádání je tak 

nutností, avšak jeho nastavení má být co možná nejvolnější.
119

 S tímto přístupem souvisí ne 

zcela přesné vymezení pravomocí a příslušnosti jednotlivých orgánů, jež navíc nevyplývá 

pouze z právních předpisů. Soudci Spojených států amerických např. disponují určitými 

inherentními pravomocemi nezávislými na legislativě. K přesahům ve vymezení příslušnosti 

dochází zejména mezi soudy jednotlivých stupňů. Příkladem je sdílená příslušnost ke změně 

rozhodnutí mezi soudem, který rozhodnutí vydal, a jemu nadřízeným soudem.
120

 Nepřesnosti 
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či přesahy právní úpravy jsou vnímány jako nezbytná daň za zachování co možná nejširší 

autonomie jednotlivých orgánů. 

 

Za ideálního úředníka není považován technický expert důsledně aplikující právní předpisy. 

Na rozhodování není nahlíženo jako na pouhý technický nebo administrativní postup, ale jako 

na hledání nejvhodnějšího řešení. Zásadní roli při něm hrají politické a etické hodnoty 

rozhodující osoby. Ideálním soudcem je proto osoba ve společnosti uznávaná, která je 

schopna nalézt nejvhodnější řešení dané věci při respektování veřejného zájmu.
121

 Již v rámci 

výuky práva je věnován značný prostor trestní politice a řešení konkrétních situací. Po 

dokončení univerzity není povinně vyžadována určitou dobu trvající praktická příprava a 

složení odborné zkoušky. Předchozí praxe v justici není nezbytná.
122

 Význam konkrétních 

osob podílejících se na rozhodování dokládá skutečnost, že příslušné orgány nejsou striktně 

odlišovány od jednotlivců, jež je tvoří. Soudní senát proto nemusí svůj názor na věc 

prezentovat jednomyslně. Vyjádření odlišného stanoviska k jednotlivým aspektům rozhodnutí 

je běžnou praxí. 

 

Jelikož má rozhodnutí zejména odrážet konkrétní okolnosti případu, nadměrné limitování 

příslušných orgánů detailní právní úpravou není namístě. Hmotněprávní předpisy proto nejsou 

natolik precizní a neflexibilní jako na kontinentu. Jednotlivá ustanovení jsou vnímána spíše 

jako návod pro řešení běžných situací. To samé však neplatí pro procesní ustanovení, která 

jsou zejména v případě dokazování oproti kontinentální právní úpravě velice detailní. 

Komplexní procesní úprava je žádoucí zejména s ohledem na posuzování viny soudními 

porotami a omezené možnosti přezkumu prvostupňového rozhodnutí. Zásadní je rovněž 

široká participace stran, jejichž procesní oprávnění je třeba jednoznačně vymezit. Detailní 

procesní úprava umožňuje upření pozornosti na meritum věci a nikoli na řešení technických 

právních otázek vyplývajících z chybějících či nepřesných ustanovení. Možnost uvážení 

orgánů činných v trestním řízení je přesto zachována. Uplatňování diskrece není za určitých 

okolností pouze přípustné, ale dokonce povinné.
123
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Oproti kontinentálnímu modelu lze pozorovat zcela zásadní odlišnosti v uspořádání a ve 

vymezení pravomocí policejních orgánů a státního zastupitelství. Policejní orgány působí na 

místní úrovni a svou činnost vykonávají decentralizovaně.
124

 Při rozhodování, ve kterých 

trestních věcech budou provádět úkony trestního řízení, disponují značnou volností. To samé 

však nelze říci o dokazování. Při zajišťování důkazů vůči nim státní zástupce disponuje 

silnějšími pravomocemi, které jsou nezbytné vzhledem k detailní úpravě přípustnosti důkazů 

a s ohledem na význam těchto úkonů pro unesení důkazního břemene v řízení před soudem.  

 

Ve většině států USA jsou státní zástupci na místní úrovni voleni a disponují rozsáhlými 

pravomocemi. Ačkoli se na federální úrovni uplatňuje hierarchické uspořádání, není natolik 

rigidní jako na kontinentu. Lze říci, že rozhodnutí amerického státního zástupce, zda trestní 

stíhání zahájí či v něm bude pokračovat, je prakticky nenapadnutelné. Pokud se státní 

zástupce rozhodne pro zahájení trestního stíhání, je pouze minimálně limitován při vymezení 

právní kvalifikace daného jednání.
125

  

 

Zásady klasického liberalismu v podobě omezené státní moci a horizontální dělby moci se 

odráží v postavení anglosaského soudce. Ten sice oproti kontinentálnímu soudci disponuje 

řadou autonomních pravomocí, přesto má být v řízení pasivnější. Ani v anglosaském řízení 

však není pasivní role profesionálního soudce tradiční.
126

 Projeví se navíc pouze při vymezení 

sporných otázek, opatřování a provádění důkazů, a v případě rozhodování soudní poroty také 

při posuzování viny. Uvedené činnosti jsou s výjimkou posuzování viny v rukou stran. 

V rámci předprocesního jednání (pretrial hearings) a rozhodování o trestu je pasivita soudce 

naopak vnímána negativně. Postavení soudce se nicméně oproti tendencím na kontinentu 

vyvíjí ve prospěch jeho širšího zapojení při objasňování skutkového stavu.    
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Flexibilní hmotněprávní úprava ve spojení s důrazem kladeným na konkrétní okolnosti 

případu umožňují svěření zásadních rozhodnutí do rukou právních laiků.
127

 Také vzhledem 

k jejich zapojení je byrokracie omezena na co možná nejnižší míru. Po osobách bez právního 

vzdělání totiž nelze požadovat formální dokumentování a odůvodňování jejich procesní 

činnosti. Odůvodnění rozhodnutí je ostatně mnoha anglickými soudci pojímáno spíše než jako 

oficiální dokument jako prostředek sebevyjádření, který připomíná literární dílo.
128

 

 

Na liberálním pojetí trestního řízení je založeno postavení obviněného, jemuž má být 

v maximálním rozsahu umožněno zvolit si způsob obhajoby bez zásahů soudní moci.
129

 

Základem je přesvědčení, že obviněný nejlépe ví, co je pro něj vhodné, a nemá mu tak být 

státem vnucován názor na jeho optimální vystupování v trestním procesu. Obviněný si tak 

může zvolit způsob, jakým bude jeho věc projednána. Určující je zejména to, zda dozná vinu 

nebo ji popírá. Pokud nechce být zastoupen obhájcem, zastoupení mu nemůže být vnuceno, 

bez ohledu na to, jak závažnému obvinění čelí. Ačkoli je pro optimální fungování 

adversárního systému zásadní působení právně vzdělaných jedinců na obou stranách, 

obviněnému nemůže být odepřen jeho morální nárok čelit obvinění samostatně.
130

 Damaška 

v této souvislosti připouští, že pokud by převážná většina obžalovaných trvala na uplatnění 

svých procesních oprávnění v plném rozsahu, došlo by zřejmě ke kolapsu justiční soustavy 

většiny zemí common law.
131

 

 

Zásadním rozdílem oproti kontinentálnímu trestnímu procesu je fakt, že v anglosaském řízení 

nenalezneme obdobu tamního trestního spisu. V předcházející kapitole bylo uvedeno, že na 

kontinentu má obviněný a jeho obhájce možnost seznámit se s kompletním spisovým 

materiálem dříve, než je věc předložena soudu, přičemž následně jsou prostřednictví obžaloby 

obeznámeni rovněž s právním posouzením věci. Možnosti anglosaského obviněného jsou 
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značně omezené. Obsah spisového materiálu není jemu ani jeho obhájci zpřístupňován 

automaticky, ale na základě speciálních pravidel (tzv. discovery rules). Jejich podoba se 

v rámci jednotlivých států liší. Obecně lze nicméně uvést, že obhajoba zpravidla není předem 

seznámena s obsahem výpovědi svědků obžaloby. Není neobvyklé, že do poslední chvíle 

nezná ani jejich totožnost. Pokud obhajoba projeví zájem seznámit se se spisovým 

materiálem, resp. jeho jednotlivými součástmi, je často povinna nabídnout určitou 

protihodnotu v podobě zpřístupnění vlastních důkazů. Omezené zpřístupňování pramenů 

důkazů je jedním z nástrojů odlehčujících náročnou roli anglosaského státního zástupce, která 

je zdůrazněna např. tím, že musí na počátku řízení před soudem prokázat opodstatněnost 

obžaloby, ale také tím, že je při předkládání důkazů omezen řadou pravidel vylučujících jejich 

přípustnost. 

 

Zásadní odlišnosti lze oproti kontinentálnímu typu řízení spatřovat rovněž v právní úpravě 

dokazování. V obou typech řízení soud rozhoduje, které důkazy bude možné provést. Na 

kontinentu toto rozhodnutí činí tentýž soudce, který následně rozhoduje ve věci samé, kdežto 

anglosaská úprava svěřuje uvedená rozhodnutí rozdílným orgánům. Nejedná se pouze o 

důsledek zapojení soudních porot do rozhodování ve věci samé, ale o všeobecnou snahu 

omezit vliv nepřípustných důkazů na utváření rozhodnutí ve věci samé.
132

 

 

Zatímco je na kontinentu klíčová relevantnost důkazu z hlediska projednávané věci, 

anglosaský proces klade větší důraz na formální přípustnost důkazu. V anglosaské oblasti tak 

nedochází k vyloučení důkazů pouze se záměrem dosáhnout spolehlivých skutkových zjištění. 

Přesnost skutkových zjištění je někdy obětována ve prospěch jiných hodnot. Posuzuje se 

zejména legálnost opatření důkazního prostředku a jeho charakter. Předmětná právní úprava 

je v anglosaské oblasti mnohem rozsáhlejší a detailnější než na kontinentu. K vyloučení 

důkazů nicméně dochází nejen na základě výslovné právní úpravy, ale také na základě 

uvážení soudu, který musí dbát na zajištění spravedlivého procesu. Mimo jiné vzhledem k 

technickým pravidlům přípustnosti důkazů se anglosaský státní zástupce nachází při 

zastupování obžaloby v obtížnější pozici nežli jeho kontinentální protějšek.
133

  

 

Nezákonnost vede k vyloučení důkazu bez ohledu na jeho význam pro objasnění věci. Může 

být přitom založena na pouhé domněnce, např. že určitému typu důkazního prostředku je 
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přisuzována větší vypovídací hodnota, než kterou ve skutečnosti má (např. svědectví z druhé 

ruky
134

 či předchozí odsouzení). Jak bylo uvedeno výše, kontinentální pojetí je v této otázce 

laxnější.
135

 Až na určité výslovně upravené výjimky spoléhá na to, že soud bude schopen 

posoudit přípustnost důkazu ad hoc s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu, a 

proto výslovná úprava není nutná.
136

  

 

Dalším institutem stavícím anglosaského státního zástupce do nevýhodnější pozice je institut 

tzv. podpůrných důkazů (corroboration rules). Tato pravidla se projeví na samém počátku 

řízení před soudem, kdy musí státní zástupce předložit dostatek důkazů odůvodňujících 

projednání věci. Jedná se o stanovení požadovaného množství nebo kvality důkazů, případně 

obligatorního důkazního prostředku. Na základě uvedených pravidel nemůže např. uspět 

obžaloba podaná pro skutek, ve kterém je spatřován trestný čin znásilnění, jež by se opírala 

pouze o výpověď poškozené.
137

 Kontinentální právo naopak nezná či nepřipouští určité 

instituty, které postavení státního zástupce posilují. Jedná se zejména o presumpce, jež na 

počátku řízení před soudem obžalovaného nutí k aktivnímu přístupu, byť státní zástupce 

předložil relativně malé množství důkazů. Většina presumpcí soudu umožňuje, nikoli ukládá, 

předpokládat existenci presumované skutečnosti. Vzhledem k tomu, že vyznívají 

v neprospěch obžalovaného, jsou označovány za prvotní presumpce viny (prima facie 

presumptions of guilt).  Dle Damasky se pouze v případě jejich uplatnění dostává postavení 

anglosaského státního zástupce při objasňování skutkového stavu na úroveň srovnatelnou 

s kontinentem.
138

  

 

Řízení před soudem je založeno na projednací zásadě a má podobu sporu dvou teoreticky 

rovných stran, který rozhoduje soud. Základem pře je tvrzení obžaloby, že obžalovaný 

spáchal trestný čin a záměr obhajoby toto tvrzení vyvrátit. Pokud sporný bod vzhledem 

k doznání obviněného chybí, řízení před soudem má značně zjednodušenou podobu nebo se 

vůbec nekoná. Ze stejných důvodů rozsah dokazování zužují nesporná tvrzení stran. 
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Profesionální soudce dohlíží na respektování procesních pravidel stranami a rozhoduje ve 

věcech, jejichž rozhodování mu přísluší. V případě narušení rovnosti stran je oprávněn 

zasáhnout.
139

 Pokud o vině rozhoduje soudní porota, úkolem soudce je kontrolovat tok 

informací, jež ovlivňují její rozhodnutí a poskytovat jí potřebné technické instrukce. Na 

porotce může působit pouze prostřednictvím uvedených instrukcí, a to jen před tím, než se 

porota odebere k závěrečné poradě, při které není přítomen. Komunikace s porotou tak 

probíhá dle přesně stanovených pravidel a na čistě formální úrovni. Faktické respektování 

instrukcí profesionálního soudce nelze přezkoumat, jelikož soudní porota své rozhodnutí 

neodůvodňuje. Jak bude uvedeno níže, pokud jeho ingerence přispěje k vydání zprošťujícího 

rozsudku, přezkum je takřka vyloučen. Jestliže však podporuje obžalobu a následně dojde 

k vydání odsuzujícího rozsudku, může být činnost profesionálního soudce předmětem 

přezkumu. 

 

Oproti kontinentálnímu řízení je odlišný rovněž harmonogram dokazování. Obžalovaný se do 

jeho průběhu nezapojuje dříve, než obžaloba prokáže důvodnost jeho postavení před soud. O 

výpověď obžalovaného se v této fázi trestního řízení nemůže opírat. Pokud by pouze jedna ze 

stran mohla bez dalšího použít druhou stranu jako pramen důkazu, jejich rovné postavení by 

bylo narušeno.
140

 Jestliže se obžalovaný rozhodne vypovídat, činí tak na základě materiálního 

důkazního břemene v situaci, kdy je seznámen s obsahem výpovědí svědků obžaloby. Na 

rozdíl od kontinentální úpravy je však brán pod přísahu.  

 

Dalším specifikem anglosaského procesu je rozdělení rozhodnutí o vině a trestu do odlišných 

fází trestního řízení a v případě řízení před korunním soudem svěření uvedených rozhodnutí 

do rukou rozdílných subjektů. Oproti kontinentu se liší rovněž předpoklady rozhodnutí o vině. 

Pro přijetí uvedeného verdiktu bylo tradičně vyžadováno jednomyslné rozhodnutí. Ačkoli se 

takto striktní požadavek již ve všech zemích neuplatňuje, standard je stále velmi vysoký.  

 

Do rozhodování se výrazně promítá povaha rozhodujícího orgánu. Je obecně známou 

skutečností, že členové soudních porot složených zpravidla z právních laiků jsou při 

posuzování viny vůči obžalovanému shovívavější nežli profesionální soudci. Právní laici 

vyžadují pro rozhodnutí o vině větší množství usvědčujících důkazů. Ostatně také začínající 
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soudci jsou při posuzování viny více váhaví. S jejich prohlubujícími se znalostmi, 

zkušenostmi a sebejistotou se ve vztahu k zainteresovaným osobám utváří odstup a 

posuzování viny se stává rutinní otázkou.
141

 Ačkoli členové soudních porot činí zásadní 

rozhodnutí o vině, v rámci dokazování jsou zpravidla pasivními pozorovateli. Nejen, že si 

nemohou ujasnit sporné otázky, ale navíc jsou jejich myšlenkové pochody pro strany 

nepředvídatelné. Anglosaský státní zástupce tak nejen nese odpovědnost za řádné objasnění 

skutkového stavu z hlediska podané obžaloby, ale navíc je v případě rozhodování soudní 

poroty jeho postavení ztíženo tendencí právních laiků postupovat vůči obžalovanému 

shovívavěji, přičemž prostředky profesionálního soudce k ovlivnění rozhodnutí právních laiků 

jsou oproti kontinentu značně zúžené. 

 

Možnosti přezkumu rozhodnutí jsou oproti kontinentálnímu řízení výrazně omezeny. Důraz je 

kladen na rozhodnutí první instance a právo na odvolání není ústavně garantováno. Důvodem 

je odlišné ohraničení trestního stíhání, které zpravidla končí již rozhodnutím soudu prvního 

stupně. Jeho následný přezkum proto může být chápán jako porušení zásady ne bis in idem, 

resp. anglosaského zákazu tzv. double jeopardy. Omezené možnosti přezkumu rozhodnutí 

vyplývají rovněž z odlišných formálních požadavků na vyhotovení rozhodnutí. Jak bylo 

uvedeno výše, úvahy soudní poroty nejsou v průběhu jejího rozhodování nikterak 

zaznamenávány a porota své rozhodnutí ani následně neodůvodňuje. Spíše než to, zda 

rozhodnutí odpovídá předloženému důkaznímu materiálu, je zkoumáno dodržení formálních 

postupů, zejména obsah instrukcí adresovaných porotě.
142

 Přezkum rozhodnutí z hlediska 

skutkového stavu a uloženého trestu není nárokem, ale typicky je jeho předpokladem svolení 

soudu. Přezkum rozsudku, kterým byl obžalovaný zproštěn obžaloby, je zcela vyloučen. 

Omezené možnosti přezkumu rozhodnutí kladou vysoké požadavky na činnost procesních 

stran, které si nemohou dovolit přehlédnout a včas nenamítat nedostatek, jenž by následně 

nebylo možné přezkoumat. Z téhož důvodu jsou strany nuceny k provedení všech dostupných 

důkazů již v rámci řízení před soudem prvního stupně.
143
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4. Působení důkazního břemene v jednotlivých státech  

V předcházející části této práce zaměřené na typické rysy kontinentálního a anglosaského 

modelu trestního řízení bylo uvedeno, že každý model představuje zjednodušené znázornění 

určité problematiky, jež se více či méně odchyluje od reality. Nejen, že se právní úprava 

trestního procesu na území jednotlivých států neustále vyvíjí, ale zároveň se jednotlivé prvky 

zahraničních právních úprav prolínají. Lze proto říci, že ani jeden z uvedených modelů se 

v žádné jurisdikci neuplatňuje ve své čisté podobě. Také právní úprava trestního procesu na 

území Anglie a Walesu prošla vývojem, jenž se promítl do jednotlivých aspektů tradičního 

institutu formálního důkazního břemene státního zástupce. Jelikož byla významným zdrojem 

inspirace pro další země, a to zejména Spojené státy americké, ale také pro některé země 

kontinentální oblasti, je vhodné věnovat pozornost tomu, jaký vliv mělo přejímání jejích 

relevantních institutů do cizího právního prostředí. První zemí tradičně kontinentálního typu 

trestního řízení, která se rozhodla pro převzetí charakteristických prvků angloamerického 

trestního procesu, byla Italská republika. Na druhé straně země angloamerického právního 

systému přejímají jednotlivé instituty typické pro kontinentální právní úpravu. Uvedené 

tendence jsou na kontinentu odůvodněny zejména potřebou zvýšené ochrany základních práv 

a svobod, důrazem na nestrannost orgánu rozhodujícího ve věci samé a změnou nahlížení na 

participaci procesních stran při dokazování. V angloamerické oblasti se projevuje potřeba 

efektivní reakce na závažnou trestnou činnost (zejména terorismus), snaha snížit náklady 

trestního řízení a vliv medializace určitých justičních pochybení
144

. 

 

 

4.1. Anglie a Wales 

Konkrétní podoba trestního procesu je na území Anglie a Walesu spojena s kategorizací 

trestných činů. Ty se z hlediska závažnosti vzestupně dělí na summary-only offences, either 

way offences a indictable-only offences.  
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4.1.1. Přípravné řízení 

Obdobně jako na kontinentu bylo trestní stíhání po dlouhou dobu záležitostí dotčených osob. 

Postupně byla uvedená pravomoc přenášena na policii, ačkoli byla její schopnost rozhodovat 

o závažnějších formách protiprávního jednání opakovaně podrobována kritice. Převažoval 

však tlak odpůrců veřejné žaloby, kteří poukazovali na její nepřiměřené represivní zásahy na 

území kontinentální Evropy.
145

 Speciální soustava státního zastupitelství byla nakonec 

vytvořena zejména vzhledem k potřebě jednotného rozhodování o tom, zda podat obžalobu, 

za účelem oddělení jednotlivých fází trestního řízení a vzhledem k příliš velkému množství 

věcí předkládaných soudu, jež vedlo k řadě zprošťujících rozsudků.
146

 Nezávislý hierarchicky 

uspořádaný orgán veřejné žaloby byl pro Anglii a Wales zřízen prostřednictvím Prosecution 

of Offences Act (1985).  

 

Policejní orgány nadále disponují výhradní pravomocí k zahájení trestního řízení a ve většině 

trestních věcí jsou oprávněny také k provádění prověřování a vyšetřování.
147

 O zahájení 

trestního stíhání rozhodují v asi 80 % případů. Ačkoli státní zástupce činí rozhodnutí o 

zahájení trestního stíhání pouze v případě závažné kriminality, odpovídá také za rozhodnutí 

policejních orgánů. Nad jejich činností nicméně na rozdíl od kontinentu nevykonává dozor. 

Není tak oprávněn dávat policejním či jiným orgánům provádějícím přípravné řízení závazné 

pokyny a jeho ingerence se musí omezit na doporučení. Prostřednictvím doporučení nicméně 

na žádost policejního orgánu nezřídka určuje celkovou strategii prověřování a vyšetřování, 

mění vymezení předmětu trestního řízení a okruh osob, proti nimž se řízení vede. I přes 

pozvolené rozšiřování spolupráce státního zástupce s policejními orgány nadále platí, že se 

státní zástupce aktivně nezapojuje do opatřování důkazů. Může pouze využít možnosti vrátit 

věc policejnímu orgánu k došetření.
148
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K výše uvedenému je třeba dodat, že hlavním úkolem státního zástupce v přípravném řízení je 

nezávislé a nestranné posouzení předpokladů pro vedení trestního stíhání. Přílišné zasahování 

do činnosti policejních orgánů by mohlo narušit jeho nestrannost. Důraz na nezávislost 

státního zástupce je pak spojena s tím, že není podroben odborné justiční přípravě, nemá 

justiční status a vystupuje v obdobném postavení jako obhájce.
149

 Požadavky nezávislosti a 

nestrannosti státního zástupce byly zdůrazněny také v Prohlášení etických principů pro 

veřejné žalobce z roku 2010 (Statement of Ethical Principles for the Public Prosecutor), 

podle kterého státní zástupce v trestním řízení vystupuje v zájmu spravedlnosti, se kterým je 

např. spojena povinnost zpřístupnění ospravedlňujících důkazů, jakmile je to prakticky 

možné. 

 

Trestní stíhání má být zahájeno, pokud je naplněn tzv. Full Code Test, který se dělí na 

důkazní test a test veřejného zájmu. Orgány činné v trestním řízení tak musí mít k dispozici 

důkazy poskytující reálný předpoklad pro vynesení odsuzujícího rozsudku a trestní stíhání 

zároveň musí být ve veřejném zájmu. K dosažení spravedlivých a konzistentních rozhodnutí 

má přispět Code for Crown Prosecutors, jež v ustanoveních 4.4 až 4.6 upravuje předpoklady 

tzv. důkazního testu (evidential test), který je realizován nejdříve.
150

 Při hodnocení důkazního 

materiálu je třeba přihlédnout jak ke skutečnostem, na které obhajoba reálně poukazuje, tak ke 

skutečnostem, na kterých může být obhajoba potencionálně postavena. Posuzována je 

přípustnost, závažnost a pravdivost jednotlivých důkazů. Pokud lze předpokládat, že 

objektivní, nestranná a rozumná soudní porota po řádném poučení, nebo senát či samosoudce 

při zachování zákonného postupu spíše podezřelého shledá vinným trestným činem, pro který 

má být stíhán, důkazní test je naplněn. Uplatní se tedy standard převažující pravděpodobnosti 

v podmínkách místní rozhodovací praxe. 

 

Teprve poté, kdy je naplněn důkazní test, je možné hodnotit veřejný zájem na trestním stíhání 

[public interest test (ustanovení 4.7 až 4.12 CCP)]. Po naplnění důkazního testu je trestní 

stíhání zpravidla zahájeno, a to s výjimkou případů, kdy státní zástupce dospěje k závěru, že 

z hlediska veřejného zájmu faktory proti zahájení trestního stíhání převyšují faktory trestní 

stíhání podporující. Mezi tyto určující faktory se řadí např. závažnost trestného činu, míra 

zavinění, osoba podezřelého, okolnosti spáchání trestného činu, újma způsobená 
                                                           
149

 HODGSON, J. S. The Future of Adversarial Criminal Justice in 21st Century Britain, s. 333 an. 
150

 Existují nicméně případy, kdy je dříve, než jsou shromážděny a posouzeny dostupné důkazy zcela zřejmé, že 
na trestním stíhání není veřejný zájem. V této situaci by měl státní zástupce ukončit prověřování i přesto, že 
dosud nebyl realizován důkazní test. 
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poškozenému, osoba poškozeného a hrozba jeho sekundární viktimizace. Řešena je rovněž 

otázka, zda je trestní stíhání vzhledem k očekávánému trestu a nákladům trestního řízení 

adekvátní reakcí.
151

 V zájmu urychleného projednání věci a omezení nákladů trestního řízení 

může být při součinnosti více osob trestní stíhání zahájeno pouze proti těm osobám, jejichž 

jednání ke spáchání trestného činu zásadní měrou přispělo. Důvodem pro nezahájení trestního 

stíhání může být hrozba vyzrazení utajovaných informací.
152

 Další specifická kritéria se 

uplatní u konkrétních trestných činů. V poslední době je často diskutován veřejný zájem na 

trestním stíhání v případě asistované sebevraždy.
153

 Chybějící veřejný zájem na trestním 

stíhání může být zároveň důvodem pro alternativní způsob řešení věci. Příslušné rozhodnutí je 

oprávněn učinit rovněž policejní orgán, avšak teprve po naplnění důkazního testu.  

 

Ustanovení 6 CCP stanoví, že předmět trestního stíhání má být vymezen jednoznačným a 

jednoduchým způsobem tak, aby soud mohl uložit sankci odpovídající povaze a závažnosti 

trestného činu. Nemusí být nutně zvoleno nejzávažnější obvinění. Naopak je nepřípustné, aby 

bylo vzneseno obvinění pro větší počet trestných činů ve snaze dosáhnout doznání alespoň 

pro některý z nich, případně aby bylo trestní stíhání vedeno pro závažnější trestný čin ve 

snaze dosáhnout doznání k jeho mírnější alternativě. Obecně má státní zástupce doznání viny 

akceptovat pouze, pokud je přesvědčen, že soud bude následně schopen uložit trest 

reflektující závažnost činu, včetně přitěžujících okolností, nikoli jen proto, že je to 

pohodlnější.  

 

 

4.1.2. Zpřístupnění pramenů důkazů protistraně 

Povinnost zpřístupnit důkazy, kterými strana dokládá svá tvrzení, protistraně, aby se k nim 

mohla vyjádřit, vyplývá ze zásady kontradiktornosti řízení upravené v čl. 6 odst. 1, odst. 3 

písm. d) Úmluvy. Jednotlivé členské státy uvedenou povinnost ve svých právních úpravách 

reflektují různým způsobem. Na území Anglie a Walesu je právní úprava zpřístupňování 
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 Tento faktor by nicméně sám o sobě neměl být důvodem pro nezahájení trestního stíhání [ustanovení 4.12 
písm. f) CCP]. 
152

 Pokud státní zástupce dospěje k závěru, že obviněnému nemůže být zaručen spravedlivý proces, neboť mu 
vzhledem k ochranně utajovaných informací není možné zpřístupnit relevantní důkazy, neměl by v trestním 
stíhání pokračovat. 
Ustanovení 69 Attorney General’s Guidelines on Disclosure 2013  
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 Sněmovna lordů se zabývala problematikou veřejného zájmu na trestním stíhání v případě pomoci osobě, 
jež se rozhodla spáchat asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku či jiné zemi, ve které je tato při dodržení 
zákonných podmínek legální ve věci R (on the application of Purdy) v Director of Public Prosecution (2009) 
UKHL 45. 
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pramenů důkazů velice detailní. Rozdílný postup se uplatní ve vztahu k materiálu, o který se 

obžaloba opírá, a ve vztahu k materiálu, který ač se nachází v dispozici obžaloby, ta jej nemá 

v úmyslu použít. V této souvislosti se používá zkrácené označení „použitý“ a „nepoužitý 

materiál“. Forma a okamžik zpřístupnění pramenů důkazů ze strany obžaloby se liší v 

závislosti na tom, zda je věc projednávána před magistrátním či korunním soudem, a dále s 

ohledem na to, zda se obviněný doznal nebo svou vinu popírá. Níže uvedená pravidla mají 

oběma stranám umožnit řádnou přípravu na řízení před soudem a jeho následný hladký 

průběh. Zároveň vychází z přesvědčení, že obžaloba není vlastníkem příslušných důkazů, ale 

pouze správcem důkazů, které dříve shromáždily policejní orgány.
154

 Pokud by však obhajoba 

projevila zájem použít takto získané důkazy k jinému účelu nežli ke své obhajobě v daném 

trestním řízení, musí požádat soud o svolení (ustanovení 17 CPIA). Citelnější zatížení 

obžaloby, která má zpřístupnit veškerý materiál, který by mohl pomoci obhajobě, je 

odůvodněno faktickou nerovností hlavních procesních stran.
155

 

 

Policejní orgán je povinen zaznamenat veškeré relevantní informace a prameny důkazů, 

s nimiž se v rámci daného trestního řízení seznámí. Za splnění této povinnosti odpovídá 

konkrétní osoba, a sice tzv. disclosure officer. Typy relevantních materiálů vymezuje 

Disclosure Code of Practice (CPIA) v ustanovení 5.4. Jedná se o trestní oznámení, 

dokumenty vztahující se k rozhodování o vazbě, záznamy telekomunikačního provozu (např. 

o volání na tísňovou linku), protokoly o výpovědi svědků a obviněného, materiály související 

s podáním odborného vyjádření či znaleckého posudku, podklady zpochybňující věrohodnost 

doznání či věrohodnost svědka. Pokud má policejní orgán pochybnosti o relevantnosti daného 

materiálu, je povinen jej zajistit. Seznam materiálů, které mají být pokladem pro obžalobu, 

nebo by mohly být využity obhajobou, je předkládán státnímu zástupci společně se spisem. 

Ten činí konečné rozhodnutí o tom, zda jednotlivé prameny důkazů zpřístupní. Zpřístupněním 

se rozumí poskytnutí kopie nebo dostatečného času a odpovídajícího prostoru k prozkoumání 

příslušného materiálu. 

  

4.1.2.1. Použitý materiál 

Podle části 8 CPR musí státní zástupce v řízení před magistrátním soudem zveřejnit prvotní 

důkazy, na kterých je žalobní návrh postaven (initial details of the prosecution case), jakmile 
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 Obdobný názor vyslovila Evropská komise pro lidská práva ve zprávě ze dne 14. 12. 1981 ve věci Jespers 
proti Belgii, č. stížnosti 8403/78. 
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 HODGSON, J. S. The Future of Adversarial Criminal Justice in 21st Century Britain, s. 324. 
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je to prakticky možné, ne však později než na začátku prvního dne řízení před soudem. Pokud 

o to obhajoba požádá a je-li to v zájmu spravedlivého řízení, prameny důkazů jsou jí 

zpřístupněny dříve. V každém případě musí mít obviněný uvedené podklady k dispozici dříve, 

než učiní prohlášení o své vině či nevině. Konkrétně je mu poskytnut popis skutku, obsah jeho 

výpovědi a seznam jeho předchozích odsouzení. Zpřístupněny jsou mu také výpovědi svědků 

a věcné důkazy podstatné pro prohlášení o vině či nevině, určení příslušného soudu nebo pro 

uložení trestu. Obviněnému je předloženo rovněž případné prohlášení oběti o dopadu 

trestného činu na její dosavadní život.
156

 Pokud je očekáváno, že svou vinu popře, rozsah 

zpřístupněných použitých materiálů je širší. Zahrnuje obžalobu, zprávu policejního orgánu 

shrnující klíčové důkazy obžaloby, informace o případných odborných forenzních materiálech 

tzv. Streamlined Forensic Report a seznam svědků, kteří nejsou považováni za klíčové 

svědky obžaloby (včetně stručného shrnutí jejich výpovědí).  

 

V zájmu zachování spravedlivého procesu obžaloba zpravidla na žádost ve stanovených 

lhůtách předloží výše uvedené materiály také ve věci, která má být projednávána před 

korunním soudem, kde se uplatňují specifická pravidla.
157

 Obžaloba je zde povinna do 70 dnů 

od předložení věci korunnímu soudu, resp. do 50 dnů v případě, že je obviněný umístěn ve 

vazbě, poskytnout obhajobě podstatný spisový materiál obžaloby (case sent bundle), a sice 

obžalobu, veškerý obžalobou použitý materiál, seznam všech věcných důkazů, seznam 

nepoužitých důkazů a konkrétní nepoužité důkazy ve smyslu ustanovení 3 CPIA. Na existenci 

dalšího použitého materiálu musí být obhajoba upozorněna.   

 

4.1.2.2. Nepoužitý materiál 

Povinnost obžaloby zpřístupnit obhajobě prameny důkazů, které nehodlá použít v řízení před 

soudem, má kompenzovat faktickou nerovnost stran při opatřování důkazů.
158

 Uvedená 

povinnost se nevztahuje k veškerému nepoužitému materiálu. Obecně by neměl zpřístupnění 

podléhat materiál, který by strany zbytečně zatěžoval, odváděl pozornost od podstatných 

otázek a jehož předkládání by vedlo ke vzniku neúčelných nákladů a k bezdůvodným 

průtahům v řízení.
159

 Je třeba posoudit, zda by konkrétní materiál mohl vyvolat důvodné 
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 HODGSON, J. The Role of the Criminal Defence Lawyer in an Inquisitorial Procedure : Legal and Ethical 
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pochybnosti o vině obviněného nebo jeho vinu zmírnit.
160

 Konkrétně se dle ustanovení 6 

Attorney General’s Guidelines on Disclosure 2013 posuzuje, zda by mohl být obhajobou 

využit v rámci křížového výslechu (např. předchozí odsouzení svědka obžaloby), zda by mohl 

být podkladem pro vyloučení důkazu, zpochybnění závěrů znalce, zastavení trestního stíhání 

nebo sloužit k závěru, že jednáním orgánů činných v trestním řízení došlo k porušení práv 

obviněného garantovaných Úmluvou. Podstatný je rovněž materiál, který byť částečně 

ospravedlňuje jednání obviněného.  

 

Státní zástupce činí úsudek o nutnosti zpřístupnění nepoužitého materiálu na základě 

informací, které má v dané fázi řízení k dispozici. Povinnost průběžného přezkumu 

dostupného materiálu trvá až do rozhodnutí ve věci samé. Zásadní roli v tomto ohledu hraje 

obhajoba, která má obžalobu k relevantnímu materiálu nasměrovat. V řízení před korunním 

soudem tak povinně činí prostřednictvím prohlášení obhajoby (defence statement).   

 

Povinnosti obžaloby se odvíjejí od prohlášení, respektive očekávaného prohlášení obviněného 

o vině či nevině. Pakliže obviněný učiní prohlášení o své vině, povinnost zpřístupnit 

nepoužitý materiál se neuplatní. Pokud je v řízení před magistrátním soudem očekáváno 

popření viny, příslušný úředník je povinen připravit speciální formulář (Streamlined 

Disclosure Certificate), který bude obviněnému doručen společně s podklady obžaloby. Tento 

formulář obsahuje výčet pramenů důkazů a jejich stručný popis. Na jeho základě může 

obhajoba namítat, že jí určité prameny důkazů nebyly zpřístupněny. Formulář má být 

předložen do 28 dnů ode dne, kdy obviněný popřel svou vinu. Pokud obhajoba již dříve 

formálně deklaruje svůj úmysl popřít vinu, nepoužitý materiál musí být zpřístupněn, jakmile 

je to možné.
161

 Následně je státní zástupce povinen průběžně přezkoumávat, zda se s ohledem 

na vývoj věci povinnost zveřejnění nerozšířila na další nepoužitý materiál. Po obdržení 

prohlášení obviněného o nevině se státní zástupce vždy musí vyjádřit k tomu, zda takovým 

materiálem disponuje, a to i v případě, že jeho vyjádření bude negativní. 

 

V řízení před korunním soudem je nepoužitý materiál zpravidla součástí tzv. case sent bundle. 

Uplatní se odlišný formulář s označením MG6. Lhůtu k jeho předložení stanoví soudce. Ještě 

před tím, než obviněný učiní prohlášení o vině, může mu být zpřístupněn materiál, který státní 

zástupce považuje za nezbytný pro řádnou přípravu obhajoby v dané fázi řízení nebo pro 
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rozhodování o přijetí peněžité záruky v rámci rozhodování o vazbě (např. relevantní 

předchozí odsouzení klíčového svědka obžaloby nebo očekávané odmítnutí výpovědi v řízení 

před soudem).
162

  

 

Nerespektování výše uvedených povinností ze strany obžaloby může vést k odepření 

provedení příslušných důkazů v řízení před soudem a zároveň se jedná o jeden z nejčastějších 

odvolacích důvodů. Ne každé takové pochybení nicméně musí vést ke zrušení odsuzujícího 

rozsudku.
163

 Nejzávažnějším důsledkem je zastavení trestního stíhání pro tzv. zneužití 

procesu (abuse of process). Soud trestní stíhání obecně zastaví, pokud je přesvědčen, že 

pochybení obžaloby je natolik zásadní, že obviněnému nemůže být garantován spravedlivý 

proces nebo pokud není vzhledem k procesnímu postupu obžaloby spravedlivé v trestním 

stíhání pokračovat. Může se jednat právě o situaci, kdy obžaloba nezajistila pramen důkazu, 

který mohl být použit ve prospěch obhajoby, nebo zatajila relevantní pramen důkazu.  

 

4.1.2.3. Povinnosti obhajoby 

Řada kritiků níže uvedených povinností obhajoby je přesvědčena, že jsou v rozporu 

s podstatou adversárního systému, s níž se neslučuje povinnost jakkoli obžalobě pomáhat. 

V rozhodnutí ve věci R v Gleeson
164

 nicméně soud zdůraznil, že trestní řízení není hrou, v 

jejímž rámci by měla být obviněnému poskytnuta sportovní šance. Jedná se o hledání pravdy, 

při němž musí obžaloba prokázat svá tvrzení, aniž by byl obviněný nucen k sebeobviňování. 

Cílem je odsouzení osoby, jejíž vina byla prokázána a zproštění nevinného obžalovaného 

obžaloby. V rozporu s výše uvedeným není požadavek, aby obviněný s předstihem uvedl, jaká 

tvrzení obžaloby popírá. Primárním účelem dané úpravy je vyloučení průtahů, které vznikají 

v případě, že se obžaloba o určitých skutečnostech dozví právě až v řízení před soudem.
165

 

Obhajoba nicméně není na rozdíl od obžaloby povinna zveřejňovat materiály, které by 

zhoršovaly její pozici, např. znalecký posudek s nepříznivými závěry pro obhajobu.  

 

V případě trestných činů projednávaných na základě obžaloby je obhajoba vždy povinna 

učinit písemné prohlášení podle ustanovení 5 CPIA a předložit jej státnímu zástupci a soudu, 

a to do 28 dnů ode dne, kdy státní zástupce splní svou povinnost zpřístupnit prvotní nepoužitý 

materiál dle ustanovení 3 CPIA. Prohlášení obhajoby má podle ustanovení 5 odst. 6 CPIA 

                                                           
162

 R v DPP ex parte Lee (1999) 2 All ER 737 
163

 R v Craven (2001) 2 Cr App R 181 
164

 R v Gleeson (2004) 1 Cr App R 29 
165
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obsahovat obecné shrnutí obhajoby, uvedení jejích konkrétních bodů (skutkových i právních), 

označení sporných skutkových tvrzení obžaloby a uvedení důvodů jejich spornosti. Pokud má 

obhajoba v úmyslu tvrdit alibi obviněného, musí tak učinit již v tomto prohlášení a zároveň 

poskytnout informace, kterými disponuje k jednotlivým svědkům, jež mají alibi potvrdit. 

Obhajoba je tak povinna zveřejnit identitu svých svědků, závěry znaleckých posudků a právní 

literaturu, o kterou se opírá, jakož i další skutečnosti, na kterých bude její procesní činnost 

založena.
166

 Jedná se o povinnost, která může významným způsobem narušit taktiku 

obhajoby, vztah mezi obviněným a advokátem a zasáhnout do práva neobviňovat sám sebe.
167

 

 

Předložením prohlášení obhajoby vzniká obžalobě povinnost zpřístupnit další nepoužitý 

materiál, jehož relevantnost vyplývá z předmětného prohlášení (ustanovení 7 CPIA). Pokud 

by státní zástupce dospěl k závěru, že žádným takovým materiálem nedisponuje, musí o tom 

přesto učinit písemné prohlášení. Povinnost obžaloby zpřístupnit další nepoužitý materiál se 

v řízení před korunním soudem uplatní pouze s odkazem na konkrétní skutečnosti obsažené 

v prohlášení obhajoby. Pokud by se obhajoba domnívala, že ačkoli státní zástupce disponuje 

dalším relevantním nepoužitým materiálem, nesplnil povinnost dle ustanovení 7 CPIA, může 

se obrátit na soud se žádostí o vydání příkazu ke zpřístupnění takového materiálu (ustanovení 

8 odst. 2 CPIA). Tato žádost nesmí představovat slepý pokus o získání dalších materiálů, ale 

musí být založena na konkrétních skutečnostech.  

 

Z taktického hlediska je zásadní, nakolik detailní prohlášení obhajoba předloží. Výhody 

detailního prohlášení lze spatřovat v navazující povinnost státního zástupce zpřístupnit 

odpovídající nepoužité důkazy. Zároveň takto obhajoba předchází možným nepříznivým 

důsledkům pozdějšího uplatnění nových tvrzení. Na základě skutečností obsažených 

v prohlášení obhajoby státní zástupce může také pověřit policejní orgán obstaráním dalších 

důkazů, jež mohou vést až k návrhu na zastavení trestního stíhání. Podstatný je rovněž vliv na 

vymezení předmětu dokazování, který je v adversárním řízení v rukou stran. Mezi nevýhody 

lze naopak zařadit skutečnost, že čím více informací se obžalobě tímto způsobem dostane, tím 

lépe může předvídat průběh křížového výslechu svých svědků a obecně reagovat na jednotlivé 

kroky obhajoby.  
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Ve věci projednávané před magistrátním soudem je prohlášení obhajoby dobrovolné a 

dochází k němu spíše výjimečně. Obhajoba je může poskytnout do 14 dnů od zpřístupnění 

prvotního nepoužitého materiálu ze strany obžaloby. Pokud prohlášení neposkytne, nemůže se 

dožadovat zpřístupnění dalších nepoužitých důkazů s odkazem na ustanovení 8 CPIA a 

Criminal Procedure Rules.  

 

Bez ohledu to, před kterým soudem bude věc projednávána, je obhajoba podle ustanovení 6C 

CPIA povinna po zpřístupnění prvotních nepoužitých důkazů obžaloby sdělit státnímu 

zástupci a soudu, zda má zájem o předvolání určitých svědků. Zároveň musí poskytnout 

informace potřebné k doručení předvolání, jestliže jimi disponuje. Tato právní úprava má 

obžalobě poskytnout prostor k přípravě na křížový výslech. 

 

Pokud obhajoba řádně a včas nepředloží prohlášení obhajoby anebo neupozorní na její záměr 

předvolat svědky (tzn. vůbec předmětnou povinnost nesplní, nedodrží stanovené lhůty, 

předloží prohlášení obsahující rozporná tvrzení, bezdůvodně se od prohlášení odchyluje 

apod.), při rozhodování o vině mohou být z tohoto jednání vyvozeny přiměřené nepříznivé 

důsledky (ustanovení 11 CPIA). Rozpory a následné uvádění nových tvrzení se mohou stát 

předmětem křížového výslechu obžalovaného ze strany státního zástupce (ustanovení 32 až 

33 Attorney General’s Guidelines on Disclosure 2013). Obžalovaný však nesmí být odsouzen 

pouze na základě těchto nepříznivých důsledků. V praxi je jeho pochybení zpravidla 

odůvodňováno nedostatkem kvalifikované právní pomoci, jenž by neměl být obžalovanému 

kladen k tíži.
168

 Je zarážející, že možnost vyvození nepříznivých důsledků není zakotvena 

také v případě nesplnění povinností obžaloby.
169

 

 

 

4.1.3. Doznání 

Doznáním se rozumí jakékoli prohlášení osoby, proti níž se trestní řízení vede, které je 

způsobilé nepříznivě ovlivnit její procesní postavení. Předpokladem použitelnosti doznání 

v řízení před soudem není jeho učinění vůči některému z orgánů činných v trestním řízení. 

Zároveň je možné odsoudit obžalovaného pouze na základě doznání. S ohledem na vysokou 
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důkazní hodnotu doznání jsou příslušníci policejních orgánů zběhlí v psychologických 

technikách, jejichž cílem je získat od obviněného v rámci jeho výslechu co možná největší 

množství informací. Čím větší množství informací obviněný policejnímu orgánu poskytne, 

tím pravděpodobnější je, že některé z jeho tvrzení bude možné použít proti němu. Také 

vzhledem k těmto důsledkům musí být výslech pro podezření ze spáchání trestného činu 

spadajícího do kategorie either-way nebo indictable offence, kde připadá v úvahu projednání 

v řízení před korunním soudem, nahráván.  

 

Podle ustanovení 78 PACE může soud na základě vlastního uvážení vyloučit jakýkoli důkaz 

obžaloby, jehož přijetí by negativně ovlivnilo spravedlnost řízení. Tento postup se uplatňuje 

nejčastěji právě ve vztahu k doznání. Podle ustanovení 82 odst. 3 PACE musí být vyloučen 

důkaz obžaloby, pokud soud dospěje k závěru, že škodlivé důsledky jeho přijetí převýší 

důkazní hodnotu. Důsledkem nezákonného či nespravedlivého způsobu získání důkazu 

nemusí být pouze jeho vyloučení, ale v krajním případě dokonce zastavení trestního stíhání z 

důvodu zneužití procesu.  

 

Důvody nepřípustnosti doznání lze rozčlenit do tří základních kategorií: nátlak, nespolehlivost 

a nespravedlnost. V případě první kategorie se musí jednat o záměrné, hrubé a neoprávněné 

jednání ze strany policejního orgánu. Do druhé kategorie spadá odepření formální obhajoby či 

nabádání obviněného k doznání. V tomto případě není třeba jednání záměrné. Nespravedlnost 

doznání může spočívat v nerespektování zranitelnosti obviněného, porušení povinnosti 

nahrávat jeho výslech či v dosažení doznání na základě předstírání klamavých okolností.  

 

Zásadní je existence příčinné souvislosti mezi porušením práv obviněného a jeho doznáním. 

Pokud se obhajobě v tomto směru podaří vyvolat důvodné pochybnosti, obžaloba je povinna 

tyto vyvrátit. Jestliže neuspěje, doznání bude bez ohledu na jeho případnou pravdivost 

označeno za nepřípustný důkaz. Posuzování přípustnosti doznání probíhá ve speciálním 

režimu mimo samotné dokazování, a to v rámci tzv. voir dire. I přesto, že je doznání 

označeno za nepřípustné, důkazy získané na jeho základě nemusí být automaticky vyloučeny. 

 

Institut prohlášení viny coby formalizované doznání je zásadním předpokladem fungování 

trestního systému. Je totiž spojen se vzdáním se práv, která by obviněný mohl uplatňovat 

v řízení před soudem. Motivací k takovému úkonu je zmírnění trestu. Rozhodující přitom je, 

v jaké fázi řízení před soudem a za jakých okolností obviněný prohlášení učinil (ustanovení 



88 
 

144 odst. 1 CJA). Na tomto základě Guidelines 2017 (Reduction in Sentence for a Guilty 

plea) umožňují redukci trestu v rozmezí od 1/10 do 1/3 (při učinění prohlášení při první 

možné příležitosti). 

  

 

4.1.4. Řízení před soudem 

Na úvod je třeba uvést, že základem adversárního řízení je spor, který v případě doznání 

obviněného neexistuje. Prohlášením o vině se obviněný vzdává práva na projednání věci před 

soudem a akceptuje skutečnost, že rozhodování bude zaměřeno výhradně na uložení trestu. 

Zbavuje tak státního zástupce povinnosti unést ve věci důkazní břemeno. Ze statistických dat 

státního zastupitelství pro období duben 2018 až březen 2019 vyplývá, že v 76,7 % 

z celkového souhrnu trestních věcí učinil obviněný prohlášení o vině. K vynesení 

odsuzujícího rozsudku v rámci standardního řízení před soudem došlo v 7 % trestních věcí.
170

 

Další specifikum představuje skutečnost, že řada tamějších skutkových podstat trestných činů 

by na našem území spadala do oblasti správního trestání. Ačkoli většina trestních věcí 

nedospěje do stadia jejich projednání ve standardním řízení před soudem, přesto je podoba 

soudního přelíčení klíčová, a to mimo jiné právě proto, že ovlivňuje rozhodnutí obviněného, 

zda se dozná. 

 

4.1.4.1. Příslušnost magistrátního či korunního soudu 

Na území Anglie a Walesu působí dva druhy soudů prvního stupně, a to magistrátní soudy 

(magistrates‘ courts) a korunní soudy (Crown Courts). Magistrátní soudy bez účasti poroty 

projednávají méně závažné věci a při ukládání trestů jsou omezeny horní hranicí trestní 

sazby.
171

 Na jejich rozhodování se podílejí jak právně vzdělané osoby, tak právní laici za 

asistence úředníka s právním vzděláním, nikoli však soudní poroty. Korunní soudy 

projednávají nejzávažnější trestnou činnost, přičemž skutkové otázky posuzuje dvanáctičlenná 

soudní porota, která rozhoduje o vině. Právní otázky jsou v rukou profesionálního soudce, 
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jenž odpovídá za vedení řízení. Pro věcnou příslušnost soudu je zásadní rovněž prohlášení 

obviněného o jeho vině či nevině.
172

 

 

V případě either-way offences, které mohou být teoreticky projednány před oběma typy 

soudů, obhajoba přihlíží ke specifikům jejich procesních postupů. U korunních soudů je 

častěji vynesen zprošťující rozsudek.
173

 Na druhou stranu, pakliže dojde k odsouzení, lze 

očekávat přísnější trest. Zároveň je třeba počítat s tím, že řízení před korunním soudem trvá 

déle, je nákladnější
174

 a přitahuje větší pozornost veřejnosti. Pokud má obhajoba v úmyslu 

namítat určité právní otázky, např. navrhovat vyloučení důkazů, kvalifikovanější posouzení se 

předpokládá u soudce korunního soudu, jenž bude coby právní profesionál zpravidla méně 

nerozhodný. Zároveň se v rámci řízení před korunním soudem soudní porota s vyloučenými 

důkazy vůbec neseznámí, zatímco soudci magistrátního soudu byť znají jejich podstatu (s 

výjimkou posouzení přípustnosti důkazů v rámci předběžného projednání věci), nesmějí 

k nim přihlížet. U korunních soudů lze také snáze separovat skutečnosti, které by při 

rozhodování o vině neměly být brány v úvahu (např. předchozí odsouzení). Na druhou stranu 

je obhajoba v řízení před korunním soudem povinna učinit prohlášení obhajoby, které je před 

magistrátním soudem založeno na dobrovolné bázi. Jak bude uvedeno níže, liší se rovněž 

možnosti a důsledky využití opravných prostředků.  

 

4.1.4.2. Řízení před magistrátním soudem 

Za účelem rychlého projednání věci magistrátní soud vyplňuje speciální formulář (trial 

preparation form), který shrnuje jednotlivé body, jimž by měla být v řízení před soudem 

věnována pozornost. Základem adversárního řízení je včasné identifikování sporných 

skutečností.
175

 Obžalovaný je proto vyzván k vyjádření, jaké body obžaloby považuje za 

sporné a na jakých právních otázkách založí svou obhajobu. Úspěch obhajoby by neměl 
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vycházet z překvapivých kroků, na které již obžaloba není schopna reagovat.
176

 Takový 

postup může ve výjimečných případech vést až k sankčnímu vyloučení podstatných důkazů 

obhajoby.
177

 Sporné skutečnosti je povinen označit také státní zástupce. Obžaloba a obhajoba 

jsou dále vyzvány k vyjádření, které svědky si přejí předvolat, a zda souhlasí se čtením 

protokolu o výpovědi některého ze svědků. V případě, že se obhajobě či obžalobě nedaří 

zajistit účast svědků, mohou se obrátit na soud se žádostí o jejich předvolání. 

 

Iniciativa za rychlejší řízení před magistrátním soudem (Transforming Summary Justice 2016) 

prosazuje téměř nulovou toleranci pro odročování nařízených jednání. Pokud obžaloba 

požaduje odročení, aniž by řádně a včas splnila své povinnosti, z nichž některé byly 

vyjmenovány výše, zatímco obhajoba svým povinnostem dostála, soud může bez dalšího 

trestní stíhání zastavit. Jestliže nutnost odročení zapříčinil obžalovaný, může mu být uložena 

povinnost uhradit související náklady. 

 

Na počátku řízení před soudem je obžalovaný seznámen s jednotlivými skutky, jež jsou mu 

kladeny za vinu. K těm má možnost jednotlivě uvést, zda se doznává. Pokud svou vinu popře, 

slova se ujímá státní zástupce. Ten na úvod shrne skutkový stav, na kterém je postavena 

obžaloba, uvede, které svědky má v plánu předvolat a vyjádří se k právním otázkám. Svědky, 

kteří mají podpořit tvrzení obžaloby, nejprve vyslýchá státní zástupce (examination-in-chief), 

poté je obhajobě umožněno provést křížový výslech (cross-examination). Cílem křížového 

výslechu je zpochybnění přesnosti a pravdivosti předchozí výpovědi, jakož i věrohodnosti 

svědka.
178

 Státní zástupce je oprávněn navázat na křížový výslech obhajoby a odstranit tak 

pochybnosti, které jím byly v neprospěch obžaloby vyvolány (re-examination). V této fázi 

řízení však již nesmí vybočit z rámce předchozího křížového výslechu a otevírat nové otázky 

opomenuté v rámci úvodního výslechu. Soudce klade otázky jednotlivým svědkům zpravidla 

poté, kdy nemají dalších otázek strany; ani jeho dřívější ingerence však není vyloučena. Vždy 

však musí mít na paměti, že jeho nadměrné zasahování do dokazování může vést 

k úspěšnému odvolání pro narušení spravedlnosti řízení.
179

  

                                                           
176

 Robinson v Abergavenny Magistrate’s Court (2007) EWHC 2005  
177

 ASHWORTH, A.; REDMAYNE, M. The Criminal Process, 4th ed., Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 268. 
178

 Pokud se strana v rámci křížového výslechu nepokusí zpochybnit určité předchozí tvrzení svědka protistrany, 
má se za to, že je akceptuje. Křížový výslech se nicméně nemusí omezit pouze na skutečnosti, které zazněly 
v rámci předchozí výpovědi. Na rozdíl od úvodního výslechu jsou v rámci křížového výslechu návodné otázky 
nejen přípustné, ale dokonce klíčové. Ty jsou obecně vyloučeny pouze, pokud strana vyslýchá vlastního svědka. 
HANNIBAL, M.; MOUNTFORD, L. Criminal Litigation, s. 303. 
179

 R v Halusi (1973) 58 Cr App R 378 



91 
 

 

V průběhu celého trestního řízení dochází k filtrování věcí, u kterých není třeba pokračovat 

v dalších úkonech. Jedná se o snahu zbytečně nenavyšovat náklady a nevystavovat 

obžalovaného negativním důsledkům řízení před soudem. Již po provedení důkazů obžaloby 

tak obhajoba může navrhnout vydání zprošťujícího rozsudku pro nedostatek důkazů (no case 

to answer). Pokud soud dospěje k závěru, že důkazy obžaloby jsou natolik nedostatečné, že 

by na jejich základě žádný rozumný soud nemohl vynést odsuzující rozsudek, návrhu 

obhajoby vyhoví [ustanovení 24 odst. 3 písm. d) CPR].
180

 Pakliže obhajoba uvedený návrh 

neučiní nebo s ním neuspěje, ujímá se v řízení před soudem slova.   

 

Jelikož je obhajobě zpravidla umožněno shrnout podstatné skutečnosti pouze jednou, tohoto 

oprávnění většinou využívá až po provedení vlastních důkazů. Dokazování obhajoby má 

obdobný průběh jako výše popsané dokazování obžaloby. Nejprve svědky vyslechne 

obhajoba, následně je obžalobě umožněn křížový výslech a v reakci na něj může klást otázky 

opět obhajoba. S výjimkou případné výpovědi obžalovaného, která má své místo na počátku 

dokazování, mohou být ostatní důkazy provedeny v libovolném pořadí. 

 

Jakmile je dokazování obhajoby skončeno, další důkazy mohou být provedeny pouze se 

souhlasem soudu. Po skončení dokazování je stranám uděleno slovo k závěrečným řečem, a 

sice nejprve státnímu zástupci a poté obhajobě. Obžalovaný má právo posledního slova. V 

případě uznání obžalovaného vinným soud zváží, zda je třeba vypracovat speciální zprávu 

shrnující podstatné skutečnosti pro uložení trestu. Teprve před uložením trestu státní zástupce 

seznámí soud s předchozími odsouzeními obžalovaného
181

 a obhajoba dostane možnost 

poukázat na polehčující okolnosti.  

 

4.1.4.3. Řízení před korunním soudem 

Vzhledem k tomu, že řada postupů a úkonů se shoduje s řízením před magistrátním soudem, 

následující text bude zaměřen pouze na odlišnosti významné z hlediska zaměření této práce. 
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 V období 2018-2019 bylo takto rozhodnuto v 0,2 % trestních věcí spadajících do příslušnosti magistrátního 
soudu. 
Crown Prosecution Service. Annual Report and Accounts 2018-2019. 
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Již v úvodu je třeba uvést, že specifikem řízení před korunním soudem je posuzování právních 

otázek profesionálním soudcem a skutkových otázek soudní porotou.
182

 

 

Podobu řízení před korunním soudem zásadním způsobem ovlivňuje institut soudních porot, a 

proto je namístě věnovat mu více pozornosti. Soudní poroty působí v rámci trestního řízení již 

od 12. století. Z historického hlediska byli porotci občané obce, kteří často znali jak osobu 

obžalovaného, tak byli seznámeni s projednávaným případem. Od 16. století přestaly hrát 

vlastní znalosti věci význam a prosadil se opačný názor, podle kterého by porotci měli být 

nestranní občané, kteří neznají ani obžalovaného, ani okolnosti případu, a rozhodují tak na 

podkladě důkazů provedených před soudem. Výstižnou charakteristiku soudních porot přinesl 

Vidmar: „Porota dočasně sdružuje malou skupinu právních laiků, kteří jsou do ní ustanoveni 

za účelem vynesení rozhodnutí, zda je obviněný vinen trestným činem… Jsou to osoby 

nevzdělané v právní vědě a nejsou srozuměni s její logikou. Jsou ustaveni za tím účelem, aby 

slyšeli, viděli a posoudili matoucí, a pochybné důkazy, k čemuž jim jsou poskytnuty soudcem 

pokyny nejčastěji pouze v ústní formě obsahující tajemné právní pojmy…poté mají být 

odesláni do opuštěné místnosti, ve které setrvají tak dlouho, dokud nevynesou verdikt bez 

jakékoli pomoci právně vzdělaných osob”.
183

  

 

Zapojení soudních porot je vnímáno jako záruka srozumitelné formulace právní úpravy pro 

osoby bez právního vzdělání. Jejich rozhodování představuje garanci, že se trestní justice 

nestane uzavřenou oblastí, do které budou moci osoby bez právního vzdělání jen těžko 

proniknout. Tím má být snížena možnost zneužití státní moci (viz kapitola 3.2.) Rozhodování 

o vině či nevině obžalovaného právními laiky je spojeno s vysokými nároky na instruování 

poroty soudcem a na vyloučení jakéhokoli nezákonného ovlivňování porotního rozhodování. 

Rozhodování soudních porot má zásadní význam také z hlediska formálního důkazního 

břemene státního zástupce. Soudní poroty totiž až na určité výjimky nemají prostředky ani 
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 I z tohoto specifika však dnes existují výjimky, kdy v řízení před korunním soudem o podané obžalobě 
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oprávnění k opatřování a provádění důkazů a je tak vyloučeno, že ovlivní rozsah 

dokazování.
184

  

 

Na území Anglie a Walesu tvoří soudní porotu 12 osob. Porotci jsou vybíráni z voličských 

seznamů a účast v porotě je jejich občanskou povinností. Soudní poroty jsou tak složené z 

náhodně vybraných osob z nejrůznějších vrstev společnosti. Existují určité skutečnosti, které 

obecně (např. negramotnost) nebo ve vztahu k dané věci vylučují účast v porotě. Pokud 

obžaloba nebo obhajoba navrhuje vyloučení porotce, je povinna prokázat nedostatek 

kvalifikace nebo důvodné pochybnosti o nestrannosti konkrétní osoby. Porotce může být 

vyloučen také z iniciativy soudce, a to i v průběhu řízení před soudem (např. vzhledem k jeho 

dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu). Porada a hlasování poroty probíhá neveřejně a 

bez účasti profesionálního soudce. Ačkoli je porota instruována, že má dosáhnout 

jednomyslného verdiktu, ustanovení 17 Juries Act 1974 připouští rozhodnutí většiny 11:1 

nebo 10:2. Pokud počet členů poroty klesne pod 12, je přípustná většina 10:1 či 9:1. Přijetí 

většinového rozhodnutí je pak na uvážení profesionálního soudce. Jestliže porota není 

schopná dosáhnout verdiktu, soudce jí rozpustí. Na takové rozhodnutí nelze nahlížet jako na 

zproštění obžaloby, neboť věc může být na návrh státního zástupce opětovně posouzena 

porotou v jiném složení. 

 

Pokud obžalovaný svou vinu popírá, do 28 dnů od předložení věci korunnímu soudu musí být 

nařízeno předběžné projednání obžaloby. Profesionální soudce při něm rozhodne o 

přípustnosti jednotlivých důkazů a dalších právních otázkách. Tato rozhodnutí lze později 

změnit pouze, pokud se změní okolnosti podstatné pro jejich vydání, a to na základě řádného 

opravného prostředku. Soudce nicméně není povinen posoudit právní otázky již v této fázi 

řízení a může raději vyčkat na přednesení obžaloby. 

 

Před prvním jednáním před soudem mezi stranami často probíhá neformální vyjednávání o 

vině a trestu. Soudce se do těchto jednání nesmí aktivně zapojovat, aby nevyvolal pochybnosti 

o svobodném rozhodnutí učinit případné doznání. To však nevylučuje možnost požádat jej o 

sdělení maximální výměry trestu, který bude obžalovanému uložen, pakliže se dozná.
185

 

Teprve pokud obžalovaný svou vinu i po přednesení obžaloby popírá, dochází k ustanovení 

soudní poroty. To nic nemění na tom, že obžalovaný může prohlásit svou vinu až do 
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okamžiku, kdy porota vynese verdikt. Soudce je zároveň oprávněn na základě vlastního 

uvážení připustit odvolání prohlášení viny, a to až do okamžiku rozhodnutí o trestu. Reálně 

však k tomuto kroku přistupuje zcela výjimečně. 

 

Na úvod soudního přelíčení se ujímá řeči státní zástupce, který jednoduchou narativní formou 

seznámí soudní porotu s podstatou obžaloby a důkazy, které má v úmyslu provést. Při tomto 

shrnutí skutkových a právních otázek nesmí záměrně používat výrazy působící na emoce 

porotců. Státní zástupce je povinen poučit porotu o tom, že je nositelem formálního důkazního 

břemene a případné pochybnosti o vině je třeba vykládat ve prospěch obžalovaného. Pokud 

nebyly určité právní otázky vyřešeny již v rámci předběžného projednání obžaloby, státní 

zástupce nesmí do rozhodnutí profesionálního soudce na sporné důkazy odkazovat. Pokud 

tyto otázky vyvstanou teprve v průběhu řízení před soudem, jsou řešeny v rámci tzv. voir dire 

bez účasti poroty. Průběh dokazování je obdobný s řízením před magistrátním soudem. Není-

li stanoveno jinak, státní zástupce musí zajistit přítomnost všech svědků, na jejichž svědectví 

je obžaloba založena, tak aby je obhajoba mohla podrobit křížovému výslechu. Vzhledem 

k tomu, že k projednání věci před korunním soudem dochází s větším časovým odstupem, 

běžnou praxí je „oživení“ paměti svědků před jejich výpovědí prostřednictvím dříve 

vyhotoveného protokolu.
186

 Pokud obhajoba nevyužije možnosti prezentovat svá stanoviska a 

důkazy, porotě může být předloženo její předchozí písemné prohlášení. 

 

Stejně jako v řízení před magistrátním soudem má obhajoba možnost po provedení důkazů 

obžaloby, případně po provedení vlastních důkazů navrhnout okamžité zproštění obžaloby pro 

nedostatek důkazů (no case to answer). O tomto návrhu rozhoduje profesionální soudce bez 

přítomnosti soudní poroty. Profesionální soudce ostatně od počátku řízení před soudem 

garantuje, že nedostatečně podložená obžaloba se před porotu vůbec nedostane. Pokud 

dospěje k závěru, že obžalobou předložené důkazy by ani v případě věrohodnosti svědků 

nemohly řádně poučené porotě postačovat k uznání obžalovaného vinným, je jeho povinností 

zprostit jej obžaloby. Ke zproštění obžaloby z iniciativy profesionálního soudce dochází až 

v jedné třetině případů. Jestliže síla nebo slabost obžaloby závisí na posouzení věrohodnosti 

svědků, případně na jiných faktorech, které je soudní porota schopna posoudit, soudce by měl 

                                                           
186

 HANNIBAL, M.; MOUNTFORD, L. Criminal Litigation, s. 268. 
R v Richardson (1971) 2 QB 484 



95 
 

rozhodnutí ponechat na ní.
187

 Na druhé straně, pakliže je předložena silná obžaloba, zatímco 

obhajoba je zcela pasivní, soudce je povinen předložit věc k posouzení soudní porotě, aniž by 

důkazní situaci jakkoli komentoval. 

 

Po skončení dokazování, přednesu závěrečných řečí a poté, co bylo obžalovanému uděleno 

poslední slovo, profesionální soudce poučí porotu o podstatných právních otázkách a shrne 

zásadní aspekty dokazování. Jelikož soudní porota své rozhodnutí neodůvodňuje, řádné 

instrukce právně vzdělaného soudce jsou zásadní zárukou toho, že přihlédne ke všem 

důležitým aspektům případu. Zároveň se jedná o důležitý předpoklad pro porozumění 

podstatě verdiktu ze strany obžalovaného a dalších osob, jichž se dotýká, ale také široké 

veřejnosti.
188

 Soudce zpravidla na úvod vysvětlí, že byť je posouzení viny výhradním 

oprávněním soudní poroty, ta při svém rozhodování musí respektovat jeho poučení 

o aplikovatelné právní úpravě. Musí mít mimo jiné na paměti, že nositelem formálního 

důkazního břemene je státní zástupce, jenž je povinen mimo rozumnou pochybnost prokázat 

vinu obžalovaného. Následně se soudce zaměří na jednotlivé znaky projednávaného trestného 

činu a konkrétní provedené důkazy. V této souvislosti může hodnotit důkazy ve stejném 

rozsahu jako strany v závěrečné řeči. Je oprávněn poukazovat na jejich nevěrohodnost, 

zabývat se tím, jaký mohl mít svědek motiv k tomu, aby poskytl nepravdivou výpověď 

apod.
189

 Další obsah poučení se odvíjí od specifik konkrétní věci. Může se např. vztahovat 

k rizikům spojeným s prováděním rekognice, k předpokladům pro vyvození nepříznivých 

důsledků mlčení obžalovaného či ke specifikům znaleckého zkoumání. Široká volnost při 

komentování provedených důkazů umožňuje soudci vést porotu určitým směrem. Musí však 

mít na paměti, že překročení přípustné hranice ve prospěch jedné ze stran by mohlo být 

důvodem úspěšného odvolání.
190

 Soudce proto často raději předem konzultuje obsah poučení 
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se stranami. V rozsáhlých či komplikovaných věcech může poučení vypracovat v písemné 

formě.  

 

 

4.1.5. Opravné prostředky 

Spíše než charakteristika jednotlivých opravných prostředků je z hlediska zaměření této práce 

podstatná faktická nerovnost obžaloby a obhajoby při jejich uplatnění. Možnosti obžaloby 

jsou ve srovnání s obhajobou značně omezené, byť pozvolna dochází k jejich rozšiřování. 

Pouze obžalovaný (nikoli státní zástupce) je oprávněn podat proti rozhodnutí magistrátního 

soudu (ustanovení 108 Magistrates‘ Courts Act 1980) a korunního soudu (část 39 CPR) ve 

věci samé odvolání. Může jím napadnout výrok o vině a trestu; pokud se obžalovaný doznal, 

pouze výrok o trestu. V případě rozhodnutí korunního soudu nicméně obžalovanému nenáleží 

právo na jeho přezkum automaticky, ale pouze se svolením soudce korunního soudu, který 

vedl řízení, případně se svolením odvolacího soudu. Přezkum bude povolen v případě 

předběžného závěru o nesprávnosti výroku o vině či trestu, případně o podstatném porušení 

ustanovení o předcházejícím řízení. O odvolání proti rozhodnutí magistrátního soudu 

rozhodne korunní soud; odvolání proti rozhodnutí korunního soudu projedná odvolací soud 

(Court of Appeal). Neúspěšné odvolání proti rozhodnutí magistrátního soudu může vést k 

uložení přísnějšího trestu.  

 

Zatímco má obhajoba k dispozici řadu dalších opravných prostředků, možnosti obžaloby jsou 

omezené. V řízení před korunním soudem je státní zástupce oprávněn ještě před rozhodnutím 

ve věci samé napadat závazná pravidla přijatá v rámci přípravného jednání. Dříve, než bude o 

tomto opravném prostředku rozhodnuto, nelze ustanovit soudní porotu (ustanovení 35 a 36 

CPIA). Státní zástupce je dále oprávněn napadat procesní rozhodnutí profesionálního soudce 

učiněná v průběhu řízení před korunním soudem před závěrečným shrnutím věci (část 38 

CPR). Mezi rozhodnutí, jejichž přezkum může státní zástupce požadovat, se řadí rozhodnutí o 

zproštění obžaloby na základě námitky obhajoby „no case to answer“, rozhodnutí o 

nepřípustnosti trestního stíhání osoby vyňaté z pravomoci orgánů činných v trestním řízení 

nebo rozhodnutí o zastavení trestního stíhání pro zneužití procesu. Závěrem lze dodat, že 

zatímco dříve bylo pokračování v trestním stíhání pro skutek, pro který byl obžalovaný 

zproštěn obžaloby, zcela vyloučeno, podle ustanovení 76 CJA může státní zástupce žádat 

obnovu řízení, v jehož rámci připadalo v úvahu uložení doživotního trestu odnětí svobody. 
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4.2. Spojené státy americké 

Ačkoli základy právní úpravy trestního procesu Spojených států amerických vycházejí 

z anglosaského vzoru a také následně byla podoba místního trestního procesu ovlivňována 

nově vznikajícím právem na území Anglie a Walesu, nelze tvrdit, že by angličtí kolonisté 

pouze mechanicky přejímali common law a aplikovali jej na nově osídleném území. 

Důležitější roli zpravidla hrálo „lokální právo“ odpovídající místním poměrům a rozsudky 

koloniálních soudů.
191

 Vzhledem k předcházejícímu výkladu bude tato kapitola věnována 

zejména podstatným aspektům, v nichž se právní úprava trestního řízení Spojených států 

amerických odlišuje od právní úpravy platné na území Anglie a Walesu. Na úvod je třeba 

poznamenat, že na území Spojených států amerických se uplatňuje 52 více či méně odlišných 

právních úprav. Ty vycházejí z teritoriálního členění, kdy je každý z 50 států federace 

oprávněn přijmout vlastní právní úpravu trestního řízení a nositelem téhož oprávnění je 

federální území District of Columbia. Napříč Spojenými státy americkými se pak aplikuje 

federální trestní řád
192

, jehož prostřednictvím je realizován federální trestní zákoník. 

V základních otázkách působí jako sjednocující prvek Federální ústava (Federal Constitution) 

ve spojení s Listinou práv (Bill of Rights). Následující text vychází zejména z federální právní 

úpravy a z právní úpravy převažující na úrovni jednotlivých států.    

 

Podobu trestního procesu ovlivňuje specifické postavení veřejné žaloby. Vedle sebe působí 

federální a státní veřejná žaloba, jež je považována za složku moci výkonné. Federální státní 

zástupce (United States Attorneys) jmenuje na dobu 4 let prezident se souhlasem Senátu, 

přičemž z iniciativy prezidenta mohou být rovněž odvoláni. S převzetím úřadu nově 

zvoleným prezidentem z řad opozice je tak zpravidla spojena také výměna federálních 

státních zástupců za přívržence stejného politického proudu.
193

  Státní zástupci působící na 
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úrovni jednotlivých států (district attoreys) jsou v 95 % případů voleni.
194

 Volba či jmenování 

státních zástupců na relativně krátké období může vést k nežádoucím politickým tlakům a 

ovlivňovat jejich procesní taktiku. Státní zástupce při své činnosti disponuje omezeným 

rozpočtem, se kterým musí nakládat tak, aby se nestalo, že nebude mít dostatek finančních 

prostředků k provádění úkonů trestního řízení v případě závažné kriminality, která zpravidla 

nejvíce přitahuje pozornost veřejnosti. Pokud by např. neměl ve sledované věci dostatek 

finančních prostředků na vypracování nákladného znaleckého posudku, toto pochybení by 

mohlo být důvodem pro jeho nezvolení do dalšího funkčního období. S tím souvisí častá 

aplikace odklonů, které představují hospodárné řešení věci. 

 

 

4.2.1. Přípravné řízení 

Na území Spojených států amerických je běžným úkonem přípravného řízení omezení osobní 

svobody osoby, proti níž se řízení vede. Policejní orgán k zadržení přistupuje v situaci, kdy 

má k dispozici dostatek podkladů pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu konkrétní 

osobou (probable cause). Na zadržení navazuje sdělení podstaty podezření, tzn. popisu skutku 

a jeho právní kvalifikace. Byť je sdělení podezření pravomocí policejních orgánů, další vývoj 

trestního řízení je v rukou státního zástupce, který nejprve posoudí jeho předmět a důvodnost. 

Po přijetí prohlášení viny (cca 65 % věcí) je druhým nejčastějším způsobem dispozice 

státního zástupce s trestní věcí její odložení (cca 25 %), zpravidla z důvodu důkazní nouze.
195

 

Pokud státní zástupce věc neodloží, následuje soupis bodů, na kterých obvinění spočívá, a 

předložení tohoto dokumentu (complaint) magistrátnímu soudu. Okamžikem předložení se 

osoba, proti níž se řízení vede, ocitá v pozici obviněného.  

 

 

4.2.2. Zpřístupnění pramenů důkazů protistraně 

Obdobně jako na území Anglie a Walesu není státní zástupce povinen zpřístupnit obhajobě 

celý spis, ale zejména takové prameny důkazů, jejichž provedení může obviněného zbavit 

viny, případně jeho vinu zmírnit.
196

 Základem uvedené právní úpravy je čtvrtý a pátý dodatek 

Federální Ústavy. Vymezení pramenů důkazů, k nimž se váže „zpřístupňovací povinnost“, a 

proces jejich zpřístupňování protistraně jsou na federální úrovni upraveny ve federálním 
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trestním řádu (Rule 16 FRCP) a věnuje se jim také rozsáhlá judikatura Nejvyššího soudu 

Spojených států amerických. Americká advokátní komora (American Bar Association) a 

Národní asociace okresních státních zástupců (National District Attorneys Association) pak 

přijaly zpřísňující pravidla, která do svých právních úprav inkorporovala v širším či užším 

rozsahu řada států. Ta ukládají státním zástupcům povinnost odhalit obhajobě nejen slabé, ale 

také silné stránky obžaloby. Níže specifikované povinnosti se váží k řízení před soudem, a 

proto odhalení pramenů důkazů nemusí předcházet sjednávání dohody o vině a trestu, jejímž 

uzavřením se obviněný zříká procesních práv, kterými by disponoval v rámci standardního 

řízení před soudem.
197

 

 

Podle federální úpravy podléhají povinnosti zpřístupnění na základě žádosti obviněného 

jakákoli jeho ústní vyjádření učiněná ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení v rámci 

vyšetřování, pokud je má obžaloba v úmyslu použít v řízení před soudem. Dále pak jakákoli 

písemná či jinak zaznamenaná vyjádření obviněného, která jsou v dispozici orgánů činných 

v trestním řízení, a jejichž existence si státní zástupce byl nebo měl být vědom, výpověď 

obviněného učiněná před velkou porotou a údaje obsažené k jeho osobě v evidenci rejstříku 

trestů.   

 

Protipólem práva obviněného na zpřístupnění dalších níže uvedených pramenů důkazů je 

analogická povinnost obhajoby zpřístupnit prameny důkazů téhož druhu obžalobě, a to za 

předpokladu, že je hodlá provést před soudem. Jelikož osoba, proti níž se trestní řízení vede, 

nesmí být nucena obviňovat sama sebe, její povinnosti jsou oproti povinnostem obžaloby 

méně rozsáhlé. Zvýšená ochrana se nevztahuje pouze k ústním projevům, ale také k 

písemným dokumentům, a to ať již byly sepsány obviněným nebo jinou osobou.
198

 Uvedené 

privilegium, jehož prvotním účelem je zabránit vynucování usvědčujících důkazů, se váže 

pouze k fyzickým osobám.
199
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Zmíněnými prameny důkazů, s nimiž se na základě žádosti obhajoby pojí oboustranná 

„zpřístupňovací povinnost“, jsou zejména budovy, pozemky (resp. protokoly o jejich 

prohlídkách), listiny a elektronické nosiče, které jsou způsobilé zbavit obviněného viny či ji 

zmírnit nebo mají být státním zástupcem použity coby usvědčující důkazy, případně takové, 

které byly získány od obviněného nebo náleží obviněnému. Obdobný postup se uplatní v 

případě výsledků psychologických vyšetření nebo jiných vyšetření a výzkumů z oblasti 

přírodních věd, jež jsou v dispozici orgánů činných v trestním řízení, státní zástupce si je 

vědom nebo si měl být vědom jejich existence a jsou zásadní z hlediska přípravy obhajoby 

nebo mají být využity při zastupování obžaloby. Oboustranná zpřístupňovací povinnost se 

vztahuje rovněž na písemná shrnutí znaleckých posudků, které mají být použity při 

dokazování.  

 

Podle federální právní úpravy nemá obžaloba ani obhajoba povinnost odhalit identitu svých 

svědků. Výjimka z tohoto pravidla se vztahuje k alibi obviněného (Rule 12.1 FRCP). Tvrzené 

alibi je spojeno s povinností obviněného předložit na žádost státnímu zástupci písemný 

seznam osob, které mají jeho alibi dosvědčit, a specifikaci míst, kde se měl v inkriminované 

době nacházet. Obžaloba tak získává přehled jmen, adres a telefonních čísel svědků obhajoby. 

Zároveň však na ní dopadá analogická povinnost předložit tytéž údaje o svědcích, jež mají 

tvrzené alibi vyvrátit. Nesplnění uvedené povinnosti může vést k rozhodnutí soudu o 

nepřipuštění výpovědi určité osoby.   

 

Jak bylo uvedeno výše, Americká advokátní komora a Národní asociace okresních státních 

zástupců vydaly zpřísňující pravidla, jež byla v různé podobě převzata na úrovni jednotlivých 

států. Na jejich základě je nad rámec výše uvedeného odhalována např. identita svědků, jejich 

písemná vyjádření, vztah mezi svědky obžaloby a obžalobou, opis z evidence rejstříku trestů 

svědků obžaloby a způsob opatření pramenů důkazů.
200

 

 

Rozhodnutí o podání či nepodání žádosti o zpřístupnění pramenů důkazů, ke kterým se váže 

oboustranná zpřístupňovací povinnost, nebo o uplatnění argumentu alibi obviněného je 

strategickým rozhodnutím, které může při nedostatečném uvážení významně oslabit procesní 

postavení obhajoby. Na odhalené slabé stránky obhajoby bude obžaloba připravena klást 

důraz. Jednou založená povinnost odhalit prameny důkazů přitom platí v dané trestní věci i do 
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budoucna a její konkrétní následky je tak obtížné předvídat [Rule 16 (c) FRCP]. 

Nerespektování předmětné povinnosti přitom může vést až k zákazu provedení určitého 

důkazu v řízení před soudem. Tato nejpřísnější sankce nastupuje po posouzení konkrétních 

okolností případu, a sice záměrnosti zatajení pramene důkazu, jeho závažnosti a zejména 

vlivu na možnost přípravy dotčené strany na soudní přelíčení. Zjištění závažného pochybení 

po právní moci rozhodnutí může být důvodem pro obnovu řízení.
201

 

 

Důsledkům porušení příslušných povinností ze strany obžaloby se věnoval Nejvyšší soud 

Spojených států amerických ve věci Brady v. Maryland. Dospěl přitom k závěru, že pokud 

obžaloba přes žádost obhajoby zatají pramen důkazu, který svědčí ve prospěch obhajoby, a je 

významný pro rozhodnutí o vině či trestu, dojde bez ohledu na dobrou víru státního zástupce 

k zásahu do práva obviněného na spravedlivý proces garantovaného čtrnáctým dodatkem 

Ústavy spojených států amerických.
202

 Povinnosti zpřístupnění podléhají jakékoli prameny 

důkazů, s jejichž včasným odhalením je spojen důvodný předpoklad vydání pro obhajobu 

příznivějšího rozhodnutí o vině či trestu. Jedná se zejména o svědky či jiné prameny důkazů, 

jež popírají tvrzení svědků obžaloby, nebo by mohly přispět ke zpochybnění jejich 

věrohodnosti.
203

 K tomu Nejvyšší soud Spojených států amerických dodal, že cílem trestního 

řízení nemá být primárně odsouzení, ale rozhodnutí o vině a trestu v rámci spravedlivého 

procesu.  

  

 

4.2.3. Řízení před soudem 

Prvotní přítomnost obviněného v řízení před magistrátním soudem je spojena s jeho 

seznámením s podstatou obvinění a s poučením o jeho právech, povinnostech a dalším 

průběhu trestního řízení. Hlavním bodem je však stanovení podmínek, za kterých může být 

propuštěn z vazby. V některých jurisdikcích navazuje předběžné projednání věci, jehož 

účelem je posouzení odůvodněnosti postavení obviněného před procesní soud s ohledem na 

dosud shromážděné důkazy. Tato fáze řízení má již adversární charakter, kdy jak na straně 

obžaloby, tak na straně obhajoby působí právní profesionál. Obžaloba zpravidla provede 

výslech svých klíčových svědků a obhajobě je umožněn jejich křížový výslech. Pouze 
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výjimečně využije obhajoba v této fázi řízení možnosti výslechu vlastních svědků. Výsledkem 

předběžného projednání věci může být její předložení velké porotě (některé státy tento postup 

ponechávají na uvážení státního zástupce
204

), předložení věci přímo soudu příslušnému 

k jejímu meritornímu projednání nebo zproštění obžaloby. Magistrátní soud je oprávněn na 

základě předběžného projednání věci zmírnit obvinění.  

 

Po podání obžaloby je obviněný příslušným soudem seznámen s její podstatou a vyzván 

k vyjádření, zda se k jednotlivým bodům doznává. Na tuto výzvu může reagovat prohlášením 

viny, popřením viny, nebo za stanovených podmínek tzv. odmítnutím sporu (nolo 

contendere). Prohlášením nolo contendere se obžalovaný nedoznává, ale přijímá trest. Na 

rozdíl od prohlášení viny tak nemůže být použito v jiném řízení (např. při rozhodování 

o náhradě škody). Prohlášení viny se pouze v malém množství případů vztahuje k prvotnímu 

vymezení skutku a jeho právní kvalifikaci; většinou dochází k jejich modifikaci v rámci tzv. 

dohadovacího řízení (plea bargaining). Pokud obžalovaný svou vinu popře, soudce stanoví 

termín prvního jednání ve věci samé. Pouze zlomek trestních věcí dospěje k jejich projednání 

v rámci standardního řízení před soudem.
205

 

 

Článek III. § 2 odst. 3 Federální Ústavy společně s jejím šestým dodatkem zakotvují právo na 

posouzení viny soudní porotou, jehož nositelem je každý obviněný trestným činem, za který 

lze uložit trest odnětí svobody ve výměře převyšující 6 měsíců. Na základě due process clause 

vyplývající ze čtrnáctého dodatku Federální Ústavy se toto právo aplikuje i na úrovni 

jednotlivých států. Obviněný se nicméně může ve většině případů porotního přelíčení vzdát. 

Na federální úrovni musí být toto rozhodnutí obviněného potvrzeno státním zástupcem a 

soudem. Na státní úrovni se ve většině případů jedná o právo absolutní. Otázka, zda 

obviněnému doporučit posouzení skutkového stavu soudní porotou, je přitom jednou 
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z nejobtížnějších úloh obhájce. Vliv má řada mimoprávních faktorů jako nálada ve 

společnosti, obava z nepochopení složitého případu laiky či způsob vystupování 

obviněného.
206

  

 

Nestrannost porotního rozhodování má být zabezpečena náhodným výběrem členů soudní 

poroty a následným prověřování jednotlivých porotců.
207

 Tento proces probíhá zpravidla tím 

způsobem, že na jeho počátku porotci vyplní dotazníky koncipované tak, aby byly způsobilé 

odhalit skutečnosti zpochybňující jejich nestrannost. Po vyhodnocení dotazníků následují 

otázky soudu a hlavních procesních stran (tzv. voir dire). V rámci navazujících peremptory 

challenges má obžaloba a obhajoba možnost vyloučit stanovený počet porotců (vyšší u 

závažnějších trestných činů), přičemž o vyloučení dalších porotců může rozhodnout soud. 

Výsledek řízení před soudem tak může již v této jeho rané fázi významným způsobem 

ovlivnit svou povahou psychologický úsudek hlavních stran trestního řízení.
208

 

 

Obdobně jako na území Anglie a Walesu souvisí svěření rozhodování o vině obžalovaného do 

rukou soudních porot se specifickým postavením soudce, jenž v trestním řízení vystupuje jako 

nestranný arbitr. Profesionální soudce do provádění důkazů téměř nezasahuje. Pouze 

výjimečně může klást vyslýchaným osobám otázky, které dříve nepoložily strany. Jeho 

úkolem je zejména vedení přelíčení, posuzování sporných procesních otázek, rozhodování o 

důvodnosti námitek stran a obecně garance zákonnosti řízení před soudem. Pokud ve věci 

nerozhoduje soudní porota, sám posuzuje vinu, jinak rozhoduje pouze o trestu. Jak soudce, tak 

soudní porota na počátku řízení před soudem znají pouze hrubý nástin důkazů, jejichž detailní 

znalost jim zprostředkují až strany v rámci sporného přelíčení.
209

 Nedisponují tak 

komplexním spisovým materiálem typickým pro kontinentální typ trestního řízení. 

 

Na počátku řízení před soudem vystupuje státní zástupce, který přednese obžalobu, označí 

svědky, které má v úmyslu vyslechnout, a další důkazy, jenž navrhuje provést. Pořadí, ve 

kterém důkazy provede, je na jeho uvážení. Čtení protokolu o výpovědi svědka je možné 
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pouze pokud obžaloba prokáže, že vyvinula veškeré úsilí k zajištění přítomnosti svědka a při 

jeho výslechu bylo postupováno v souladu se zákonem. Obhajobě tak musela být poskytnuta 

možnost křížového výslechu svědka za přítomnosti obhájce a svědek musel vypovídat pod 

přísahou.
210

 Jakmile nemá státní zástupce v úmyslu provádět v tomto stadiu řízení 

označovaném jako prosecution case-in-chief další důkazy, obhajobě je umožněn křížový 

výslech svědků obžaloby. Po skončení dokazování obžaloby je obhajoba oprávněna učinit 

návrh na vydání zprošťujícího rozsudku pro nedostatek důkazů (no case to answer) popsaný 

v předchozí kapitole této práce.   

 

Následuje prezentace obhajoby a provedení jejích důkazů ve fázi řízení označované jako 

defendant’s case-in-chief. V jejím rámci je obžalovaný na základě vlastního uvážení oprávněn 

vypovídat jako svědek. Státní zástupce nesmí případné odmítnutí výpovědi obžalovaného 

nikterak komentovat.
211

 Pokud se však obžalovaný rozhodne vypovídat, podrobuje se hrozbě 

trestního stíhání pro křivou výpověď. Také s ohledem na oddělené rozhodování o vině a trestu 

není státní zástupce až na výslovně upravené výjimky oprávněn před rozhodnutím o vině 

poukazovat na špatný charakter odsouzeného. Jednou z těchto výjimek je právě situace, kdy 

se obžalovaný rozhodne vypovídat. Obžaloba je následně v rámci křížového výslechu 

oprávněna zabývat se otázkou jeho věrohodnosti. K možným negativním důsledkům výpovědi 

obžalovaného je třeba dodat, že tento činí příslušné rozhodnutí až po provedení důkazů 

obžaloby a zpravidla také po provedení ostatních důkazů obhajoby, tedy v situaci, kdy má 

k dispozici dostatek podkladů pro posouzení vhodnosti své výpovědi. Po skončení dokazování 

obhajoby je také obžaloba oprávněna provést křížový výslech jejích svědků. 

 

Na dokazování obhajoby má státní zástupce možnost reagovat ve fázi state’s case in rebuttal. 

Nové skutečnosti a důkazy jsou však přípustné právě jen za předpokladu, že se jedná o reakci 

na předchozí procesní činnost obhajoby. Prosté doplňování obžaloby není možné. Za účelem 

zachování kontradiktornosti řízení je na tuto aktivitu obžaloby v obdobném rozsahu 

oprávněna reagovat obhajoba (defence’s case in rejoinder). Vzhledem k zužujícímu se okruhu 
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skutečností, k nimž se mohou strany vyjadřovat a navrhovat důkazy, pokračuje soudní 

přelíčení v obdobném duchu pouze výjimečně.  

 

Jakmile obě strany prohlásí, že nemají v úmyslu provádět další důkazy, případně činí návrhy, 

které soud neakceptuje, dokazování se ukončí. Také po skončení dokazování musí 

profesionální soudce na návrh obhajoby zprostit obžalovaného obžaloby, pakliže jsou 

provedené důkazy pro vyslovení viny zjevně nedostatečné. Ze stejných důvodů takto může 

rozhodnout z vlastní iniciativy [Rule 29 písm. a) FRCP]. Nikdy však není oprávněn uznat 

obžalovaného v rámci porotního přelíčení vinným. Specifikem přednesu závěrečných řečí je 

oprávnění státního zástupce reagovat na závěrečnou řeč obhajoby a vyjádřit se tak k věci jako 

první i poslední (Rule 29.1 FRCP). Je nicméně nepřípustné, aby v rámci své závěrečné řeči či 

kdykoli jindy v řízení před soudem naznačoval, že nositelem formálního důkazního břemene 

je obhajoba. Pokud by se tak stalo, bylo by to důvodem pro zrušení odsuzujícího rozsudku 

v odvolacím řízení.  

 

Po přednesu závěrečných řečí předá profesionální soudce porotě instrukce potřebné k jejímu 

rozhodnutí. Převážná většina států federace používá pro jednotlivé trestné činy vzorové 

formuláře, které specifikují konkrétní skutečnosti, jež je třeba mít za prokázané, aby mohl být 

obžalovaný uznán vinným. V koncepci instruování soudní poroty ze strany profesionálního 

soudce lze oproti právní úpravě Anglie a Walesu pozorovat podstatné rozdíly. Zatímco na 

území Anglie a Walesu disponuje soudce širokou volností, přičemž může hodnotit důkazy ve 

stejném rozsahu jako strany v rámci závěrečné řeči a vyjadřovat se tak mimo jiné 

k věrohodnosti svědků, na území Spojených států amerických je naopak jakékoli ovlivňování 

hodnocení důkazů ze strany profesionálního soudce nepřípustné. S tím souvisí zamítnutí 

návrhu pravidla 105. Federal Rules of Evidence (summing up and comment by judge) 

Kongresem Spojených států amerických. Podle tohoto pravidla měl profesionální soudce po 

skončení dokazování a přednesení závěrečné řeči obhájce nestranně a spravedlivě shrnout 

veškeré provedené důkazy, vyjádřit se k jejich důkazní síle a k věrohodnosti svědků, přičemž 

musel porotu upozornit na to, že tímto hodnocením a shrnutím není nikterak vázána. 

 

Pokud porota shledá obžalovaného vinným, profesionální soudce musí bez zbytečného 

odkladu rozhodnout o trestu.
212

 Bez ohledu na to, zda o vině rozhoduje soudní porota, není-li 
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 Soudní poroty jsou oprávněny rozhodnout také o trestu pouze v několika málo státech. 
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stanoveno jinak, trest je ukládán na základě předchozího tzv. předtrestního šetření 

(presentence investigation) probačního úředníka shrnutého do závěrečné zprávy. Dokazování 

v této fázi řízení je omezené; obžaloba ani obhajoba zpravidla nemohou vyslýchat vlastní 

svědky ani provádět křížový výslech. O výjimce nezbytné pro objasnění skutečnosti podstatné 

z hlediska druhu a výměry trestu rozhoduje soudce.
213

 

 

Právní úprava odvolacího řízení je pro civilní i trestní řízení na federální úrovni obsažena ve 

společném zákoně (Federal Rules of Appellate Procedure). Obdobně jako na území Anglie a 

Walesu je odvolání státního zástupce proti rozhodnutí o zproštění obžalovaného obžaloby 

vyloučeno. Odsouzený je ve všech státech oprávněn napadat odvoláním výrok o vině, a to za 

předpokladu, že svou vinu nedoznal. V případě porotního rozhodnutí odvolací soud zruší 

verdikt o vině, pokud dojde k závěru, že žádná rozumná osoba by na podkladě provedených 

důkazů neshledala obžalovaného vinným.
214

 Většina států umožňuje podat odvolání proti 

výroku o trestu jak státnímu zástupci, tak obžalovanému. Ke změně rozhodnutí na základě 

odvolání dochází v 5 až 10 % věcí.
215

  

 

 

4.3. Italská republika 

 

4.3.1. Podoba italského trestního procesu po roce 1988 

Trestní řád z roku 1988 významným způsobem reformoval trestní řízení, jež mělo mít nově 

adversární nikoli inkviziční podobu.
216

 Namísto plánovaného převzetí adversárního typu 

řízení nicméně došlo k vytvoření zcela nového systému. S inkorporací klíčových adversárních 

prvků do italského trestního procesu byla spojena řada problémů. Jejich příčina je spatřována 

zejména v nedostatečném vypořádání se se strukturálními, sociálními, historickými, 

kulturními, politickými a ideologickými odlišnostmi. Tyto aspekty např. vysvětlují, proč 

italský soudce nezřídka zasahuje do průběhu řízení, klade otázky, vznáší připomínky a je více 

hlasitý. Projevují se také ve větší neformálnosti řízení před italským soudem, jež má spíše než 
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 KAMISAR, Y. Basic Criminal Procedure, s. 17. 
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PIZZI, W. T.; MARAFIOTI, L. The New Italian Code of Criminal Procedure : The Difficulties of Building an 
Adversarial Trial System on a Civil Law Foundation. Yale Journal of International Law. 1992, vol. 17, no. 1, s. 3.  
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justiční administrativní charakter. Příkladem jsou časté diskuze stran v průběhu soudního 

přelíčení, svévolné opouštění jednací síně apod.
217

 V četnosti výtek proti nové úpravě se 

promítla rovněž její nedostatečná předchozí konzultace s jednotlivými představiteli justice.
218

  

 

Na základě zásady legality (obligatorieta dell’azione penale) je státní zástupce povinen stíhat 

všechny trestné činy, o kterých se dozví, není-li stanoveno jinak (čl. 112 Costituzione). 

Vzhledem k množství trestních věcí a v zájmu jejich co možná nejrychlejšího projednání však 

není vždy nutné zachovat standardní průběh trestního řízení.
219

 Státní zástupce narozdíl od 

anglosaské předlohy není nucen pasivně přejímat informace a materiály shromážděné 

policejním orgánem. V průběhu přípravného řízení je povinen zajišťovat jak usvědčující, tak 

ospravedlňující důkazy.   

 

Zatímco před přijetím nové procesní úpravy bylo rozhodující fází trestního řízení přípravné 

řízení, v jehož průběhu byly v procesní formě zachycovány důkazy, které se v řízení před 

soudem opakovaně provedly, nově se těžištěm dokazování stalo řízení před soudem.  Zároveň 

došlo ke striktnímu oddělení těchto dvou stadií trestního řízení, jehož hlavním účelem bylo 

zamezení ovlivnění soudce rozhodujícího ve věci samé materiálem pořízeným v přípravném 

řízení.
220

  

 

Obžaloba je nejprve předložena předprocesnímu soudci, který jí předběžně přezkoumá. Pokud 

dospěje k závěru, že je dostatečným podkladem pro postavení obviněného před soud, vybere 

z vyšetřovacího spisu materiály, které budou předloženy procesnímu soudci. Předloženy 

mohou být např. protokoly o provedených neodkladných a neopakovatelných úkonech, 

ohledání, odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, výsledky mezinárodní justiční 

spolupráce či záznamy o předchozí trestné činnosti obviněného (čl. 431 CPP). Protokol o 

výpovědi svědka učiněné mimo řízení před soudem může být s určitými výjimkami (např. 

úmrtí svědka) použit teprve poté, co byl vyslechnut v řízení před soudem, a výhradně za 
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účelem posouzení jeho věrohodnosti (čl. 500 CPP). S odkazem na zásadu bezprostřednosti 

byly za nepřípustné označeny prostředečné důkazy pocházející od policistů, kteří se podíleli 

na objasňování věci v přípravném řízení. Prostředečné svědectví ostatních osob bylo pouze 

omezeno, nikoli vyloučeno (čl. 195 CPP). Významně rozsáhlejší část spisového materiálu 

slouží pouze státnímu zástupci k rozhodování o dalším procesním postupu. Nahlížet do této 

části spisu je v zákonem vymezeném rozsahu oprávněn obviněný a jeho obhájce.  

 

V průběhu soudního přelíčení mají rozhodné skutečnosti prokazovat primárně strany, resp. 

státní zástupce, který je nositelem formálního důkazního břemene. Byť je na soudce nahlíženo 

jako na nestranného arbitra, zákonodárce v zájmu efektivity řízení připustil určitou míru jeho 

ingerence. Důkazní návrhy musí být provedeny do 7 dnů před konáním prvního jednání ve 

věci; poté je třeba doložit podstatné důvody, pro které nebylo možné stanovenou lhůtu 

dodržet (čl. 468 CPP a 493 odst. 2 CPP).
221

  

 

Na počátku soudního přelíčení státní zástupce shrne rozhodné skutečnosti a provede důkazy 

podporující obžalobu. Následně se mohou do průběhu dokazování obdobně zapojit 

obžalovaný a případní poškození. Obžalovaný není nikdy považován za svědka a pokud se 

rozhodne vypovídat, není povinen činit tak pod přísahou. Z pozorování Ogga vyplývá, že 

oproti angloamerickému vzoru je obžalovanému v řízení před soudem ponechána širší 

možnost osobně (nikoli jen prostřednictvím obhájce) ovlivnit jeho průběh a výsledek.
222

 

Dokazování je založeno na principu kontradiktornosti, ústnosti a oproti angloamerické 

předloze je méně formální. Výslech, křížový výslech a doplňující výslech nejsou jednoznačně 

odděleny. Není výjimkou, že státní zástupce, a dokonce i soudce zasahují do výslechu 

prováděného jednou ze stran již v jeho průběhu, aniž by vyčkávali na možnost křížového 

výslechu.
223

 To nic nemění na tom, že podle zákonné úpravy by měl soudce klást otázky 

výjimečně a teprve v situaci, kdy nemají dalších otázek strany (čl. 498 CPP). Pokud není po 

provedení důkazů stran skutkový stav dostatečně objasněn, soudce jim je oprávněn nejen 
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PIZZI, W. T.; MARAFIOTI, L. The new italian code of criminal procedure, s. 6. 
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naznačit nutnost doplnění, ale jestliže to považuje za absolutně nezbytné, také ze své 

iniciativy opatřit další důkazy (čl. 507 CPP).
224

  

 

O určitých závažných trestných činech vymezených v čl. 5 CPP (např. trestný čin vraždy či 

únosu) rozhoduje obdoba soudní poroty složená ze dvou profesionálních soudců a šesti 

právních laiků (la corte d'assise). Předsedající soudce řídí jednání a il guidice a latere (v 

překladu „soudce na straně“) poskytuje právní podporu laickým členům poroty. Jak skutkové, 

tak právní otázky posuzují profesionální soudci a porotci společně, přičemž rozhodnutí ve 

věci samé musí být detailně odůvodněno. K přijetí odsuzujícího rozsudku není třeba 

jednohlasné rozhodnutí, ale postačí většina hlasů.
225

 

 

Jak bylo naznačeno výše, na rozdíl od angloamerického vzoru je soud povinen rozhodnutí ve 

věci samé odůvodnit. To souvisí se zachováním širokých možností přezkumu konečného 

rozhodnutí, včetně rozhodnutí, kterým byl obžalovaný zproštěn obžaloby. Dostatečné 

odůvodnění rozhodnutí je základem jeho přezkoumatelnosti. V rámci přezkumného řízení 

není vyloučeno provedení nových důkazů.
226

  

 

Problematické aspekty přechodu k adversárnímu typu trestního řízení umocnila činnost 

Ústavního soudu Italské republiky. K jeho nejvýraznějším zásahům došlo v souvislosti 

s útoky mafie v 90. letech. Ty vedly k důraznému prosazování zájmu na nalezení pravdy, a to 

i na úkor ochrany některých základních hodnot. V roce 1992 vydal Ústavní soud Italské 

republiky tři průlomová rozhodnutí. Pro nerovný přístup zrušil čl. 195 odst. 4 CPP vylučující 

použití prostředečných důkazů pocházejících od policistů činných v přípravném řízení 

(nebylo totiž vyloučeno zprostředkované svědectví ostatních osob).
227

 Za neústavní bylo 

označeno také vyloučení čtení protokolu o výpovědi odděleně stíhaného spolupachatele. To 

bylo po zásahu Ústavního soudu možné v případě, že se nedostaví na předvolání k soudu, 

anebo odmítne vypovídat (čl. 513 odst. 2 CPP).
228

 Za účelem zpochybnění výpovědi svědka 
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v rámci křížového výslechu bylo připuštěno použití protokolu o jeho mimoprocesní výpovědi. 

Tento protokol mohl být následně založen do soudního spisu.
229

 

 

Přetrvávající rozpory mezi zákonodárnou činností Parlamentu a rozhodovací činností 

Ústavního soudu, ve kterých měl poslední slovo Ústavní soud, vedly v roce 1999 k doplnění 

Ústavy.
230

 Čl. 111 Costituzione byl rozšířen o 5 odstavců.
231

 Bylo výslovně stanoveno, že 

trestní řízení má adversární charakter. Obžalovanému musí být umožněn křížový výslech 

svědků obžaloby. Výjimky z tohoto pravidla jsou přípustné pouze se souhlasem 

obžalovaného, pokud provedení důkazu před soudem není možné, anebo v případě prokázání 

nedovoleného jednání. Na doplnění Ústavy navazovala novelizace trestního řádu č. 63/2001, 

která opětovně začlenila většinu v roce 1992 Ústavním soudem zrušených ustanovení. Opět se 

prosadila striktní separace materiálů z přípravného řízení a řízení před soudem.  

 

Problematické aspekty mísení inkvizičních a adversárních prvků trestního řízení se projevily 

v mediálně sledovaném procesu s Amandou Knoxovou. Americká odborná veřejnost se 

neztotožnila se zachováním některých lokálních institutů, případně s pozměněním jiných 

typicky adversárních. Byla např. pohoršena kombinací prvků civilního a trestního řízení 

v rámci adhezního řízení, připuštěním určitých důkazů (zejména důkazů špatného charakteru) 

a nedostatečnou ochranou poroty před vlivem médií. V konečném důsledku mělo být 

rozhodnutí poroty založeno na skutečnostech, které jí vůbec neměly být známy.
232

 

Nepochopení v této trestní věci vyplývalo např. ze skutečnosti, že zatímco na území 

Spojených států amerických nesmí být soudní porota vůbec seznámena s nepřípustnými 

důkazy, italské pojetí je založeno na přesvědčení, že osoby posuzující skutkový stav jsou 

schopné izolovat poznatky, ke kterým nemá být přihlédnuto. Porotci ostatně společně 

s profesionálními soudci posuzují jak skutkové, tak právní otázky. Lze proto očekávat, že se 

jim dostane řádného poučení od profesionálního soudce.
233

 Terčem kritiky byla rovněž 

odlišná koncepce přezkumu rozhodnutí ve věci samé.  
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4.3.2. Reforma trestního procesu pohledem italských soudců 

V roce 2013 uveřejnil Ogg výsledky svých rozhovorů s 11 italskými soudci na téma reforma 

italského trestního procesu po angloamerickém vzoru. Na výhody nové právní úpravy 

poukazovali zejména soudci, kteří v oblasti trestní justice působili kratší dobu, zatímco kritika 

zaznívala převážně z řad soudců, jež ve své praxi aplikovali obě právní úpravy. Jeden ze 

soudců výslovně vyjádřil své přesvědčení, že se jedná o generační problém, neboť dřívější 

postavení soudce, který měl před zahájením řízení k dispozici veškeré shromážděné podklady, 

bylo jednodušší.
234

   

 

Všichni dotazovaní soudci se shodli na tom, že nová právní úprava přinesla pozitivní 

rovnováhu mezi procesními právy stran. Nejčastěji zmiňovaným negativem byl dopad na 

efektivitu řízení. Shoda panovala na tom, že adversární systém může být efektivní pouze po 

převzetí jeho opěrných nástrojů a postupů. Respondenti uvedli, že zatímco ve státech, pro 

které je adversární charakter řízení tradiční, je jen malé množství věcí projednáno 

standardním způsobem v řízení před soudem, na kontinentu lze pozorovat opačný trend. 

Obecně akceptovaným prostředkem pro zefektivnění italského trestního řízení bylo účelové 

navýšení finančních prostředků. Respondenti poukazovali na vhodnost častější aplikace 

odklonů v trestním řízení. Zmíněna byla rovněž dekriminalizace méně závažných 

protiprávních jednání.
235

  

 

Několik soudců zapojených do výzkumu vyjádřilo přesvědčení, že z hlediska nalézání pravdy 

byl vhodnější předchozí model trestního řízení. Dle jejich názoru nemá soudce k dispozici 

dostatečný objem informací. Nemůže tak např. reagovat na situaci, kdy se výpověď svědka 

z předsoudní fáze řízení podstatně liší nebo na situaci, kdy odmítá vypovídat. Na druhou 

stranu řada soudců vyjádřila přesvědčení, že pravdu dosaženou v rámci adversárního řízení je 

možné považovat za spolehlivější.
236

 

 

Všichni dotazovaní soudci se shodli na tom, že se jejich role v trestním řízení podstatně 

změnila. Překvapující však je, že většina soudců neshledala podstatné změny v jejich interakci 

se stranami. Tři soudci nicméně uvedli, že jejich pravomoci byly zredukovány natolik, že se 

ocitají v pozici pouhých pozorovatelů procesu. Žádný ze soudců neměl pocit, že by došlo 
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k navýšení jeho pravomocí. Celkově se soudci ke změnám v jejich postavení vyjadřovali spíše 

negativně. Řada z nich vyjádřila přesvědčení, že obžalovaný má více možností k 

obstrukcím.
237
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5. Formální důkazní břemeno státního zástupce v českém trestním řízení 

V první části této práce bylo vysvětleno, že nezbytným předpokladem uplatnění formálního 

důkazního břemene státního zástupce je kontradiktorní a sporný charakter řízení před soudem 

garantující rovné možnosti stran při objasňování rozhodných skutečností. V jeho rámci 

vystupují strany v pozici subjektu, nikoli objektu trestního řízení. Z kapitoly 3.1. nicméně 

vyplývá, že tradiční pojetí kontinentálního typu trestního procesu je odlišné. Řízení před 

soudem podle něj nemá charakter sporu, ale úředního postupu směřujícího ke komplexnímu 

objasnění skutkového stavu, při kterém hraje zásadní roli soud. Jako spor dvou teoreticky 

rovných stran, který rozhoduje soud v pozici nestranného arbitra, bylo tradičně chápáno řízení 

před soudem v rámci anglosaského typu trestního řízení. Je však třeba zopakovat, že jak 

kontinentální, tak anglosaský typ trestního řízení se na území žádného státu neuplatňuje ve 

své čisté podobě. Jejich prvky se naopak prolínají. To je zřejmé také z právní úpravy platné na 

našem území. Druhá část této práce se věnuje obratu v postavení obviněného, který byl v 

rámci inkvizičního procesu pouhým objektem trestního řízení, avšak v návaznosti na 

revoluční dění ve Francii v letech 1789-1791 se mimo jiné po vzoru anglosaské právní úpravy 

jeho postavení začalo posilovat, a to až do současné podoby, kdy je z hlediska procesních 

práv deklarováno rovné postavení obviněného se státním zástupcem. Rovná procesní 

oprávnění hlavních stran řízení jsou základním předpokladem sporného charakteru řízení před 

soudem, který byl jedním z hlavních cílů tzv. velké novely trestního řádu provedené zákonem 

č. 265/2001 Sb. Uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce má představovat 

definitivní odklon od pozůstatků inkvizičního procesu.  

 

Formální důkazní břemeno státního zástupce je tradičním institutem angloamerického 

právního systému, který významným způsobem ovlivňuje celkový charakter tamního 

trestního procesu, zejména stadia řízení před soudem. Popisu jednotlivých relevantních 

aspektů se věnuje 4. část této práce. Na tu navazuje následující výklad, který se mimo jiné 

zaměřuje na komparaci těchto aspektů s tuzemskou právní úpravou a na předpoklady 

transpozice dalších souvisejících institutů a procesních postupů. Na úvod je třeba zdůraznit, 

že efektivita angloamerického systému trestní justice je založena zejména na aplikaci různých 

forem odklonů v trestním řízení, v jejímž důsledku je pouze zlomek trestních věcí projednán 

ve standardním řízení před soudem. Zásadní roli hraje právě sporný charakter řízení a 

skutečnost, že v případě doznání obviněného sporný element chybí. Dle posledních 
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statistických údajů na území Anglie a Walesu v 76,7 % z celkového souhrnu trestních věcí 

předložených soudu učinil obviněný prohlášení o vině (guilty plea), se kterým je spojeno 

omezení dokazování na rozhodnutí o trestní sankci. S uzákoněním institutu prohlášení viny 

počítala jak Východiska, tak Rekodifikace. Jedná se o logický důsledek prosazování sporného 

charakteru řízení před soudem, jehož uplatnění by v případě uzákonění formálního důkazního 

břemene bylo jistě namístě. 

 

 

5.1. Účel trestního řízení 

Účel trestního řádu je podle platné úpravy vymezen v § 1 odst. 1 TŘ následovně: 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. Oproti socialistické právní úpravě došlo pouze 

k vypuštění, resp. nahrazení označení „socialistický“.
238

 Rekodifikace vymezila primární účel 

trestního řízení shodně, zatímco sekundárnímu účelu se nevěnovala. Východiska s definicí 

účelu trestního řádu nepočítala; namísto něj měl být vymezen předmět úpravy. 

 

Na trestní právo procesní nelze nahlížet pouze jako na nástroj realizace trestního práva 

hmotného, ale je třeba si uvědomit, že se jedná také o druh politické, právní a morální 

filozofie, která má ospravedlnit použití donucující pravomoci státu proti svobodným 

a autonomním jednotlivcům.
239

 Ústavní soud zdůraznil, že „dosažení materiální pravdy a 

„spravedlivé potrestání pachatele“ nejsou výhradními účely trestního řízení, nýbrž že za 

stejně důležitý účel je zapotřebí pokládat „fair“ proces“.
240

 Jednotlivým aspektům 

spravedlivého řízení se věnuje rozsáhlá judikatura ESLP. V následujících pasážích této práce 

bude věnována pozornost zejména požadavku nestrannosti soudce vyplývajícímu ze zásady 
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presumpce neviny, rovnosti stran a kontradiktornosti řízení, které s institutem formálního 

důkazního břemene státního zástupce úzce souvisí.  

 

Pokud bude nový trestní řád vymezovat účel trestního řízení, neměl by opomíjet, že nelze bez 

dalšího lpět na nalezení pravdy, ale je třeba trvat na tom, že nezbytným prostředkem k jejímu 

dosažení je spravedlivý proces. Současné vymezení účelu trestního řízení ospravedlňuje 

zatížení soudu konečnou procesní odpovědností za řádné objasnění skutkového stavu, které, 

jak bude uvedeno dále, vyvolává důvodné pochybnosti o spravedlivém charakteru řízení. 

 

Nad rámec výše uvedeného je třeba k účelu trestního řízení dodat, že jedním z 

přepokládaných důsledků uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce je 

častější uplatňování odklonů v trestním řízení. Není sporu o tom, že závěr o spáchání 

trestného činu určitou osobou nemusí vždy vést k rozhodnutí o vině. Jedinou možnou a 

adekvátní reakcí na spáchání trestného činu osobou, proti níž se řízení vede, není ani uložení 

klasické trestní sankce. Tomu aktuální vymezení dílčího cíle trestního řádu v podobě 

spravedlivého potrestání pachatele neodpovídá. 

 

 

5.2. Základní zásady 

 

5.2.1. Zásada presumpce neviny 

Z historického hlediska se zásada presumpce neviny vyvinula v procesu, ve kterém působí 

soudní poroty. Autorita orgánů činných v trestním řízení vyvolává u porotců přesvědčení, že 

obžalovaný by nestál před soudem, pokud by nebyl shromážděn dostatek důkazů o jeho vině. 

Jelikož existuje podstatný rozdíl ve vnímání důkazů v situaci, kdy věříme v jejich řádnost, a 

v situaci, kdy o ní pochybujeme, právě shora popsané počáteční přesvědčení porotců o vině 

obžalovaného vyžadovalo aplikaci zásady presumpce neviny.
241

  

 

Trestní řád vymezuje zásadu presumpce neviny v § 2 odst. 2 prostřednictvím negativní 

formulace, a sice tak, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina 

vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. Čl. 40 

odst. 2 Listiny vymezuje zásadu presumpce neviny obdobně, avšak za užití pozitivní 
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formulace, která lépe odpovídá označení a smyslu dané zásady a uplatňuje se také na 

mezinárodní úrovni. Čl. 6 odst. 2 Úmluvy stanoví, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, 

se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. Shodné 

vymezení nalezneme v čl. 14 odst. 2 MPOPP. Čl. 11 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských 

práv stanoví, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo být považován za nevinného, 

pokud není prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré 

možnosti obhajoby. Uvedené mezinárodní dokumenty evidentně počítají s institutem guilty 

plea typickým pro systém common law a pod označením prohlášení viny nově zvažovaným 

také ve Východiscích a Rekodifikaci. V platné tuzemské právní úpravě je zdůrazněna výlučná 

pravomoc soudu rozhodovat o vině, a to ve formě rozsudku. Z tohoto důvodu je dohoda o 

vině a trestu schvalována formou rozsudku.  

 

Východiska nepočítala s výslovným vymezením zásady presumpce neviny, s tím že postačí 

definice obsažená v Listině coby předpisu vyšší právní síly. V úvodních ustanoveních o 

dokazování měly být vymezeny pouze její následující procesní aspekty: „(1) Ten, proti němuž 

se trestní řízení vede, není povinen dokazovat svoji nevinu. (2) Jsou-li po provedení a 

zhodnocení všech důkazů pochybnosti o jakékoli důležité skutečnosti z hlediska viny, uložení 

trestněprávní sankce a náhrady škody, je nutno rozhodnout ve prospěch obviněného, 

nestanoví-li zákon jinak.“ Oba uvedené aspekty jsou přitom z hlediska zaměření této práce 

podstatné. Odst. 1 vylučuje důkazní povinnost obviněného a odst. 2 vymezuje pravidlo in 

dubio pro reo
242

. Rekodifikace doslovně převzala definici zásady presumpce neviny z čl. 40 

odst. 2 Listiny 

 

Podle pravidla in dubio pro reo stát nese objektivní důkazní břemeno, jehož podstata byla 

vysvětlena v kapitole 1.2.1. této práce. Nedokázaná vina má tentýž význam, jako prokázaná 

nevina. Nelze souhlasit s názorem Růžka, Solnaře a Žily, že téhož cíle, ke kterému by 

směřovalo zavedení formálního důkazního břemene státního zástupce, lze dosáhnout již nyní, 

a to právě prostřednictvím pravidla in dubio pro reo (viz kapitola 1.5.). Toto pravidlo je 

možné aplikovat pouze v situaci, kdy o existenci relevantní skutkové okolnosti přetrvávají 

důvodné pochybnosti i po provedení všech dostupných důkazů.
243

 V řízení před soudem se 

tak uplatní teprve po skončení dokazování a zhodnocení všech dostupných důkazů, tedy nikoli 
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dříve, než soud doplní dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí. Pokud v tomto 

ohledu soud, který nese konečnou odpovědnost za řádné objasnění skutkového stavu, selže, 

jen těžko lze očekávat, že své pochybení, které bude ostatně zpravidla nevědomé, reflektuje a 

podle pravidla in dubio pro reo rozhodne o zproštění obžaloby. Za platné právní úpravy 

v hlavním líčení připadají v úvahu pouze tři reakce na státním zástupcem nedostatečně 

objasněný skutkový stav: 1) pokud se jedná o důsledek podstatné změny okolností případu, 

nebo výsledky hlavního líčení ukazují, že se obžalovaný dopustil ještě dalšího skutku, je 

možné vrátit věc státnímu zástupci k došetření; 2) soud doplní dokazování v rozsahu 

potřebném pro své rozhodnutí, a pokud ani tak neodstraní pochybnosti o skutečnosti podstatné 

pro rozhodnutí o vině, s odkazem na pravidlo in dubio pro reo vydá rozsudek, kterým bude 

obžalovaný zproštěn obžaloby; 3) soud rozhodne na podkladě doposud zjištěného skutkového 

stavu, který nesprávně považuje za dostatečný, a proto pravidlo in dubio pro reo neaplikuje. 

  

Pravidlo in dubio pro reo není ze své podstaty primárně určeno k sankcionování nečinnosti 

státního zástupce. Nedostatečná důkazní aktivita obžaloby nemusí nutně vyústit v rozhodnutí 

soudu na základě pravidla in dubio pro reo.  Nejde přitom jen o výše popsanou ingerenci 

soudu. Obhajoba může vyvrátit tvrzení obžaloby do takové míry, že důvodné pochybnosti 

přetrvávat nebudou a soud rozhodne v neprospěch obžaloby na podkladě objasněného 

skutkového stavu, nikoli stavu non liquet. Také z důkazů předložených státním zástupcem, 

který je povinen zachovat si objektivní přístup, může vyplynout, že obžalovaný trestný čin 

nespáchal. Institut formálního důkazního břemene a pravidlo in dubio pro reo, tak zjevně plní 

odlišnou procesní funkci. Tomu nasvědčuje také jejich oddělené vymezení ve Východiscích.  

 

Zatížení obviněného důkazní povinností je nepřípustné. Využití prostředků obhajoby je jeho 

právem nikoli povinností. Není povinen dokazovat žádnou skutečnost svědčící v jeho 

prospěch a nelze od něj vyžadovat ani aktivní součinnost při opatřování důkazů. Související 

práva nevypovídat a neobviňovat sám sebe nicméně nejsou absolutní. Na jedné straně se 

orgány činné v trestním řízení nesmí ve snaze unést důkazní břemeno uchýlit k nepřípustnému 

nátlaku, kterým by zlomily vůli obviněného nevypovídat, na druhé straně jakýkoli přímý 

nátlak neznamená porušení práva na spravedlivý proces. Posuzována je forma a intenzita 

nátlaku, význam veřejného zájmu na vyšetření trestného činu a potrestání jeho pachatele, 

existence relevantních pojistek spravedlivého řízení a způsob využití získaného materiálu.
244
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 Viz rozsudek ESLP ze dne 11. 7. 2006 ve věci Jalloh proti Německu, č. stížnosti 54810/00 
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S výše uvedeným souvisí povinnost orgánů činných v trestním řízení vystupovat vůči 

obviněnému nestranně a nezaujatě. Pochybnostem o nestrannosti soudu z hlediska aktuálního 

vymezení jeho povinností při objasňování skutkového stavu se věnuje bod 5.3.4. této práce.   

 

 

5.2.2. Zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností  

Bez ohledu na konkrétní systém trestní justice je trestní proces vždy zaměřen na hledání 

pravdy. Liší se však požadovaná míra objasnění věci a způsoby, jakými je pravda nalézána. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.1., základními cíli tradičního inkvizičního řízení, od nichž se 

odvíjela podoba celého procesu a jeho jednotlivých institutů, bylo dosažení vysokého stupně 

objasněnosti relevantních skutkových okolností a předvídatelnost rozhodnutí. Pod vlivem 

požadavku na absolutní objasnění skutkového stavu věci probíhaly nejen středověké 

inkviziční procesy, ale tento požadavek se uplatnil také v rámci československého 

socialistického trestního řízení. Ačkoli se již ryze inkviziční proces tak, jak jej vymezila 

právní věda, v žádném státě na kontinentu neuplatňuje a vzhledem ke značnému prolínání 

jednotlivých prvků obou právních systémů lze pro většinu států použít označení smíšený 

proces, přesto nelze význam vývoje trestního procesu opomíjet. Je totiž zásadní pro 

pochopení aktuálního nastavení požadavků na objasnění skutkového stavu a zároveň by měl 

být základem úvah de lege ferenda; mimo jiné aktuálních úvah o zakotvení formálního 

důkazního břemene státního zástupce.  

 

Z hlediska zmíněných vývojových tendencí je pro naše území zásadní proměna ustanovení § 2 

odst. 5 TŘ. Jelikož tomuto tématu byla věnována pozornost ve 2. části této práce, pouze ve 

stručnosti lze shrnout, že uvedené ustanovení nejprve vymezovalo zásadu objektivní pravdy, 

tedy požadavek na komplexní zjištění skutečného stavu věci. Ten byl od roku 1994 nahrazen 

požadavkem zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to 

v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí. Byť se později toto vymezení zásady zjištění 

skutkového stavu bez důvodných pochybností neměnilo, vyvíjel se způsob, jakým uvedeného 

                                                                                                                                                                                     
Jako přípustný byl posouzen nátlak spočívající v povinnosti provozovatele vozidla identifikovat pod hrozbou 
sankce osobu, která vozidlo řídila. Sdělení identity řidiče totiž k odsouzení za trestný čin spáchaný v souvislosti s 
řízením motorového vozidla nestačí. Zároveň nepřichází uložení sankce v úvahu, pokud provozovatel neví a ani 
při zachování náležité opatrnosti by nemohl vědět, kdo vozidlo řídil. 
Viz rozsudek ESLP ze dne 29. 6. 2007 ve věci O’Halloran a Francis proti Spojenému království, č. stížností 
15809/02 a 25624/02. 
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cíle dosáhnout, tedy podoba vyhledávací zásady. Aktuálně zvažovaná proměna vyhledávací 

zásady v podobě zakotvení formálního důkazního břemene státního zástupce se onoho 

nosného kamene trestního procesu nevyhnutelně dotkne. Je proto třeba položit si otázku, zda 

lze na tuto změnu nahlížet pouze jako na další stupeň vývoje požadavků na objasnění 

skutkového stavu, nebo již dojde k narušení tradičního pojetí hlavního cíle trestního procesu.  

 

Zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností bývá označována také jako 

zásada materiální pravdy. Prostřednictvím tohoto označení právní teorie zdůrazňuje, že 

v trestním řízení se nelze spokojit s tzv. formální pravdou, a vycházet tak bez dalšího 

z důkazních návrhů stran, případně ze skutečností, které strany za pravdu shodně označí. Toto 

je možné pouze v procesu založeném na projednací zásadě, tedy v rámci občanského 

soudního řízení. Poukazováno je rovněž na neblahou historickou zkušenost se zákonnou teorií 

průvodní neboli formální důkazní teorií, dle které bylo doznání považováno za korunu důkazů 

a dále byla nastavena hodnověrnost jednotlivých důkazních prostředků (viz kapitola 2.2.). Ze 

shora uvedených důvodů trestněprávní teorie odmítá možnost opřít skutková zjištění o 

presumpce, omezit dokazování koncentrací řízení, jakož i netrvat na objasnění skutkového 

stavu bez důvodných pochybností s odkazem na formální důkazní břemeno.
245

  

 

Trestní řád vymezuje zásadu zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností v § 2 odst. 

5 TŘ tak, že 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. 

Neponechává tak žádný prostor pro shora zmíněný formální přístup. Z tohoto pohledu budí 

pozornost vymezení předmětné zásady ve Východiscích a v Rekodifikaci. Tyto dokumenty 

shodně vymezují požadavek na objasnění skutkového stavu věci následovně: 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, nestanoví-li zákon 

jinak.
246

 Je třeba zdůraznit poslední větu uvedené definice, a sice zmocnění k uplatnění 
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 DRAŠTÍK, A.; FENYK, J. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 14. 
FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 
111. 
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 Východiska a principy nového trestního řádu z roku 2014 měla tímto způsobem zřejmě reflektovat aplikaci 
odklonů v trestním řízení, otevřít cestu k zakotvení institutu prohlášení viny a formálního důkazního břemene 
státního zástupce. Rekodifikace s institutem formálního důkazního břemene nepočítala, a proto se lze 
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výjimky z požadavku na zjišťování skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, pokud tak stanoví zákon. Je zřejmé, že tento kontroverzní návrh umožňující 

zásahy do zásady, která je označována za ústřední zásadu trestního procesu, se nevyhnul 

kritice odborné veřejnosti. Kratochvíl je např. přesvědčen, že zásada materiální pravdy by 

měla patřit mezi základní zásady bezvýjimečné. Opačný přístup by dle jeho názoru směřoval 

ke snížení standardu ochrany práv osob, proti nimž se trestní řízení vede.
247

     

 

Platná a účinná právní úprava stejně jako navrhovaná právní úprava vymezují tři komponenty 

podstatné při objasňování skutkového stavu, a sice předmět a rozsah dokazování a 

požadovanou kvalitu skutkových zjištění. Předmětem dokazování jsou skutečnosti důležité 

pro trestní řízení. Jejich rozsah je demonstrativně vymezen v § 89 odst. 1 TŘ. Zjišťování 

jiných skutečností by nejen vedlo k průtahům, ale také k odvádění pozornosti od podstatných 

otázek. Z tohoto důvodu byla zásada objektivní pravdy nahrazena zásadou materiální pravdy. 

Jak bylo uvedeno výše, skutková zjištění musí být natolik kvalitní, aby vylučovala rozumné 

pochybnosti. Vina osoby, proti níž se trestní řízení vede, musí být prokázána jednoznačně a s 

nejvyšším možným stupněm jistoty, který lze od lidského poznání požadovat.
248

 Dostatečným 

podkladem pro vyslovení viny proto nemůže být pouhý vysoký stupeň podezření.
249

 Na jedné 

straně tak nepostačí pouze pravděpodobná zjištění, na druhé straně není vyžadována ani 

pravda absolutní, což by byl ostatně nesplnitelný cíl. Důvodem jsou jak omezené možnosti 

lidského poznání
250

, tak charakter prostředků, kterými je v trestním řízení skutkový stav 

objasňován, jakož i potřeba ochrany vyšších společenských hodnot, před kterou musí zájem 

na řádném objasnění skutkového stavu ustoupit. V této souvislosti se hovoří o objektivní a 

subjektivní pravdě, kdy subjektivní realita představuje výsledek lidského posuzování 

skutkového stavu, který může a nemusí odpovídat objektivní realitě.
251

 

 

Uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce by se mohlo promítnout právě do 

požadované kvality skutkových zjištění. Pokud by po provedení důkazů obžaloby a obhajoby, 

                                                                                                                                                                                     
domnívat, že se výjimky ze zásady zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností měly uplatnit pouze 
v oblasti odklonů; v odůvodnění tohoto dokumentu není možnost výjimky z uvedené zásady vysvětlena. 
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 KRATOCHVÍL, V. Základní zásady trestního řízení/trestního práva procesního v roce 2016. In JELÍNEK, J. a kol. 
Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 33. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 375/06 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1998, sp. zn. III. ÚS 398/97 
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 Poznání soudce je i přes podstatný vědecký rozvoj založeno v převážné míře na výpovědích svědků a 
obviněných. Ty zásadním způsobem ovlivňuje schopnost jednotlivých osob vnímat, zapamatovat si a 
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případně dalších stran trestního řízení nastala objektivní nejistota o existenci či neexistenci 

rozhodujících skutečností označovaná v odborné literatuře také jako stav non liquet, soud by 

nadále nebyl povinen doplňovat dokazování v neprospěch obžalovaného, ale v souladu 

s pravidlem in dubio pro reo by jej zprostil obžaloby. Zproštění obžaloby by tak mohlo být 

založeno na formálním základě, což je ostatně podle zmíněného pravidla možné již dnes, 

pouze v pozdější fázi trestního řízení. Pokud by však přetrvávající pochybnosti vyznívaly 

v neprospěch obžalovaného, povinnost soudu doplnit dokazování by za podmínek popsaných 

pod bodem 5.8.8.4. zůstala zachována. Základní aspekt zásady materiální pravdy, kterým je 

ochrana práv osob, proti nimž se řízení vede, před negativními důsledky nedostatečných 

skutkových zjištění by tak byl zachován. 

 

K odlišnému přístupu k objasňování skutečností podstatných z hlediska podané obžaloby je 

třeba dodat, že subjektem, na jehož tvrzení je obžaloba založena, je státní zástupce. V právní 

literatuře panuje shoda na tom, že kdo tvrdí, má prokazovat. Subjekt, který iniciuje řízení, by 

měl být nejlépe obeznámen s podstatou věci a být schopen jí náležitě prezentovat. V trestním 

řízení se navíc vždy jedná o právního profesionála. Pokud státní zástupce nebude vystaven 

nepředvídatelnému postupu ze strany soudu, čemuž by měl zamezit institut poučovací 

povinnosti, jenž je v civilním sporném řízení s institutem důkazního břemene nedílně spojen 

(viz bod 5.8.6.), jeho zatížení formálním důkazním břemenem by nemělo mít a priori vliv na 

kvalitu skutkových zjištění. Jednoznačné vymezení povinností soudu a státního zástupce při 

objasňování skutkového stavu by naopak mohlo odstranit situace, kdy je jejich pasivita 

vyvolána tím, že spoléhají jeden na druhého. Jasné vymezení procesních protivníků by navíc 

mělo být impulsem pro větší aktivitu obhajoby, v jejímž zájmu bude zpochybnit tvrzení 

státního zástupce nebo alespoň vyvolat stav non liquet. Nejen, že by tak nebylo narušeno 

základní pravidlo, podle kterého musí být obviněnému vina nepochybně prokázána a nelze se 

spokojit s jeho pravděpodobným usvědčením, ale navíc by byl institut formálního důkazního 

břemene impulsem k všestrannému objasnění skutkového stavu. Nelze proto souhlasit s tím, 

že by zakotvení formálního důkazního břemene státního zástupce v podobě popsané 

v následujících kapitolách znamenalo popření tzv. zásady materiální pravdy.  

 

 

5.2.3. Zásada vyhledávací 

Vyhledávací zásada konkretizuje zásadu oficiality pro důkazní řízení. Určuje, který subjekt či 

subjekty nesou procesní odpovědnost za realizaci zásady zjištění skutkového stavu bez 
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důvodných pochybností, přičemž se v jednotlivých stadiích trestního řízení uplatňuje v různé 

míře. Pro pochopení jejího aktuálního nastavení je podstatný historický vývoj role subjektů 

trestního řízení při objasňování skutkového stavu, kterému se věnuje 2. část této práce. Jelikož 

by na něj měly navázat rovněž úvahy o uzákonění formálního důkazního břemene státního 

zástupce, je namístě zopakovat jeho zásadní aspekty. 

 

Tradičním základním cílem kontinentálního typu trestního řízení je dosažení vysokého stupně 

objasněnosti relevantních skutkových okolností a předvídatelnost rozhodnutí. Také na našem 

území je zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností označována za 

nejdůležitější zásadu a cíl trestního procesu. I přesto se požadovaná kvalita a rozsah 

skutkových zjištění výše popsaným způsobem měnily. Vyvíjel se rovněž způsob, jak tohoto 

hlavního cíle dosáhnout. Nejprve bylo stíhání pachatele trestného činu považováno za 

záležitost poškozeného a jeho blízkých, kteří zpravidla vycházeli z vlastního povědomí o 

podobě skutkového děje. Postupně se do něj zapojoval rod a následně se stalo záležitostí celé 

společnosti. Celospolečenský zájem na objasňování trestné činnosti se v roce 1437 projevil ve 

zřízení úřadu královského prokurátora. Zemská zřízení království českého z roku 1500 pak 

označila soukromou mstu za trestný čin, za který bylo možné uložit trest smrti. V 16. století 

nicméně získal doposud obžalovací proces inkviziční podobu. Soudce v něm vystupoval 

v trojjediném postavení, a sice jako žalobce, obhájce i soudce. Toto uspořádání přetrvalo až 

do roku 1848 a definitivně bylo překonáno teprve po pádu Bachovského absolutismu. Zásadní 

role soudu při objasňování skutkového stavu byla jen velmi pozvolna oslabována vlivem 

revolučního dění ve Francii v letech 1789-1791. V tomto revolučním období se stal zdrojem 

inspirace anglosaský typ trestního řízení, který se odrazil právě ve způsobu objasňování 

skutkového stavu. 

 

V řízení před soudem se zvolna prosazoval názor, že objasnění skutečností podstatných 

z hlediska podané obžaloby má být povinností státního zástupce. Na druhé straně měl mít 

obviněný, jehož zájmy mohly být konečným rozhodnutím primárně dotčeny, možnost 

tvrzením státního zástupce aktivně oponovat. Trestní řád z roku 1961 nejprve připouštěl 

jedinou formu ingerence stran v rámci dokazování, a sice možnost klást vyslýchaným osobám 

otázky, a to zpravidla tehdy, když předseda senátu své dotazy skončil, a když už neměli 

otázek členové senátu. Novelizace trestního řádu provedená zákonem č. 292/1993 Sb. 

zakotvila možnost státního zástupce, obžalovaného a jeho obhájce žádat, aby jim bylo 

umožněno provést výslech svědka, přičemž předseda senátu jim měl vyhovět zejména tehdy, 
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jestliže byl svědek předvolán na jejich návrh (§ 215 odst. 2 TŘ). V ustanovení § 89 odst. 2 TŘ 

pak bylo výslovně stanoveno, že skutečnost, že důkaz nevyžádal orgán činný v trestním 

řízení, ale předložila jej některá ze stran, není důvodem k odmítnutí takového důkazu. 

Opatřování důkazů tak nadále nebylo považováno za výsostné oprávnění orgánů činných 

v trestním řízení. Tzv. velká novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb. již 

neomezovala oprávnění stran žádat, aby jim bylo umožněno provést důkaz, jen na výslech 

svědka. Zamýšlený koncepční posun řízení před soudem byl v důvodové zprávě uvozen tak, 

že „pouze takové uspořádání procesu, které má charakter sporu (kontradikce) dvou 

rovnoprávných stran a jež je v souladu se zásadou obžalovací, umožňuje úplné a všestranné 

objasnění věci, a to jak z hlediska obžaloby, tak i z hlediska obhajoby, čímž významnou měrou 

napomáhá k řádnému a úplnému zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, a tím ke spravedlivému rozhodnutí.“ Na tomto základě vymezené postavení 

subjektů trestního řízení zůstalo do dnešního dne nezměněno. Praxe se nicméně od shora 

deklarovaného uspořádání nezřídka odchyluje.  

 

Velká novela rozlišila procesní odpovědnost za zjišťování skutkového stavu v rámci 

přípravného řízení a řízení před soudem. Ustanovení § 2 odst. 5 TŘ stanoví, že v přípravném 

řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez 

návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se 

řízení vede. V řízení před soudem státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých 

stanovisek navrhovat a provádět důkazy. Státní zástupce je povinen dokazovat vinu 

obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu 

potřebném pro své rozhodnutí.
252

 Zatímco tak v přípravném řízení není vyhledávací zásada 

nikterak limitována, v soudní fázi řízení je upozaděna obžalovací zásadou. Jelikož státní 

zástupce vystupuje v řízení před soudem v pozici strany, je jeho povinností dokazovat vinu 
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 Důvodům, pro které nebylo prostřednictvím novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. dosaženo zamýšleného 
efektu, a sice posílení kontradiktornosti řízení a zvýšení aktivity stran, zejména státního zastupitelství, se 
věnovalo trestní kolegium Nejvyššího soudu ve Zprávě o analýze a vyhodnocení účinnosti novely trestního řádu 
č. 265/2001 Sb. ve vztahu k soudnímu řízení ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. Ts 42/2003. Za problematickou označilo 
formulaci posledních tří vět ustanovení § 2 odst. 5 TŘ. Na jedné straně je zdůrazněna povinnost státního 
zástupce dokazovat v řízení před soudem vinu obžalovaného, na druhé straně je u něj stejně jako u obviněného 
zmíněno toliko oprávnění, nikoli povinnost, aby na podporu svých stanovisek navrhoval a prováděl důkazy. 
„Roli státního zástupce v řízení před soudem pak ještě víc zatemňuje poslední věta tohoto zákonného 
ustanovení, která zavazuje soud, aby sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí. Soud se 
tak dostává, jak na to poukazují v podstatě shodně všechny soudy, u kterých byl průzkum prováděn, do role 
dalšího protihráče obviněného, jehož snahou je obviněného usvědčit a ne objektivně a po právu rozhodnout věc. 
Nepochybně musí být takto vnímán alespoň ze strany obviněného a obhajoby. Tento základní rozpor se pak 
promítá i do dalších ustanovení trestního řádu, jako je ustanovení § 180 odst. 3, § 203 ale rovněž částečně § 215 
odst. 2 tr. ř.“ 
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obžalovaného a ve smyslu obžalovací zásady iniciativně usilovat o objasnění všech 

podstatných skutečností rozhodných z hlediska podané obžaloby. Primárním úkolem soudu je 

efektivní vedení řízení a garance jeho zákonnosti a spravedlnosti. Byť je soud nadále 

oprávněn provádět ex officio důkazy (§ 203 odst. 1 TŘ), do dokazování se má zapojovat 

pouze subsidiárně, pokud mu nedostatečná aktivita stran neumožňuje vydat správné a 

spravedlivé rozhodnutí, pokud tak výslovně stanoví zákon (viz § 213 TŘ) či to považuje ze 

závažného důvodu za vhodné (viz § 215 odst. 2 TŘ). 

 

Ačkoli platná právní úprava řízení před soudem zahrnuje instituty, které mají zajistit jeho 

sporný charakter, konzervativně nastavená právní praxe často využívá možností, jak zachovat 

předchozí uspořádání. Nelze tedy říci, že by řízení před soudem mělo povahu sporu dvou 

rovnoprávných stran, v jehož rámci státní zástupce aktivně vystupuje tak, aby byly objasněny 

všechny podstatné skutečnosti rozhodné z hlediska podané obžaloby. Zejména v důsledku 

zatížení soudu povinností doplnit dokazování v rozsahu potřebném pro meritorní rozhodnutí 

iniciativa státního zástupce často podáním obžaloby končí.
253

 Tradiční zásadní role soudu při 

dokazování v trestním řízení tak zůstala zachována.  

 

V kapitole 5.1. bylo uvedeno, že stejně důležitý účel, jakým je dosažení materiální pravdy a 

spravedlivého potrestání pachatele představuje „fair“ proces. Požadavek spravedlivého 

procesu z hlediska role státního zástupce a soudu v řízení před soudem rozvedl Ústavní soud 
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Pro ilustraci odkazuji na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 9. 2003, sp. zn. 4 To 61/2003, kterým 
bylo zamítnuto odvolání státního zástupce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2003, sp. zn. 
63 T 6/02, jímž byli obžalovaní podle § 226 písm. c) TŘ zproštěni obžaloby pro skutek kvalifikovaný jako trestný 
čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), 
odst. 4 písm. c) tr. zák. Důvodem pro zamítnutí odvolání byla skutečnost, že korunním a v podstatě jediným 
usvědčujícím důkazem byla výpověď P. P. získaná cestou právní pomoci v Italské republice, ke které nebylo 
možné vzhledem k dikci čl. 6 odst. 1, odst. 3 písm. d) Úmluvy jako k důkazu přihlížet, neboť obhájcům 
obžalovaných nebylo umožněno účastnit se výslechu uvedeného svědka. V této souvislosti soud prvního stupně 
poukázal na to, že ve snaze zhojit uvedenou vadu uložil státnímu zástupci, aby nechal téhož svědka cestou 
právní pomoci opětovně vyslechnout, tentokrát s možností aktivní účasti obhájců obžalovaných, resp. nechal 
doplnit jeho předchozí výpověď o odpovědi na předem formulované otázky obhájců obžalovaných, kteří 
s takovým postupem vyjádřili souhlas. Státní zástupce odmítl žádosti soudu vyhovět s tím, že po podání 
obžaloby je na soudu, aby si důkaz opatřil. Městský soud v Praze se následně skutečně pokusil vadu 
předmětného důkazu odstranit, avšak bezúspěšně. Vrchní soud v Praze potvrdil, že oprávnění předsedy senátu 
žádat státního zástupce o opatření důkazu podporujícího obžalobu zcela jednoznačně vyplývá z ustanovení § 
180 odst. 2 TŘ. K takové žádosti o opatření důkazu je přitom předseda senátu oprávněn jak v situaci, kdy 
předmětný důkaz dosud opatřen či proveden nebyl, tak tehdy, když byl důkaz v rámci přípravného řízení 
opatřen způsobem, který jej činí v řízení před soudem nepoužitelným. K tomu Vrchní soud dodal, že důkazní 
aktivita soudu by měla být pouze podpůrná, neboť v procesu dokazování je jeho hlavní úlohou dbát na 
dodržování pravidel pro opatřování a provádění důkazů, přičemž státní zástupce nesmí zůstat v rámci řízení 
před soudem nečinný, ale je povinen opatřovat, provádět nebo navrhovat důkazy podporující obžalobu. 
Ingerence soudu je na místě teprve ve chvíli, kdy státní zástupce svou povinnost nesplnil. 
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v nálezu ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS 2014/07 tak, že „odsouzení pachatele trestné 

činnosti je v souladu s čl. 80 Ústavy České republiky primárně věcí státního zastupitelství. Je 

to tedy státní zastupitelství, kdo nese odpovědnost za to, aby soudu předložená trestní věc byla 

podložena procesně použitelnými důkazy potřebnými k rozhodnutí o vině a trestu v souladu s 

podanou obžalobou. Obecné soudy se proto nikdy nesmějí stavět do pozice pomocníka veřejné 

žaloby usilujícího rovněž o odsouzení, a nelze k takovému výkladu rolí těchto institucí dospět 

ani výkladem § 2 odst. 5 alinea ultima trestního řádu. Posledně uvedené zákonné ustanovení 

totiž v souladu s ústavními principy spravedlivého procesu a z nich vyplývajícím rozvržením 

rolí jeho jednotlivých účastníků nutno vykládat tak, že je soud povinen doplňovat dokazování 

v rozsahu potřebném pro spravedlivé rozhodnutí, které nemusí být nutně odsuzující.“
254

 

Reálná procesní odpovědnost soudu za řádné objasnění skutkového stavu se stala terčem 

kritiky Ústavního soudu v nálezu ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 670/05, podle kterého 

„péče o dokonalost popisu skutku náleží aktivitě obžaloby, nikoli aktivitě soudu, který se 

odstraňováním takové vady podílí na prokazování viny obviněného, což rozhodně nelze 

chápat jako nestranné rozhodování o vině či nevině (byť je k tomu nucen trestním řádem - 

ustanovení § 2 odst. 5 in fine trestního řádu).“
255

  

 

ESLP jednoznačně stanovil, že procesní odpovědnost soudu za objasnění skutkového stavu je 

spojena s rizikem ovlivnění jeho postupu předsudkem o vině obžalovaného. Nelze proto 

zatížit důkazním břemenem obecně stát, ale je třeba konkrétně stanovit, že nositelem 

důkazního břemene je obžaloba, která jediná může být s ohledem na princip presumpce 
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 V daném případě byla pozice nedostatečně důkazně podložené obžaloby posílena činností soudu prvního 
stupně, který „zprocesnil“ úřední záznam o podaném vysvětlení podezřelého tím, že vyslechl policisty, kteří 
tento úřední záznam zpracovali, a obešel tak výslovný zákaz upravený v § 158 odst. 6 TŘ (tehdejší § 158 odst. 5 
TŘ). Soud druhého stupně pak ve prospěch obžaloby z listin označených jako legenda k fotodokumentaci 
dovodil provedení prověrky na místě, tedy formalizovaného důkazu, jehož formální náležitosti nebyly naplněny. 
V této souvislosti Ústavní soud shrnul, že je nepřípustné, aby obecné soudy svým výkladem vytvářely důkaz, 
který orgány veřejné žaloby neprovedly, ani nehodlaly provést. Obecné soudy nemohou napravovat důsledky 
procesních pochybení obžaloby, neboť by tím přebíraly povinnosti veřejné žaloby, zpochybňovaly svou 
nestrannost a popíraly zásadu rovnosti zbraní. 
255

 Odvolací soud, který jednal výhradně z podnětu odvolání obžalovaného, rozšířil popis skutku tak, že do 
výroku zahrnul popis závažnějšího zranění, jehož příčina navíc nebyla dostatečně objasněna. Bez ohledu na to, 
zda zůstala právní kvalifikace jednání obžalovaného zachována (pokus trestného činu ublížení na zdraví podle         
§ 8 odst. 1 k § 222 odst. 1 tr. zák.), jednalo se o změnu rozsudku v neprospěch obžalovaného učiněnou 
v rozporu se zákazem reformationis in peius.  Ústavní soud konstatoval, že za daných okolností byla motivem 
takového postupu zřejmě snaha o podporu závěru o stěžovatelově vině.  
Pro zajímavost lze uvést, že obdobný názor se objevil v rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu 
ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 14 Kse 2/2017: „Kárný soud je „nestranným třetím“, který nemůže za kárného žalobce 
napravovat chyby a nejasnosti jeho žaloby. Jinak by zcela vykročil ze své role a stal by se inkvizičním soudem ve 
středověkém smyslu toho slova…“.   
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neviny povinna předložit dostatek důkazů k odsouzení obžalovaného.
256

 Na tento závěr 

navázala judikatura ESLP zaměřená na důsledky nepřítomnosti státního zástupce při 

projednání věci před soudem.
257

 Z té je zřejmé, že státní zástupce, který v řízení před soudem 
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 Ačkoli je shora uvedený závěr obsažený v rozsudku ESLP ze dne 6. 12. 1988 ve věci Barberà, Messegué a 
Jabardo proti Španělsku, č. stížnosti 10590/83, citován v dalších rozhodnutích (např. v rozsudku ESLP ze dne 20. 
3. 2001 ve věci Telfner proti Rakousku, č. stížnosti 33501/96), v odůvodnění předmětného rozhodnutí není 
příliš rozveden.  
Stěžovatelé Barberà a Messegué byli shledáni vinnými, že v květnu roku 1977 vydávajíce se za zaměstnance 
plynárenské společnosti vnikli ozbrojení do domu katalánského podnikatele. Na tělo podnikatele umístili 
výbušné zařízení a sdělili mu, že návod na jeho bezpečnou demontáž obdrží, pokud do 25 dnů zaplatí výkupné 
ve výši 500 milionů peset. Ještě téhož dne výbušnina explodovala a podnikatele usmrtila. Stěžovatel Jabardo 
měl vytipovat oběť. ESLP ve věci konstatoval řadu procesních pochybení. Právo na projednání věci nestranným 
soudem mělo být dle stěžovatelů narušeno v důsledku náhlé změny předsedy a dalšího člena senátu. Předseda 
senátu byl v první den jednání ve věci samé z rodinných důvodů nahrazen náhradním soudcem. Již dříve bylo 
rozhodnuto, že se další člen senátu na projednání věci nebude podílet z organizačních důvodů. O těchto 
změnách nebyli stěžovatelé vyrozuměni. ESLP dospěl k závěru, že vzhledem k okolnostem výměny se nejednalo 
o natolik intenzivní zásah, aby vyvolal pochybnosti o nestrannosti předmětných soudců. Ve spojení s dalšími 
procesními pochybeními nicméně celkově narušil spravedlivý charakter řízení garantovaný čl. 6 odst. 1 Úmluvy. 
Jak bylo uvedeno výše, ESLP dále konstatoval, že nositelem důkazního břemene je obžaloba, která je nejen 
povinna informovat obviněného o podstatě obvinění, ale také předložit dostatek důkazů pro jeho odsouzení. 
Státní zástupce v rámci přípravného jednání popsal skutek, který kladl stěžovatelům za vinu a vyjádřil se k jeho 
právní kvalifikaci. Označil rovněž důkazy, o které svá tvrzení opřel. Mezi nimi však figuroval celý 1 600 listů 
čítající spis z přípravného řízení, aniž by státní zástupce specifikoval, kterými konkrétními dokumenty svá 
tvrzení dokládá. Předmětný spis se navíc netýkal pouze stěžovatelů. Soud označil za oprávněné rovněž výtky, že 
ačkoli se nový předseda senátu nemohl s takto komplexní trestní věcí před zahájením jednání dostatečně 
seznámit, přesto využil možností zjednodušeného dokazování, které provedl během jediného dne, kdy bylo 
rovněž vyhlášeno rozhodnutí ve věci samé. Důkaz vyšetřovacím spisem shora uvedeného rozsahu byl proveden 
jako celek („por reproducida“), aniž by byla věnována individuální pozornost jednotlivým zahrnutým 
materiálům. 
257

 Rozsudek ESLP ze dne 25. 6. 1992 ve věci Thorgeir Thorgeirson proti Islandu, č. stížnosti 13778/88: 
Ve věci Thorgeir Thorgeirson proti Islandu vyžadovala právní úprava islandského trestního procesu účinná do   
1. 7. 1992 adversární průběh řízení před soudem pouze ve vymezených případech.

 
Jednalo se o případy závažné 

trestné činnosti s horní hranicí trestní sazby trestu odnětí svobody převyšující 8 let, dále situace, ve kterých 
skutkové či právní vymezení věci vyžadovalo její projednání adversárním způsobem a zároveň horní hranice 
trestní sazby trestu odnětí svobody převyšovala 5 let, a také o věci obecně zásadního významu, nebo o věci, 
které byly jako významné vnímány veřejností. Věc, která nespadala do žádné z vymezených kategorií, mohla být 
projednána pouze před soudcem v nepřítomnosti státního zástupce. Naplnění předmětných kritérií přitom 
posuzoval právě státní zástupce. Pokud se státní zástupce řízení před soudem neúčastnil, bylo povinností 
soudce provádět ex officio vyšetřovací činnost vedoucí k všestrannému objasnění věci, byť měl k dispozici 
podklady připravené státním zástupcem. Případného odvolacího řízení, ve kterém mohlo dojít k přezkumu 
skutkových i právních otázek, se již státní zástupce povinně účastnil. Stěžovatel se před ESLP domáhal 
posouzení vlivu nepřítomnosti státního zástupce při určitých jednáních soudu rozhodujícího ve věci samé, a to 
zejména z hlediska nestrannosti příslušného soudce (čl. 6 odst. 1 Úmluvy). Dle názoru stěžovatele shora 
citovaná právní úprava umožňovala soudu faktické převzetí funkce obžaloby, k čemuž v jeho věci skutečně 
došlo. ESLP na úvod připomněl, že jeho úkolem není přezkum relevantních předpisů a praxe in abstracto, ale ve 
vztahu ke konkrétní posuzované věci. V konkrétním případě pak ESLP zjistil, že státní zástupce nebyl přítomen 
při 6 z celkových 12 jednání soudu. Rozhodující z jeho pohledu nicméně nebyla četnost absencí státního 
zástupce, ale charakter jednání, při kterých nebyl přítomen. Jelikož soudce v nepřítomnosti státního zástupce 
neprováděl žádné vyšetřování ve věci samé, ESLP dospěl k závěru, že nedošlo k narušení práva obžalovaného na 
posouzení věci nestranným soudem. Jinými slovy, pokud by se soudce k vyšetřovací činnosti uchýlil, jeho 
nestrannost by byla narušena. 
Rozsudek ESLP ze dne 27. 1. 2011 ve věci Krivoshapkin proti Rusku, č. stížnosti 42224/02: 
Nepřípustná záměna rolí státního zástupce a soudce, která vyvolala pochybnosti o nestrannosti soudce, byla 
důvodem pro konstatování rozporu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy ve věci Krivoshapkin proti Rusku. V tomto případě se 
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zastupuje veřejnou žalobu (§ 2 odst. 8 TŘ), má být přítomen při každém jednání před soudem, 

při kterém je prováděno dokazování k věci samé. Povinná přítomnost státního zástupce je 

nastavena pro rozhodování soudu v hlavním líčení (§ 202 odst. 1 TŘ), ve veřejném zasedání o 

odvolání (§ 263 odst. 2 TŘ), o dovolání (§ 265r odst. 2 TŘ) a o stížnosti pro porušení zákona 

(§ 274 TŘ). Oproti tomu veřejné zasedání o návrhu na povolení obnovy řízení může být 

konáno v nepřítomnosti státního zástupce (více bod 5.9.3.).  

 

Východiska zařadila vyhledávací zásadu mezi zásady, které se uplatní výhradně v rámci 

přípravného řízení.
258

 Zcela opačný přístup zvolila Rekodifikace, která počítala s uplatněním 

vyhledávací zásady v plném rozsahu jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem.
259

 

Paradoxně pak bylo v odůvodnění příslušného ustanovení uvedeno, že „soud bude mít i 

nadále právo důkazní iniciativy, tj. právo provádět a připouštět důkazy ex officio nezávisle na 

návrzích a stanoviscích stran. Navrhování a předkládání důkazů, ale i jejich provádění, by 

nicméně mělo být především na stranách; snahou návrhu je mj. i posílení kontradiktornosti 

celého procesu a zvýšení procesní aktivity stran.“ V rámci historického vývoje se 

jednoznačně ukázalo, že nedostatečné vytyčení mantinelů procesní působnosti jednotlivých 

subjektů trestního řízení vede k přebírání aktivity při dokazování soudem, který tak činí 

s vědomím své konečné procesní odpovědnosti za řádné objasnění skutkového stavu. 

Rozšíření vyhledávací zásady představuje jednoznačný odklon od záměru posílit postavení 

stran v řízení před soudem a tím i projevy kontradiktornosti. 

 

                                                                                                                                                                                     
celé soudní přelíčení i přes námitky obžalovaných konalo v nepřítomnosti státního zástupce, což ruský trestní 
řád až do 1. 7. 2002 připouštěl. Soudce tak sám přednesl obžalobu, vyslechl obžalované a přítomné svědky, a 
provedl další obžalobou dříve navržené důkazy. Na tomto základě shledal obžalovaného vinným trestnými činy 
dle právní kvalifikace obsažené v obžalobě. 
Rozsudek ESLP ze dne 18. 5. 2010 ve věci Ozerov proti Rusku, č. stížnosti 64962/01: 
Na téže procesní úpravě bylo založeno rozhodnutí ve věci Ozerov proti Rusku. Také v této trestní věci se celé 
řízení před soudem konalo v nepřítomnosti státního zástupce. Za této situace soudce nejen přednesl obžalobu 
a provedl dokazování, ale zároveň zásadním způsobem zasáhl do jeho rozsahu. Z vlastní iniciativy předvolal 
svědka, který poskytl usvědčující výpověď. Zároveň neprovedl některé důkazy, jejichž provedení navrhoval 
státní zástupce v obžalobě, neboť je měl za získané nezákonným způsobem. ESLP konstatoval, že výše 
popsaným postupem došlo k záměně rolí obžaloby a soudu, která z objektivního hlediska vyvolává důvodné 
pochybnosti o nestrannosti příslušného soudce. K údajnému vyjádření souhlasu obžalovaných s konáním 
soudního přelíčení v nepřítomnosti státního zástupce ESLP dodal, že vzdání se práva garantovaného čl. 6 
Úmluvy, pokud se jedná o právo zásadního významu, nemůže být založeno čistě na uvážení stran. Právo na 
projednání věci nezávislým a nestranným soudem, které je zásadní z hlediska veřejného zájmu na zachování 
důvěry v řádné fungování justičního systému, do této kategorie nepochybně spadá. 
258

 V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez 
návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. 
259

 Orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně 
pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. 
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Z výše uvedených důvodů se domnívám, že vyhledávací zásada by se neměla uplatňovat ve 

vztahu k soudu. Zároveň by mělo být reflektováno faktické upozadění vyhledávací zásady 

obžalovací zásadou v řízení před soudem. Povinnost státního zástupce dokazovat vinu 

obžalovaného by proto měla být vyjádřena spíše v rámci obžalovací zásady. Jejímu vymezení 

by nicméně nemělo předcházet rozporuplné konstatování oprávnění státního zástupce v řízení 

před soudem na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy. Již nyní je 

v kontextu jednotlivých ustanovení trestního řádu zřejmé, že se nejedná o právo, ale o 

povinnost (viz zásada obžalovací). Právo obviněného na podporu svých stanovisek navrhovat 

a provádět důkazy je součástí zásady zajištění práva na obhajobu, a mělo by proto být 

vymezeno na jiném místě. Povinnost doplnění dokazování soudem ve prospěch obžalovaného 

za podmínek vymezených pod bodem 5.8.8.4. je důsledkem zásady presumpce neviny.  

 

 

5.2.4. Zásada obžalovací 

Ve 2. části této práce jsou popsány okolnosti, za kterých byla na našem území inkviziční 

zásada nahrazena obžalovací zásadou. Tzv. velká novela trestního řádu provedená zákonem č. 

265/2001 Sb. doplnila ustanovení § 2 odst. 8 TŘ o poslední větu, podle které veřejnou žalobu 

v řízení před soudem zastupuje státní zástupce (obdobně čl. 80 odst. 1 Ústavy
260

). Tato věta je 

považována za základ rozdělení procesních funkcí mezi jednotlivé subjekty. Rozlišuje se tak 

funkce obžalovací, obhajovací a rozhodovací. Vnějším projevem oddělení procesních funkcí 

ve spojení s procesní rovnoprávností stran je spor mezi obžalobou a obhajobou.
261

 Činnost 

soudu by se při důsledném respektování obžalovací zásady měla omezit na formální vedení 

řízení a rozhodnutí na základě důkazů opatřených a provedených stranami.
262

  

 

Základem obžalovací zásady je svěření funkce žalobce do rukou samostatného procesního 

subjektu - státního zástupce. Trestní stíhání před soudem se koná výhradně na jeho návrh 

(aktuálně ve formě obžaloby, návrhu na potrestání či návrhu na schválení dohody o vině a 

trestu).
263

 V žalobním návrhu státní zástupce vymezuje předmět řízení, kterým je soud co se 

týče vymezení skutku vázán (§ 220 odst. 1 TŘ). Následně je státní zástupce oprávněn 

                                                           
260

 Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon. 
261

 RŮŽEK, A. Obžalovací zásada v československém socialistickém trestním řízení, s. 188. 
262

 STORCH, F. Řízení trestní rakouské, díl II., s. 258. 
263

 Ústavní soud v usnesení ze dne 8. 4. 1999, sp. zn. I. ÚS 84/99, zdůraznil, že podle platné a účinné právní 
úpravy je výlučným žalobcem v trestních věcech státní zástupce, přičemž neexistuje ústavně zaručené 
„subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby jiná osoba byla trestně stíhána“. 
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s předmětem řízení disponovat. Až do doby, než se soud prvního stupně odebere k závěrečné 

poradě nebo samosoudce začne vyhlašovat rozhodnutí, může vzít žalobní návrh zpět. Toto 

dispoziční oprávnění je nicméně do určité míry omezeno. Po zahájení hlavního líčení může 

vzít státní zástupce žalobní návrh zpět pouze za předpokladu, že obžalovaný netrvá na jeho 

pokračování. Zpětvzetím obžaloby se věc vrací do přípravného řízení (§ 182 TŘ).
264

 V 

průběhu hlavního líčení státní zástupce nemůže rozšířit žalobní návrh o další skutek. Za 

účelem společného projednání žalovaného skutku se skutkem, který vyšel najevo až v 

průběhu hlavního líčení, nicméně může žádat, aby mu věc byla vrácena k došetření (§ 221 

odst. 2 TŘ). Význam role státního zástupce v řízení před soudem potvrzuje jeho povinná 

přítomnost při hlavním líčení, veřejném zasedání o odvolání, veřejném zasedání o dovolání, 

v řízení o stížnosti pro porušení zákona a v dalších zákonem stanovených případech. 

Negativním důsledkům konání veřejného zasedání o návrhu na povolení obnovy řízení 

v nepřítomnosti státního zástupce se věnuje bod 5.9.3. této práce. 

 

V návaznosti na novelizaci trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. je opakovaně 

zdůrazňována povinnost (nikoli právo) státního zástupce vystupovat iniciativně tak, aby byly 

objasněny všechny podstatné skutečnosti rozhodné z hlediska podané obžaloby (§ 180 odst. 2 

TŘ). Ustanovení § 180 odst. 3 TŘ pak stanoví, že státní zástupce při dokazování v hlavním 

líčení a ve veřejném zasedání navrhuje provedení důkazů, které nebyly navrženy již 

v obžalobě, a potřeba je provést vznikla v průběhu řízení před soudem; zpravidla provádí se 

souhlasem nebo na výzvu předsedy senátu důkazy (§ 203 TŘ a § 215 odst. 2 TŘ), které 

podporují obžalobu. Z jeho postavení strany vyplývá, že má provádět výhradně důkazy 

podporující obžalobu (viz § 180 odst. 3 TŘ). Způsob provádění důkazů nevyhnutelně 

ovlivňuje jeho výsledek, a proto by důkazní aktivita státního zástupce byla v případě důkazů 

obhajoby spojena s rizikem zásahu do práva na obhajobu.
265

  

 

Pod bodem 5.2.3. bylo popsáno, nakolik se výše popsaná právní úprava liší od reálné praxe. 

Ve skutečnosti státní zástupce žádá, aby mu bylo umožněno provést důkaz spíše výjimečně a 

ani soud zpravidla nevyužívá svého oprávnění vyzvat jej k provedení důkazu. Ačkoli má být 

                                                           
264

 Úvahy de lege ferenda o možnostech dispozice s obžalobou v případě uzákonění formálního důkazního 
břemene státního zástupce jsou rozvedeny pod bodem 5.8.7.  
265

 Viz čl. 89 odst. 3 písm. b) pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, 
podle kterého v řízení před soudem státní zástupce neprovádí důkazy ve vztahu ke skutečnostem svědčícím ve 
prospěch obžalovaného; může však provedení takového důkazu soudu navrhnout. 
Dále ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář, s. 37. 
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důkazní aktivita soudu pouze podpůrná (viz § 2 odst. 5 TŘ, § 220 odst. 2 TŘ, § 226 TŘ), 

vzhledem k jeho konečné procesní odpovědnosti za řádné objasnění skutkového stavu, je opak 

zpravidla pravdou.
266

 Toto nastavení přitom může vyvolávat pochybnosti o nestrannosti 

soudce (viz bod 5.3.4.). Jak bylo uvedeno výše, faktickému upozadění vyhledávací zásady 

obžalovací zásadou v řízení před soudem by mělo odpovídat vymezení povinnosti státního 

zástupce dokazovat v řízení před soudem vinu obžalovaného právě v rámci obžalovací 

zásady.  

 

Východiska počítala s tím, že trestní stíhání před soudem by bylo ve vymezených případech 

možné také na základě soukromé a subsidiární žaloby. Rekodifikace naopak možnost 

uplatnění těchto institutů výslovně vyloučila. Jejich zavedení by mohlo kompenzovat žádoucí 

rozšíření diskrečních pravomocí státního zástupce (viz kapitola 5.5.).  

 

 

5.2.5. Zásada rovnosti stran 

V předchozím bodu této práce bylo uvedeno, že obžalovací zásada je základem pro rozdělení 

procesních funkcí mezi jednotlivé subjekty trestního řízení. Předpokladem sporného 

charakteru řízení je nejen vymezení procesních protivníků, ale také jejich rovné procesní 

postavení. To přispívá k všestrannému objasnění skutkového stavu jak z hlediska obžaloby, 

tak z hlediska obhajoby, jakož i k nezbytné ochraně obviněného. 

 

Platný trestní řád zásadu rovnosti stran výslovně nevymezuje, proto je třeba vycházet z jejího 

zakotvení na ústavní úrovni. Čl. 96 odst. 1 Ústavy stanoví, že všichni účastníci řízení mají 

před soudem rovná práva. Podle čl. 37 odst. 3 Listiny jsou si všichni účastníci v řízení rovni. 

Ústavní soud zdůrazňuje, že v trestním řízení státu v žádném kontextu nepřísluší více práv, 

resp. výhodnější procesní postavení nežli obviněnému. Zásada rovnosti stran se přitom 

                                                           
266

 Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 553/05, ve formě obiter dictum uvedl, že byť to 
z doslovného textu příslušných zákonných ustanovení jednoznačně nevyplývá, je třeba trvat na tom, že v řízení 
před soudem zastupuje žalobu státní zástupce, nikoli státní zástupce a soud. Jednalo se o reakci na situaci, kdy 
státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství v řízení o dovolání obviněného sama navrhla zrušení 
napadeného rozhodnutí, neboť ačkoli nesouhlasila se závěry obviněného obsaženými v jeho dovolání, byla 
přesvědčena, že popis skutku v napadeném rozsudku neodpovídá zvolené právní kvalifikaci. Ústavní soud 
zdůraznil, že za těchto okolností měl dovolací soud přistupovat k projednání předmětné věci co možná 
nejzdrženlivěji a důsledně respektovat zejména obžalovací zásadu, zásadu kontradiktornosti řízení a zásadu 
přiměřenosti.    
Obdobně nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. IV. ÚS 227/05 
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promítá do všech stádií trestního řízení, nejvýrazněji do řízení důkazního.
267

 Nejedná se 

nicméně o zásadu absolutní. Zejména v přípravném řízení může být v případě kolize s jinými 

zásadami trestního řízení, zpravidla se zásadou vyhledávací, zásadou hospodárnosti a zásadou 

rychlosti řízení při dodržení principu proporcionality dočasně omezena.
268

 Naopak při 

jakémkoli soudním rozhodování v trestním řízení musí být právo rovnocenně procesně 

působit na rozhodující soudní orgán zachováno, jinak nelze proces považovat za férový.
269

 

 

Zásada rovnosti zbraní (equality of arms, égalité des armes) je jedním z aspektů širšího 

konceptu spravedlivého procesu ve smyslu čl. 6 Úmluvy. Konkrétně jí ESLP dovozuje 

z požadavku spravedlivého projednání věci obsaženého v čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Vymezuje jí 

jako povinnost poskytnout procesní straně přiměřenou příležitost prezentovat svůj pohled na 

věc, včetně příslušných důkazů za podmínek, které jí nestaví do podstatně znevýhodněného 

postavení ve srovnání s postavením protistrany.
270

 K samotnému slovnímu spojení „zásada 

rovnosti zbraní“ se kriticky vyjádřil Ústavní soud, který uvedl, že požadavek rovnosti zbraní 

neodpovídá podstatě zásady jako takové, kterou je třeba chápat jako základní myšlenku. 

Pojem rovnosti zbraní se vztahuje spíše k procesním prostředkům, které strany používají 

k prosazení svého práva, a proto je zásadě rovnosti účastníků řízení obsahově podřazen.
271

  

  

Požadavek rovnosti stran se v trestním řízení přirozeně vztahuje k rovnosti v procesních 

právech, nikoli v povinnostech. Opačný přístup by byl v rozporu se zásadou presumpce 

neviny, podle které je nositelem důkazního břemene stát a obviněný je oprávněn, nikoli 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01 
268

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2013, sp. zn. III. ÚS 722/13  
269

 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1463/18 
270

 Rozsudek ESLP ze dne 27. 10. 1993 ve věci Dombo Beheer B.V. proti Nizozemí, č. stížnosti 14448/88 
Předmětem občanskoprávního sporu mezi obchodní korporací Dombo Beheer B.V. a bankou Nederlandsche 
Middenstandsbank byl obsah ústní dohody o poskytování finančních služeb, kterou za jmenovanou korporaci 
uzavřel její generální ředitel pan Reijendam a za banku manažer příslušné pobočky pan W. Podle tehdejší 
nizozemské právní úpravy nemohla v pozici svědka vystupovat osoba, která byla stranou sporu. V předmětném 
řízení dospěl soud k námitce protistrany k závěru, že jediným účelem přechodného zbavení pana Reijendama 
funkce v příslušné korporaci bylo obejití shora uvedeného pravidla, a proto jeho výpověď v postavení svědka 
označil za nepřípustnou. Na druhou stranu připustil výpověď pana W., která byla zásadním podkladem pro 
rozhodnutí ve věci samé. ESLP rozhodl, že v důsledku shora popsaného procesního postupu uplatněného 
v situaci, kdy předmětná dohoda byla uzavřena pouze v přítomnosti dvou zástupců stran sporu, se stěžovatel ve 
srovnání s procesními možnostmi protistrany bezdůvodně ocitl v podstatně znevýhodněném postavení. Došlo 
tak k narušení „rovnosti zbraní“ garantované čl. 6 odst. 1 Úmluvy.  
Obdobně také rozsudek ESLP ze dne 4. 6. 2002 ve věci Komanický proti Slovensku, č. stížnosti 32106/96 
Ve věci Komanický proti Slovensku soud rozhodl v nepřítomnosti stěžovatele, ačkoli tento včas požádal o 
odročení jednání ze zdravotních důvodů, které doložil. Za těchto okolností byl navíc proveden  nový listinný 
důkaz, ke kterému se stěžovatel nemohl vyjádřit. Tímto způsobem byla v rozporu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy 
narušena rovnost zbraní. 
271

 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01 



132 
 

povinen využívat prostředků obhajoby. Řízení před soudem se koná na podkladě návrhu 

státního zástupce. Faktická převaha státního zástupce nad obviněným vyplývá z jeho 

odbornosti a dostupnosti finančních a personálních zdrojů. Obviněný je naopak v průběhu 

trestního řízení často vystaven různým omezením, která jej staví do znevýhodněné procesní 

pozice (zejména v případě rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby). Zatímco je pro 

obviněného trestní řízení spojeno s možností zásahu do jeho základních práv a svobod, státní 

zástupce se vystavuje pouze riziku profesního selhání.   

 

Procesní oprávnění obžaloby a obhajoby jsou v řízení před soudem podle platné a účinné 

úpravy v zásadě rovná. Jedná se zejména o právo činit tvrzení, návrhy, žádat o umožnění 

provedení důkazu a právo vyjadřovat se k takové procesní činnosti protistrany, jakož i o právo 

vznášet kdykoliv v průběhu úkonu prováděného za přítomnosti stran námitky proti způsobu 

jeho provádění a klást vyslýchaným osobám otázky. Obě strany jsou v závěru řízení před 

soudem oprávněny přednést závěrečnou řeč. Na obou stranách se nicméně vyskytují určité 

prvky nerovnosti. Oproti státnímu zástupci je obviněný zvýhodněn prostřednictvím oprávnění 

označovaných jako favor defensionis
272

, která mají kompenzovat procesní omezení, jež vůči 

němu mohou být ze strany státu uplatněna. Na druhou stranu je obviněný podstatně 

znevýhodněn nemožností prezentovat v úvodu řízení před soudem svůj pohled na věc 

obdobně, jak to činí státní zástupce prostřednictvím přednesu obžaloby (viz bod 5.8.4.).  

 

Zásada rovnosti stran nemá být omezena na rovná procesní oprávnění, ale je třeba trvat na 

celkovém rovném procesním postavení stran. Z důvodů popsaných pod bodem 5.3.4. se soud, 

který nese konečnou procesní odpovědnost za řádné objasnění skutkového stavu, zpravidla 

staví na stranu obžaloby, což ovlivňuje jeho následnou důkazní aktivitu. Ze shodných důvodů, 

pro které nelze obviněného zatížit týmiž procesními povinnostmi jako státního zástupce, je 

nepřípustné, aby obžalobu podpořil další subjekt nacházející se oproti obžalovanému 

zpravidla ve výrazně silnější pozici. Nutnost respektování rovného procesního postavení stran 

lze označit za další argument pro uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce. 

Na druhou stranu je třeba zachovat povinnost soudu doplnit dokazování ve prospěch 

obžalovaného, v situaci, kdy strany nemají další důkazní návrhy a v průběhu dosavadního 

dokazování vyšlo najevo, že existují důkazy, které obžalovaného mohou zbavit viny nebo jí 

                                                           
272

 Např. institut navrácení lhůty, obhajovací práva třetích osob ve prospěch obviněného, pořadí závěrečných 
řečí a právo posledního slova obviněného či zákaz reformationis in peius. 
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zmírnit. Byť se jedná o faktor, který narušuje rovné procesní postavení stran, s ohledem na 

zásadu presumpce neviny, je třeba na něm trvat (více pod bodem 5.8.8.4.).  

 

Důraz na rovné procesní postavení, nikoli jen rovná procesní oprávnění se projevil rovněž ve 

Východiscích, která stejně jako Rekodifikace vymezila zásadu rovnosti stran následujícím 

způsobem: „Strany trestního řízení mají v řízení před soudem rovné postavení.“ V případě 

Východisek, jež omezovala uplatnění vyhledávací zásady na stadium přípravného řízení a 

počítala s institutem formálního důkazního břemene státního zástupce, lze v tomto nastavení 

zásady rovnosti stran spatřovat logickou návaznost. Totéž se však nedá říci o Rekodifikaci, 

která navrhovala neomezené uplatnění vyhledávací zásady také v řízení před soudem a 

zároveň nepřipouštěla uplatnění formálního důkazního břemene státního zástupce. 

 

 

5.2.6. Zásada kontradiktornosti 

Ačkoli je zásada kontradiktornosti řízení trestněprávní literaturou opakovaně zmiňována a 

velký důraz na ní kladla tzv. velká novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb., 

platný trestní řád jí nevymezuje. Výslovná definice této zásady by přitom mohla přispět 

k odstranění stávajících výkladových nejasností. Ty se vztahují zejména k otázce, zda je 

podstatou kontradiktorního řízení spor procesních stran. Fenyk spatřuje základ 

kontradiktornosti řízení v zajištění rovné/hodnotné účasti stran na dokazování, která není 

přímo závislá na inkvizičním či obžalovacím typu řízení.
273

 Obdobný názor zastává Císařová 

a Gřivna, podle nichž princip kontradiktornosti spočívá v právu být informován a mít možnost 

vyjádřit se k potencionálním podkladům pro rozhodnutí. Jednotlivé důkazy mohou být 

prováděny kontradiktorním způsobem také v rámci procesu, jehož charakter je převážně 

inkviziční.
274

 Kuchta a Jirásek jsou oproti tomu přesvědčeni, že podstatou zásady 

kontradiktornosti řízení je spor procesních stran založený na rozdělení procesních funkcí mezi 

obžalobu, obhajobu a soud.
275

 Tento názor se objevuje také v judikatuře Ústavního soudu, 

který konstatoval, že „podstatou kontradiktorního soudního procesu je spor, konfrontace a 

diskuse dvou stran, které musejí mít stejnou možnost vyjádřit a obhajovat svůj pohled na 
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 FENYK, J. Zásada kontradiktorní v trestním řízení anglosaského a kontinentálního typu. In FENYK, J. (ed.) a 
kol. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis, 2007, s. 16. 
274

 FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní, s. 100.  
275

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 166. 
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní, s. 48. 
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projednávanou věc“.
276

 V jiném nálezu Ústavní soud zdůraznil, že z principu 

kontradiktornosti řízení vyplývá, že rozhodování soudu má být založeno na procesní aktivitě 

stran, nikoli jeho vlastní důkazní iniciativě.
277

 

 

Zásada kontradiktornosti řízení je dovozována z práva vyjádřit se ke všem prováděným 

důkazům garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny. Pro pochopení její podstaty je zásadní rozsáhlá 

judikatura ESLP. V obecné rovině je zásada kontradiktornosti řízení obdobně jako zásada 

rovnosti zbraní spojována s požadavkem spravedlivého projednání věci obsaženým v čl. 6 

odst. 1 Úmluvy. Pro oblast dokazování je vymezena v čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy, který 

stanoví, že každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo vyslýchat nebo dát vyslýchat 

svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných 

podmínek, jako svědků proti sobě.
278

 Obdobné znění obsahuje čl. 14 odst. 3 písm. e) 

MPOPP.
279

 

 

Judikatura ESLP vymezuje požadavek kontradiktornosti řízení nejen jako právo uvádět 

rozhodné skutečnosti a vyhledávat k nim, navrhovat či provádět důkazy, ale také jako právo 

být seznámen s ostatními tvrzeními, důkazy a procesními dokumenty, jejichž účelem je 

ovlivnění rozhodnutí soudu, a mít možnost se k nim vyjádřit.
280

 Není přitom rozhodné, zda 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 608/10 
277

 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 1947/07   
278 ESLP pouze výjimečně připouští jako důkaz výpověď svědka obžaloby, který nemohl být podroben 

protivýslechu obhajoby (viz rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 1991 ve věci Isgró proti Itálii, č. stížnosti 11339/8). 

S ohledem na tzv. sole or decisive rule odsouzení nesmí být založeno výlučně nebo v rozhodující míře na 

výpovědi osoby, které obhajoba nemohla klást otázky (viz rozsudek ESLP ze dne 27. 2. 2001 ve věci Luca proti 

Itálii, č. stížnosti 33354/96). 
279

 Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má mít možnost, aby provedl výslech nebo dal provést výslech svědků 
proti sobě a aby měl možnost účasti a výslechu svědků svědčících v jeho prospěch za stejných podmínek jako u 
svědků svědčících proti němu. 
Východiska vymezovala zásadu kontradiktornosti řízení následovně: 
„(1) Při dokazování v řízení před soudem mají strany právo provádět důkazy za stejných podmínek. Důkaz 
provádí ta strana, která důkaz navrhla. Jestliže provedení důkazu navrhne shodně více stran, rozhodne předseda 
senátu o tom, která z nich důkaz provede. 
(2) V případě provedení důkazu soudem mají strany právo vyjádřit se k provedenému důkazu. Spočívá-li 
provedení důkazu ve výslechu svědka nebo znalce, má každá ze stran právo klást otázky za stejných podmínek. 
 (3) Obviněný nesmí být odsouzen výlučně či v převažující míře na základě důkazu, k němuž neměl možnost se 
sám nebo prostřednictvím obhájce vyjádřit a, jde-li o výpověď svědka, klást mu otázky.“ 
Rekodifikace s výslovným vymezením zásady kontradiktornosti nepočítala, byť v úvodním textu opakovaně 
zmiňovala zamýšlené posílení kontradiktornosti řízení. 
280

 Rozsudek ESLP ze dne 10. 2. 2011 ve věci Kysilková a Kysilka proti České republice, č. stížnosti 17273/03 
Rozpor s čl. 6 odst. 1 Úmluvy byl shledán v situaci, kdy stěžovatelům nebylo v rámci řízení o jejich ústavní 
stížnosti doručeno vyjádření účastníka řízení, které pouze neodkazovalo na předchozí rozhodnutí, ale 
obsahovalo odůvodněná stanoviska k předmětu ústavní stížnosti, navrhovalo její zamítnutí, a jeho cílem tak 
bylo ovlivnit rozhodnutí Ústavního soudu. Předmětné stanovisko bylo navíc v odůvodnění rozhodnutí Ústavního 
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tyto pocházejí od protistrany nebo od subjektu, který na řízení není zúčastněný.
281

 Způsob 

seznámení strany řízení s příslušným dokumentem musí odpovídat jeho povaze a důležitosti. 

Ne vždy proto postačí jeho předložení a přečtení během ústního jednání. Pokud to povaha 

příslušného dokumentu vyžaduje, účastník musí mít možnost seznámit se s ním předem a 

vyjádřit se k němu písemně. Strany zároveň mohou legitimně očekávat, že budou dotázány, 

zda se ke konkrétnímu dokumentu chtějí vyjádřit.
282

   

 

Zásada kontradiktornosti řízení se v plné míře uplatní v řízení před soudem, kde se státní 

zástupce stává z formálního hlediska stranou (§ 12 odst. 6 TŘ). V omezeném rozsahu se 

projevuje rovněž v přípravném řízení.
283

 Aby mohl obviněný efektivně uplatnit práva, která 

mu ze zásady kontradiktornosti řízení vyplývají, musí být nejprve informován, pro jaký 

skutek je stíhán a jaký je v tomto skutku spatřován trestný čin. Záměrnému oddalování sdělení 

obvinění, které je zásadním předpokladem pro uplatnění práv obhajoby, mají zabránit lhůty 

pro skončení prověřování. Zásada kontradiktornosti se v přípravném řízení projevuje zejména 

v právu účasti na stanovených úkonech, právu na doručování procesních rozhodnutí a v 

možnosti nahlížení do spisu.  

 

Sporný charakter řízení před soudem je základním předpokladem pro uplatnění formálního 

důkazního břemene státního zástupce. Lze jej dosáhnout důsledným respektováním rozdělení 

procesních funkcí mezi jednotlivé subjekty na základě obžalovací zásady. Zásada 

kontradiktornosti řízení garantuje stranám možnost aktivní participace při objasňování 

                                                                                                                                                                                     
soudu, kterým odmítl ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou, skutečně zmíněno. Je nerozhodné, zda 
opomenutí předání předmětné písemnosti způsobilo stěžovatelům újmu. Zároveň není podstatné, zda by se 
stěžovatelé k příslušnému dokumentu skutečně vyjádřili či nikoli. Z hlediska práva na spravedlivý proces je 
zásadní, zda jim byla poskytnuta možnost se k podstatnému dokumentu vyjádřit. 
Obdobně nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. I. ÚS 2025/10 
281

 Rozsudek ESLP ze dne 18. 2. 1997 ve věci Nideröst-Huber proti Švýcarsku, č. stížnosti 18990/91  
Ve věci Nideröst-Huber proti Švýcarsku byl odvolacímu soudu předložen dokument vyhotovený soudem 
prvního stupně, ve kterém vysvětloval úvahy, na kterých založil své rozhodnutí. Jelikož ani jedna ze stran 
neměla možnost se s tímto dokumentem seznámit a soud prvního stupně nelze označit za oponenta žádné 
procesní strany, zásada rovnosti zbraní nebyla narušena. ESLP nicméně zdůraznil, že požadavek spravedlivého 
procesu je spojen s právem stran seznámit se se všemi dokumenty, které jsou součástí spisu, a mít možnost se 
k nim vyjádřit. Není přitom podstatné, zda dle názoru soudu obsahuje příslušný dokument nové skutečnosti. 
Takové posouzení je věcí stran, které musí mít možnost uvážit, zda dokument vyžaduje jejich vyjádření. Opačný 
přístup mohl narušit důvěru účastníků řízení ve fungování justice. Z těchto důvodů byl konstatován rozpor s čl. 
6 odst. 1 Úmluvy. 
282

 Rozsudek ESLP ze dne 3. 3. 2000 ve věci Krčmář a ostatní proti České republice, č. stížnosti 35376/97 
283

 V přípravném řízení může být omezení zásady kontradiktornosti odůvodněno kolizí s ostatními zájmy, např. 
zájmem na ochraně svědků před odvetným jednáním či zájmem na utajení specifických metod vyšetřování 
trestných činů. 
Viz rozsudek ESLP ze dne 27. 10. 2004 ve věci Edwards and Lewis proti Spojenému království, č. stížností 
39647/98 a 40461/98.  
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skutkového stavu, avšak nevylučuje důkazní iniciativu soudu. V obecné rovině vymezuje 

prostředky, kterými mohou strany vyjádřit svůj pohled na věc, tak aby byla objasněna ze 

všech hledisek. Zároveň vyžaduje jejich informování o tvrzeních, důkazech a jiných 

materiálech, které mají ovlivnit rozhodnutí soudu. Podtrhuje tak význam aktivity stran při 

zjišťování skutkového stavu. Ačkoli se jednotlivé garance vyplývající ze zásady 

kontradiktornosti řízení v nejširší míře uplatní právě v rámci sporného řízení, spor není 

podstatou zásady kontradiktornosti řízení.  

 

 

5.2.7. Zásada volného hodnocení důkazů 

Zásada volného hodnocení důkazů je vymezena v § 2 odst. 6 TŘ tak, že orgány činné 

v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém 

uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Ačkoli je zásada volného 

hodnocení důkazů dovozována z ústavního principu nezávislosti soudu (čl. 82 Ústavy), na 

ústavní úrovni není výslovně upravena.
284

 Východiska a Rekodifikace zdůraznily, že se 

uplatňuje v každé fázi řízení, a směřuje k věcně správnému a spravedlivému rozhodnutí. 

 

Hodnocení důkazů spočívá v posuzování jejich věrohodnosti, pravdivosti, závažnosti a 

zákonnosti. Volnost hodnocení důkazů znamená, že trestní řád předem nevymezuje hierarchii 

důkazních prostředků z hlediska jejich váhy či důkazní síly a nestanoví ani množství důkazů 

nezbytné k prokázání rozhodných skutečností.
285

 Přesto orgány činné v trestním řízení 

nedisponují absolutní volností, která by umožňovala ignorovat zkušenostmi prověřenou 

pravděpodobnost určitých skutečností. Ta by byla v rozporu s cílem dokazování, kterým je 

rekonstrukce skutečných událostí a situací.
286

 Mechanické hodnocení důkazů bez ohledu na 

konkrétní okolnosti případu oproti tomu umožňovala zákonná teorie průvodní (viz kapitola 

2.2.). Neblahé zkušenosti s touto metodou hodnocení důkazů byly zmiňovány právě 

v souvislosti s úvahami o uzákonění formálního důkazního břemene, avšak neopodstatněně.  
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 Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 2485/16 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 733/01 
K prokázání některých rozhodných skutečností je nicméně obligatorně stanoven důkazní prostředek určitého 
druhu. Příkladem je stanovení druhu a množství přítomné návykové látky v době řízení motorového vozidla na 
základě odborného vyjádření či znaleckého posudku znalce toxikologa. 
286

 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. IV. ÚS 335/05 
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Formální důkazní břemeno nestanoví způsob hodnocení důkazů, ale výlučně odpovědný 

subjekt za řádné objasnění skutkového stavu z hlediska podané obžaloby. Předpokladem jeho 

uplatnění je důsledné respektování obžalovací zásady, tzn. jednoznačné vymezení procesních 

funkcí státního zástupce a soudu. Jak bylo naznačeno výše, zásada volného hodnocení důkazů 

se uplatňuje v každé fázi trestního řízení, ačkoli se v jeho průběhu důkazní standard vyvíjí. 

Soud v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů na jedné straně přezkoumává obžalobu 

z hlediska objasnění základních skutkových okolností, bez kterých není možné v hlavním 

líčení ve věci rozhodnout [§ 188 odst. 1 písm. e) TŘ], na druhé straně zjišťuje, zda byla vina 

obžalovaného prokázána mimo jakoukoli rozumnou pochybnost (§ 226 TŘ). Hodnocení 

důkazů v situaci, kdy by se státnímu zástupci nepodařilo objasnit všechny podstatné 

skutečnosti rozhodné z hlediska podané obžaloby, ačkoli by byl zatížen formálním důkazním 

břemenem, by bylo založeno na stejném principu. Soud by na podkladě dostupných důkazů 

posoudil, který ze způsobů rozhodnutí je nejpřiléhavější, resp. zda je k dispozici dostatečný 

podklad pro vynesení odsuzujícího rozsudku.    

 

Rozhodování o rozsahu dokazování by nadále spadalo do výlučné pravomoci soudu. Ten 

nemá neomezenou volnost při úvahách, které důkazy připustí a zda je potřebné dokazování 

doplnit. Neakceptování důkazního návrhu stran je možné opřít pouze o jeden ze tří 

judikaturou vymezených důvodů: neexistence relevantní souvislosti prokazované skutečnosti 

s předmětem řízení, nedostatek vypovídací hodnoty důkazu ve vztahu k prokazované 

skutečnosti nebo nadbytečnost. Zásada volného hodnocení důkazů zároveň nedává soudu na 

výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí, a o které z nich opře své skutkové závěry. 

Veškeré související úvahy musí soud náležitě odůvodnit.
287

  

 

 

5.3.  Nestrannost soudce 

 

5.3.1. Obecně k nestrannosti soudce 

Požadavek nestrannosti soudce se ze své podstaty váže k subjektivnímu psychickému vztahu 

soudce k osobám, jichž se úkon soudce přímo či nepřímo dotýká, a k předmětu řízení. Ten 

nesmí být diskriminační ani protekční, ale neutrální a objektivní. Vzhledem k tomu, že toto 

vnitřní psychické rozpoložení soudce lze jen těžko přezkoumat, je třeba přistupovat k 
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nestrannosti soudce šířeji. V praxi jsou proto zjišťovány objektivní okolnosti, které by mohly 

o nestrannosti soudce vyvolávat legitimní pochybnosti.
288

  

 

Nestrannost soudce je souběžně posuzována ve dvou rovinách. Subjektivní test zjišťuje 

vědomý osobní psychický vztah soudce k věci nebo osobám, které mohou být jeho procesní 

činností dotčeny. Uplatňuje se přitom domněnka subjektivní nestrannosti soudce. Ta může být 

vyvrácena vnějším projevem soudce, který o jeho nestrannosti vyvolává pochybnosti. 

Objektivní test se zaměřuje na to, zda bez ohledu na charakter konkrétního jednání soudce 

objektivně existují faktory, které mohou vyvolávat legitimní pochybnosti o jeho 

nestrannosti.
289

 Stanovisko příslušného soudce je podstatné, nikoli však rozhodující.
290

 Za 

rizikové jsou považovány některé činnosti či procesní funkce, ať už soudce subjektivně 

pociťuje jejich vliv na nestranné projednání věci či nikoli. Do této kategorie bývají zařazeny 

také proto, že při posuzování jejich vlivu pouze ze subjektivního hlediska by bylo vyvrácení 

domněnky nestrannosti soudce obtížné.
291

  

 

Ústavní soud konstantně judikuje, že byť může být subjektivní přesvědčení soudce či stran 

řízení o podjatosti soudce podnětem k přezkoumání jeho nestrannosti, rozhodování o této 

otázce musí být založeno výlučně na objektivních faktorech, tzn. na hmotněprávním rozboru 

skutečností, které k těmto pochybnostem vedly.
292

 Důvodem pro vyloučení soudce 

z projednávání a rozhodování věci není pouze prokázaná podjatost, ale postačí legitimní 

pochybnosti o jeho nepodjatosti. Otázka podjatosti totiž nemůže být nikdy postavena zcela 

najisto.
293

 

 

Je však třeba mít na paměti, že vyloučení řádně ustanoveného soudce je výjimkou z ústavní 

zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny, která stanoví, že nikdo nesmí být odňat svému 

zákonnému soudci. Podle věty druhé příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Právo na 

zákonného soudce se nevztahuje pouze ke způsobu jeho určení, ale vyplývá z něj rovněž 

zákaz odnětí věci určenému soudci z jiných než závažných objektivních důvodů.
294

 Vyloučení 

                                                           
288

 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 371/04 
289

 Rozsudek ESLP ze dne 25. 6. 1992 ve věci Thorgeir Thorgeirson proti Islandu, č. stížnosti 13778/88 
290

 Rozsudek ESLP ze dne 15. 10. 2009 ve věci Micallef proti Maltě, č. stížnosti 17056/06 
291

 Rozsudek ESLP ze dne 10. 6. 1996 ve věci Pullar proti Spojenému království, č. stížnosti 22399/93  
292

 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 105/01 
293

 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. zn. I. ÚS 167/94 
294

 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 2766/14 



139 
 

zákonného soudce totiž představuje zásah do právní jistoty, jejíž prolomení je třeba považovat 

za nestandardní a zcela výjimečný postup.
295

  

 

 

5.3.2. Důvody pro vyloučení soudce podle ustanovení § 30 TŘ 

Důvody pro vyloučení orgánů činných v trestním řízení z vykonávání úkonů trestního řízení 

upravuje ustanovení § 30 TŘ. Podle odst. 1 je důvodem pro vyloučení poměr konkrétní osoby 

vystupující v postavení orgánu činného v trestním řízení k projednávané věci nebo k osobám, 

jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům, opatrovníkům a 

zmocněncům, nebo k jinému orgánu činnému v trestním řízení, který vyvolává pochybnosti o 

její schopnosti nestranně rozhodovat. K závěru o podjatosti tak postačí pouhá pochybnost o 

existenci uvedeného vztahu. Úkony, které by z těchto důvodů vyloučená osoba učinila, 

nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.  

 

Cílem úpravy obsažené v ustanovení § 30 odst. 2, 3 a 4 TŘ je preventivní předcházení 

pochybnostem o objektivní nestrannosti orgánu činného v trestním řízení z důvodu jeho 

osobního podílu na úkonech učiněných v předchozích stadiích trestního řízení. Mezi důvody 

pro vyloučení soudce je přitom v § 30 odst. 2 TŘ zahrnuta skutečnost, že tento byl 

v projednávané věci činný jako státní zástupce. Tato činnost nemusela mít formu 

rozhodování, ale postačí jiné konkrétní úkony učiněné v postavení státního zástupce. Nejen 

rozhodování je totiž spojeno s hodnocením důkazů, na jehož základě si osoba vytváří 

předběžný úsudek o dalším vývoji trestního řízení, resp. o jeho výsledku. Právě riziko, že se 

tento předchozí úsudek v rozporu se zásadou bezprostřednosti (§ 2 odst. 12 TŘ) promítne do 

hodnocení důkazů toutéž osobou v dalším stadiu trestního řízení, je důvodem pro její 

vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení v postavení soudce.
296

 

 

 

5.3.3. Nestrannost soudce vs. nestrannost státního zástupce 

Předchozí hodnocení důkazů samo o sobě není jediným rizikem, které dřívější procesní 

činnost určité osoby v téže věci přináší. Zásadní je právě procesní postavení, ve kterém se 

daná osoba při hodnocení důkazů nachází. Rozdílnost rolí soudu a státního zastupitelství 
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v trestním procesu je zřejmá již z jejich odlišného ústavního zařazení. Státní zastupitelství je 

zařazeno do hlavy třetí Ústavy, jež upravuje moc výkonnou, a to do části, která se týká vlády. 

Jeho osobní status kromě systematického řazení k moci výkonné ovlivňují zejména prvky 

nadřízenosti, instančního dohledu a správa státního zastupitelství Ministerstvem spravedlnosti 

ČR. Ve spojení s procesním postavením státního zástupce v trestním řízení (viz čl. 80 odst. 1 

Ústavy, § 2 odst. 3 TŘ či § 2 odst. 5 věta pátá TŘ) je zřejmé, že státní zastupitelství není 

nositelem shodných institucionálních rysů nezávislosti a nestrannosti jako soud.
297

 Tomu 

ostatně nasvědčuje výslovná garance nezávislého a nestranného výkonu soudní moci v čl. 81 

a 82 odst. 1 Ústavy, kterou v případě státního zastupitelství na ústavní úrovni nenalezneme.  

 

Také trestní řád přistupuje k požadavku nestrannosti soudce a státního zástupce rozdílně. 

Nestrannost soudce, jehož výlučným oprávněním je rozhodování o vině a trestu za trestné 

činy (čl. 90 Ústavy, čl. 40 odst. 1 Listiny), je bezpodmínečně vyžadována v průběhu celého 

trestního řízení. Na státního zástupce, jenž se v řízení před soudem stává stranou, logicky 

nemohou být kladeny tytéž požadavky.
298

 Při jejich rozhodování se zároveň uplatní odlišný 

důkazní standard. Zatímco předpokladem odsuzujícího rozsudku soudu je získání lidsky 

dosažitelné jistoty, že se skutek stal a spáchal jej obžalovaný, k podání obžaloby postačí 

v tomto ohledu důvodné podezření.
299

 Tvrzením, že obviněný spáchal trestný čin 

specifikovaný v obžalobě a zastupováním obžaloby v řízení před soudem se státní zástupce 

staví do pozice procesního protivníka obviněného, který spáchání trestného činu popírá. 

S prezentováním vlastního názoru je přitom jednostrannost pohledu na věc přirozeně 

spojena.
300

 Zatímco v řízení před soudem přispívá střet názorů obhajoby a obžaloby ke 
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komplexnímu objasnění skutkového stavu, v přípravném řízení, kde je názor státního zástupce 

utvářen, je jeho jednostranný přístup nepřípustný.  

 

Ačkoli je požadavek nestranného vystupování státního zástupce v přípravném řízení 

všeobecně akceptován, přesto jej určitá zákonná ustanovení staví do schizofrenní pozice. 

Rozpory může vyvolávat již obecné vymezení postavení státního zástupce v trestním řízení. 

Státní zástupce je jak zákonem (§ 1 odst. 1 ZSZ), tak slibem (§ 18 odst. 3 ZSZ) primárně 

zavázán k ochraně veřejného zájmu. V přípravném řízení se jedná o veřejný zájem na 

včasném a důvodném trestním stíhání (§ 157 odst. 1 TŘ). Ten se může ocitnout ve střetu se 

zájmem na ochraně základních práv a svobod vyvolávajícím legitimní pochybnosti o 

nestrannosti státního zástupce.
301

 Rozporuplně působí také skutečnost, že ačkoli státní 

zástupce v trestním řízení reprezentuje veřejný zájem, není oprávněn rozhodnout, že právě 

z důvodu nedostatku veřejného zájmu nebude v trestním řízení pokračováno. Důsledkem 

může být tendence zastřít uvedené pochyby přednostním opatřováním důkazů svědčících ve 

prospěch obžaloby. 

 

V přípravném řízení je státní zástupce povinen objasňovat i bez návrhu stran stejně pečlivě 

okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede (§ 2 odst. 5 TŘ). 

Důsledné respektování uvedeného požadavku může vést k tomu, že se státnímu zástupci 

nepodaří odstranit rozpory mezi usvědčujícími a ospravedlňujícími důkazy. Také za této 

situace je bez možnosti uvážení povinen podat obžalobu. Zastavení trestního stíhání podle 

ustanovení § 172 odst. 1 písm. c) TŘ totiž není možné v případě přetrvávajícího a 

nevyvráceného podezření ze spáchání skutku obviněným. V rozporech mezi důkazy nicméně 

může soud spatřovat nedostatečné objasnění základních skutkových okolností, bez kterých 

nelze ve věci rozhodnout, a pro které vrátí věc státnímu zástupci k došetření [§ 188 odst. 1 

písm. e) TŘ]. Nedostatečná diskreční oprávnění ve spojení s povinností státního zástupce 

dokazovat v řízení před soudem vinu obžalovaného, jsou důvody, pro které si státní zástupce 

v přípravném řízení často především vytváří předpoklady silného postavení v řízení před 

soudem.   

 

Na rozdíl od státního zástupce proti sobě soudce v žádné fázi trestního řízení nemá procesního 

protivníka a nic by tedy nemělo bránit tomu, aby v jeho očích bylo postavení stran před 
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zahájením dokazování vyrovnané. Tomu ostatně odpovídá alegorické vyobrazení 

spravedlnosti coby ženy se zavázanýma očima držící v jedné ruce vyrovnané misky vah. 

K vychýlení těchto misek má dojít pouze prostřednictvím hodnocení důkazů, které jsou před 

soudcem provedeny. Jak bude nicméně uvedeno dále, také nestrannost soudce může být 

vymezením jeho procesních povinností narušena. 

 

 

5.3.4. Rizika vyplývající z důkazní aktivity soudu 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, konečná procesní odpovědnost soudu za řádné 

objasnění skutkového stavu (§ 2 odst. 5 TŘ) je důvodem, proč předseda senátu (samosoudce) 

nezřídka využívá svého oprávnění provádět ex officio důkazy (§ 203 odst. 1 TŘ) a naopak 

spíše výjimečně ukládá provedení důkazu státnímu zástupci (§ 180 odst. 3 TŘ). Výjimkou 

není ani opatřování usvědčujících důkazů z iniciativy soudu. V řadě případů lze konstatovat, 

že iniciativa státního zástupce podáním obžaloby končí. K tomu je třeba uvést, že Ústavní 

soud označil za validní kritérium nestrannosti soudce také tzv. zdání jeho nestrannosti pro 

třetí osoby, které je zásadní pro zachování důvěry v soudní rozhodování, a to bez ohledu na 

existenci reálného důvodu k pochybnostem.
302

 Kompenzování důkazní pasivity státního 

zástupce může objektivně vyvolávat zdání, že soudce vystupuje na straně veřejné žaloby. 

Procesní odpovědnost soudu za náležité objasnění skutkového stavu je zároveň z níže 

uvedených důvodů spojena s rizikem ovlivnění jeho postupu předsudkem o vině 

obžalovaného. 

 

Vnitřní přesvědčení soudce je třeba chápat jako výsledek hodnocení důkazů, nikoli jako 

metodu jejich hodnocení.
303

 Ustanovení § 2 odst. 6 TŘ jasně stanoví, že vnitřní přesvědčení 

soudce má být založeno na uvážení všech okolností případu, které je logicky možné teprve po 

skončení dokazování. „Současná právní úprava vyšetřování, stejně jako úprava řízení před 

obecnými soudy, nezná institut předběžného posuzování (hodnocení) důkazů, a proto není v 
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pravomoci kteréhokoli orgánu činného v trestním řízení provádět podle vlastních kritérií 

předběžnou selekci (nabízených) důkazů a upravovat tak důkazní situaci podle vlastní úvahy a 

volby, příp. z daných důkazů a priori preferovat ty, které potvrzují zvolenou skutkovou 

verzi.“
304

 Momentální přesvědčení soudu o pachateli a vině se nesmí odrážet ani ve způsobu 

opatřování důkazů, který musí striktně vycházet ze zákonné úpravy.
305

 Situace, kdy je vnitřní 

přesvědčení soudce zformováno již v průběhu dokazování a následně ovlivňuje jeho další 

postup, je nejen v rozporu se zásadou volného hodnocení důkazů, ale také narušuje 

nestrannost soudce.  

 

Odpovědnost soudu za náležité zjištění skutkového stavu věci, požadavek efektivního vedení 

řízení, jakož i obligatorní přezkoumání obžaloby či návrhu na potrestání a obsahu spisu (§ 185 

odst. 1 TŘ, § 314c odst. 1 TŘ) mimo jiné z hlediska objasnění základních skutkových 

okolností [§ 186 písm. f) TŘ] představují důvody, pro které je činnost soudce od počátku 

ovlivněna obsahem důkazního materiálu pořízeného v rámci přípravného řízení. Ten logicky 

vyznívá v neprospěch obviněného, jinak by ostatně státní zástupce neměl žalobní návrh učinit. 

Prvotní úsudek soudce vyznívající v neprospěch obviněného je často utvrzen bohatou trestní 

minulostí obviněného. Existuje tak reálné riziko zformování vnitřního přesvědčení soudce 

ještě před zahájením dokazování na podkladě důkazního materiálu z přípravného řízení. V 

tom se navíc mohou promítnout nejen shora popsané rizikové faktory ovlivňující nestrannost 

státního zástupce, ale také může obsahovat nepřípustné důkazy, jejichž vady soud v časové 

tísni bez námitek stran neodhalí.  

 

Aby mohl soud dostát shora uvedeným povinnostem, je nucen si již na počátku řízení ujasnit, 

které skutečnosti považuje za podstatné, jakými důkazy je lze prokázat a v jakém pořadí 

budou důkazy prováděny. Před výslechem jednotlivých svědků si zpravidla připraví seznam 

otázek, jejichž zodpovězení bude vyžadovat. Vzhledem k tomu, že s výjimkou výslechu 

obžalovaného není pořadí provádění jednotlivých důkazů nastaveno, lze očekávat, že 

navazovat budou důkazy, kterým soud přikládá největší váhu. Ze shora uvedených důvodů 

bude po výslechu obžalovaného zpravidla následovat provedení usvědčujícího důkazu, a to 

státním zástupcem nebo soudcem. Jelikož způsob, jakým je důkaz prováděn (typicky 
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formulace otázek a pořadí jejich pokládání v průběhu výslechu), ovlivňuje jeho výsledek
306

, 

pakliže soudce nabyl studiem spisu předběžné přesvědčení o vině obviněného, toto se zřejmě 

dále utvrdí.  

 

Nelze se přitom spokojit s konstatováním, že pokud by předseda senátu pověřil provedením 

důkazu státního zástupce, výsledek by byl obdobný, jako v případě provedení důkazu jím 

samotným, případně pro obžalovaného více nepříznivý. Jak bylo uvedeno výše, role soudce a 

státního zástupce je třeba striktně odlišovat. Mimo jiné proto, že s rolí soudce je v trestním 

procesu často spjat specifický přístup stran. Podle mého názoru je např. méně pravděpodobné, 

že obhájce vznese námitku proti formulaci otázky soudce nežli v případě státního zástupce. 

Ze strany obžalovaného je méně pravděpodobné odmítnutí odpovědi na otázku soudce nežli 

na otázku státního zástupce. 

 

 

5.3.5. Rozhodování o podjatosti v soudní praxi 

Rizika, která jsou spojena s vykonáváním odlišných procesních funkcí v rozdílných stadiích 

trestního řízení, platná právní úprava v zásadě eliminuje, byť je otázkou, nakolik bylo 

vyloučení právě těchto rizik záměrné. Výslovně však nepamatuje na riziko narušení 

nestrannosti soudce, který v průběhu dokazování fakticky nahrazuje činnost státního zástupce 

a supluje tak plnění jeho procesních povinností. V současné době se lze domáhat vyloučení 

soudce z výše uvedených důvodů pro jeho poměr k projednávané věci s odkazem na § 30 

odst. 1 TŘ. Byť toto ustanovení vyžaduje nízkou míru důkazu, je třeba zdůraznit, že 

předmětem dokazování je v tomto případě způsob, jakým soud postupoval při objasňování 

skutkového stavu, resp. hodnotil důkazy. V souladu se zásadou volného hodnocení důkazů 

zákon neurčuje, jaká míra důkazů je potřebná k prokázání určité skutečnosti, ani jakou váhu 

mají jednotlivé důkazy. Při zvažování, jaké důkazy je třeba provést a zda je potřeba 

dokazování k určité skutečnosti doplnit, tak soudy disponují značnou volností. Svůj postup, 

včetně důvodů pro nevyhovění důkazním návrhům stran, musí náležitě odůvodnit teprve při 

konečném hodnocení opatřeného důkazního materiálu.  

 

V rozhodovací praxi se proto uplatňuje názor, že „poměr vyloučené osoby k věci musí mít 

zcela konkrétní podobu, musí mít i osobní charakter, aby mohl být dostatečně pádným 
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důvodem podmiňujícím vznik pochybností o schopnosti takové osoby přistupovat k věci a k 

úkonům jí se dotýkajícím objektivně. Nemůže proto postačovat poměr abstraktního rázu, který 

se promítá v právním názoru a z něj vycházejícím přístupu k projednávané věci, protože pak 

nejde o osobní poměr k věci samé, ale toliko o odlišný názor týkající se právní kvalifikace 

skutku.“
307

 Poměr abstraktního rázu, který se promítá v hodnocení důkazu a z něj 

vycházejícím přístupu k projednávané věci, tak není považován za osobní poměr k věci samé, 

ale představuje toliko odlišný názor na hodnocení důkazů.
308

  

 

K výše uvedenému přistupuje skutečnost, že v prvním stupni podle § 31 odst. 1 TŘ rozhoduje 

o existenci poměru k věci přímo příslušný samosoudce nebo senát, ve kterém působí předseda 

či jiný člen senátu, jehož nestrannost je posuzována. Lze si jen stěží představit, že by 

prvostupňový soud konstatoval vlastní jednostranný postup ve věci, jenž by měl navíc zcela 

konkrétní podobu a osobní charakter. Soudce si často nemusí být svého ovlivnění obžalobou 

vědom, a naopak může být přesvědčen o tom, že jeho postup je objektivní reakcí na dosud 

zjištěné skutečnosti. Velmi nepravděpodobné je rovněž konstatování takového poměru k věci 

soudem druhého stupně. Jelikož těžiště dokazování spočívá v řízení před nalézacím soudem, 

vyšší soudní instance přistupují k přezkumu postupu nalézacího soudu při objasňování 

skutkového stavu, resp. hodnocení důkazů přísně restriktivně. Pokud nalézací soud postupoval 

v souladu s příslušnými právními zásadami (zejména § 2 odst. 5 a 6 TŘ) a principy logického 

myšlení, zejména důsledně hodnotil důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na 

pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a učinil logicky 

odůvodněná úplná skutková zjištění, nemůže být jeho postup označen za vadný.
309

 Možnosti 

přezkumu jsou obzvláště omezené v případě, kdy nalézací soud doposud nerozhodl ve věci 

samé a neodůvodnil tak svůj postup v písemném vyhotovení svého rozhodnutí. 

 

Dosažení rozhodnutí o vyloučení soudce z vykonávání úkonů trestního řízení pro jeho poměr 

k věci vyplývající z jeho postupu při objasňování skutkového stavu a hodnocení důkazů je tak 

za stávající právní úpravy mimořádně obtížné. Na jedné straně by podle ustanovení § 30 odst. 

1 TŘ mělo postačit pouhé vyvolání pochybností o ovlivnění postupu soudce předsudkem o 

vině obviněného, na druhé straně z judikatury vyplývá, že uvedený závěr přichází v úvahu 

pouze v případě jednoznačných excesů osobního charakteru. Tímto je popřen objektivní test 
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nestrannosti soudce, ze kterého vychází judikatura ESLP. Zatímco tak zákonná úprava 

výslovně vylučuje z vykonávání úkonů trestního řízení soudce, jenž zastával odlišnou 

procesní funkci v předcházející fázi trestního řízení, vyloučení soudce pro objektivní narušení 

jeho nestrannosti vyplývající z jeho důkazní aktivity, kterou se staví do pozice pomocníka 

veřejné žaloby, fakticky není možné. 

 

Ačkoli si je česká judikatura rizik vyplývajících z nadměrné důkazní aktivity soudu evidentně 

vědoma a jednoznačně je vymezuje judikatura ESLP (viz bod 5.2.3.), za stávající právní 

úpravy na ně evidentně není schopna adekvátně reagovat. Právě tato rizika považuji za jeden 

ze zásadních argumentů pro uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce. 

 

 

5.4. Nahlížení do spisů 

Institut formálního důkazního břemene státního zástupce se v rámci angloamerického 

právního systému odráží mimo jiné v právní úpravě podmínek pro zpřístupňování pramenů 

důkazů protistraně, která vyvažuje procesní povinnosti státního zástupce při objasňování 

skutkového stavu. Obviněný se oproti české právní úpravě ocitá v jednoznačně nepříznivější 

pozici. To je zřejmé zejména na území Spojených států amerických, kde jsou povinnosti 

státního zástupce ke zpřístupnění pramenů důkazů podmíněny žádostí obhajoby, která takto 

ve většině případů vyvolává analogickou povinnost zpřístupnit vlastní prameny důkazů téhož 

druhu. Dochází proto k situacím, kdy se obhajoba v obavě z oslabení vlastní procesní pozice 

raději rozhodne zpřístupnění určitých pramenů důkazů nepožadovat. Okruh pramenů, jejichž 

zpřístupnění lze žádat, je navíc zúžen. Do dispozice obhajoby se běžně nedostávají protokoly 

o výpovědi svědků obžaloby a dokumenty zpochybňující věrohodnost těchto svědků (více bod 

4.2.2.). Na území Anglie a Walesu státní zástupce zpřístupňuje obviněnému prameny důkazů, 

na kterých je obžaloba založena z úřední povinnosti. Rozsah zpřístupněného nepoužitého 

materiálu se odvíjí od relevantních tvrzení obhajoby. To je obhajoba v řízení před korunním 

soudem povinna učinit ve formalizované podobě. Ani formalizované prohlášení obhajoby 

však není s výjimkou tvrzeného alibi spojeno se zpřístupňováním konkrétních pramenů 

důkazů obžalobě (více bod 4.1.2.). Jak na území Anglie a Walesu, tak Spojených států 

amerických se výše uvedené povinnosti váží k řízení před soudem. 
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Z předchozího výkladu je zřejmé, že povinnost zpřístupnění důkazního materiálu obžaloby 

vyplývá ze zásady rovnosti stran a kontradiktornosti řízení
310

, je nezbytným předpokladem 

uplatnění práva na obhajobu
311

 a přispívá ke zjištění skutkového stavu bez důvodných 

pochybností. Jedná se o prostředek určený ke kompenzaci faktické nerovnosti hlavních 

procesních stran při opatřování důkazů. Ta vyplývá z rozsáhlejších a účinnějších 

vyšetřovacích metod, kterými při objasňování trestné činnosti disponují orgány činné v 

trestním řízení, jakož i z jejich speciálních pravomocí. Obdobně jako u ostatních aspektů 

spravedlivého procesu ESLP posuzuje jednotlivá pochybení s přihlédnutím k celkovému 

charakteru procesu.
312

 

 

S ohledem na výše uvedené nepovažuji omezení možností obhajoby nahlížet do spisu (§ 65 

TŘ) po vzoru angloamerického právního procesu za vhodné. Byť právo obviněného být 

seznámen s podstatnými důkazními materiály není absolutním právem, k jeho omezení by 

mělo docházet pouze ze závažných důvodů a při respektování principu proporcionality. Tak 

tomu je zejména v přípravném řízení, pokud by výkon předmětného práva mohl ohrozit účel 

vyšetřování. Je obecně akceptovanou skutečností, že státní zástupce má v přípravném řízení, 

které je neveřejné, oproti obhajobě informační výhodu. Ta je předpokladem efektivní 

realizace zvolené vyšetřovací taktiky.
313

 Zároveň je běžnou praxí, že státní zástupci vedou ve 

věci zvláštní administrativní složku obsahující interní komunikaci, poznámky, údaje 
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vztahující se k operativně pátrací činnosti a další materiály, které nemají z hlediska 

dokazování význam. Slabší pozice obhajoby v přípravném řízení, která je navíc umocněna 

omezeným okruhem jejích procesních práv, je kompenzována prostřednictvím povinnosti 

orgánů činných v trestním řízení objasňovat v tomto stadiu trestního řízení i bez návrhu stran 

stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede.  

 

 

5.5. Diskreční pravomoci státního zástupce 

Ustanovení § 176 odst. 1 TŘ stanoví, že státní zástupce podá obžalobu, jestliže výsledky 

vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud. V řízení před soudem je 

povinen tvrzení obsažená v obžalobě prokázat (§ 2 odst. 8 TŘ a § 180 TŘ). Za stávající právní 

úpravy se nicméně ocitá v situacích, kdy je povinen podat obžalobu, byť má o správnosti 

takového postupu pochybnosti. Podle ustanovení § 172 odst. 1 písm. c) TŘ státní zástupce 

zastaví trestní stíhání, není-li prokázáno, že skutek spáchal obviněný. Závěr, že skutek 

nespáchal obviněný, musí být natolik jednoznačný, že nelze předpokládat, že by na něm něco 

změnilo provedení důkazů v hlavním líčení za uplatnění zásad ústnosti, bezprostřednosti a 

volného hodnocení důkazů. V případě přetrvávajícího a nevyvráceného podezření ze spáchání 

skutku obviněným je tak státní zástupce povinen obžalobu podat. To platí také pokud byly 

v přípravném řízení opatřeny jak důkazy, které obviněného usvědčují, tak důkazy, které 

podezření ze spáchání skutku obviněným vyvracejí, přičemž rozpory mezi nimi nelze 

odstranit dalšími důkazy, anebo žádné další důkazy nejsou k dispozici.
314

 Analogické závěry 

se uplatní ve vztahu k zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. a) či b) TŘ.  

 

S výhradní odpovědností státního zástupce za dokazování viny obžalovaného v řízení před 

soudem by mělo být spojeno rozšíření jeho diskrečních pravomocí. Po státním zástupci nelze 

požadovat, aby podal obžalobu, ačkoli má důvodné pochybnosti, zda bude v řízení před 

soudem schopen unést důkazní břemeno. Rozporuplně působí rovněž povinnost státního 

zástupce, jehož prvotním úkolem v trestním řízení je ochrana veřejného zájmu, pokračovat 

v trestním stíhání, byť na takovém postupu dle jeho názoru není dán veřejný zájem. Státnímu 

zástupci by proto mělo být před podáním obžaloby umožněno provedení obdoby tzv. Full 

Code Testu popsaného pod bodem 4.1.1. 
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V rámci důkazního testu by se státní zástupce zabýval otázkou, zda jsou důkazy shromážděné 

v přípravném řízení dostatečným základem pro zastupování veřejné žaloby v řízení před 

soudem. Obžalobu by neměl být povinen podat zejména, pokud by důkazy opatřené 

v přípravném řízení z jeho pohledu samy o sobě nepostačovaly k tomu, aby byl obviněný 

soudem uznán vinným.
315

 Dále by se mělo jednat o situaci, kdy by reálně hrozilo neunesení 

důkazního břemene vzhledem k důkazům obhajoby. Na druhou stranu by měl být státní 

zástupce i za této situace oprávněn obžalobu podat, pokud by takový postup považoval za 

důvodný vzhledem k dotčenému veřejnému zájmu. Veřejný zájem by tak byl na jedné straně 

fakultativním důvodem pro podání obžaloby i přes slabší důkazní pozici státního zástupce, na 

druhé straně důvodem pro nepodání obžaloby i přes naplnění důkazního testu. Možnost 

nepodat obžalobu z důvodu nedostatku veřejného zájmu by nicméně měla být omezena na 

méně závažnou trestnou činnost, a sice na všechny přečiny a v případě prvopachatelů také na 

zločiny projednávané v I. stupni okresními soudy.
316

 U ostatních trestných činů by právě 

jejich typová závažnost vesměs předem vylučovala možnost převahy veřejného zájmu na 

nepokračování v úkonech trestního řízení. Takto široce vymezená možnost ustoupit od podání 

obžaloby a plná odpovědnost státního zástupce za jeho rozhodnutí postavit obviněného před 

soud (viz bod 5.8.1.) by státního zástupce motivovala k častější aplikaci odklonů. 

 

Jelikož je veřejný zájem sám o sobě širokým pojmem, do kterého se navíc promítají konkrétní 

okolnosti projednávané věci, jeho taxativní vymezení nepovažuji za reálné ani účelné. 

V úvahu připadá maximálně demonstrativní výčet relevantních faktorů, do kterého by mohly 

být zařazeny např. okolnosti rozhodné pro posouzení povahy a závažnosti trestného činu ve 

smyslu § 39 odst. 2 TZ, dosavadní způsob života pachatele a možnosti jeho nápravy, chování 

pachatele po činu, hrozba sekundární viktimizace oběti trestného činu či náklady na 

pokračování v trestním stíhání.  

 

Zastavení trestního stíhání z důvodu nedostatku veřejného zájmu již nyní upravuje § 172 odst. 

2 písm. c) TŘ. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení obsahuje uzavřený výčet relevantních 

faktorů, přičemž se vždy musí přihlédnout k chování obviněného po spáchání činu (zejména 

                                                           
315

 Gřivna toto oprávnění nepovažuje za projev principu oportunity, ale za výsledek důsledné aplikace 
pravidla in dubio pro reo v přípravném řízení. 
GŘIVNA, T. Základní zásady trestního řízení ve světle rekodifikace trestního řádu [online]. Kongres právní 
prostor 2015. Seč u Chrudimi, 2015 [cit. 19. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-
pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu 
316

 Východiska u této kategorie trestných činů předběžně počítala s možností uplatnění všech forem odklonů, 
přičemž možnost uzavření dohody o vině a trestu měla být rozšířena na všechny trestné činy. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu
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k jeho snaze o odstranění škodlivých následků činu), nepovažuji tuto úpravu za dostatečnou. 

Na druhou stranu se domnívám, že rozhodnutí o odložení věci či zastavení trestního stíhání 

z důvodu nedostatku veřejného zájmu by mělo být nadále výhradní pravomocí státního 

zástupce, jehož primárním posláním v trestním řízení je právě zastupování veřejného zájmu.  

 

Z důvodu procesní ekonomie je namístě, aby byla věc pro zjevný nedostatek veřejného zájmu 

na pokračování v trestním řízení odložena již ve fázi prověřování. Toto rozhodnutí ostatně 

nezakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté (viz § 11 a § 11a TŘ), a proto je později 

možné zohlednit dříve neznámé skutečnosti, které z pohledu státního zástupce odůvodňují 

pokračování v trestním řízení. Na druhou stranu by měl závěr o nedostatečně objasněném 

skutkovém stavu z logiky věci přicházet v úvahu teprve po zahájení trestního stíhání, které je 

předpokladem provedení vyšetřovacích úkonů (např. výslechu svědků dle § 164 odst. 1 TŘ) a 

vydání určitých rozhodnutí (např. rozhodnutí o vyšetření duševního stavu obviněného podle   

§ 116 TŘ). K tomu přistupuje skutečnost, že prověřování často není směřováno vůči konkrétní 

osobě. 

 

 

5.6. Trestní spis 

Podle ustanovení § 176 odst. 1 TŘ jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují 

postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu a připojí k ní spisy a jejich 

přílohy. Soudu je společně s obžalobou předkládán celý vyšetřovací spis včetně předmětů 

doličných. Při stávajícím vymezení procesních povinností soudu je předložení kompletního 

spisového materiálu nezbytné. Již v úvodu je předseda senátu či samosoudce povinen 

přezkoumat obžalobu či návrh na potrestání a obsah spisu (§ 185 odst. 1 TŘ, § 314c odst. 1 

TŘ) mimo jiné z hlediska objasnění základních skutkových okolností [§ 186 písm. f) TŘ]. 

Zásadní je konečná odpovědnost soudu za řádné objasnění skutkového stavu, která jej 

obdobně jako procesní strany nutí zvolit si od počátku řízení určitou procesní taktiku. Bez 

předchozího studia spisu by soudce zejména ve složitých či rozsáhlých věcech např. nebyl 

schopen vést efektivní výslech. Pod bodem 5.3.4. bylo popsáno související riziko utváření 

vnitřního přesvědčení soudce právě na podkladě důkazního materiálu z přípravného řízení, 

který logicky vyznívá v neprospěch obviněného. Předběžný úsudek o vině obviněného může 

ovlivnit jeho další procesní postup, jakož i rozhodnutí ve věci samé. V takovém případě je 

narušena nestrannost soudce a tím i zásada presumpce neviny, zásada volného hodnocení 

důkazů a zásada bezprostřednosti.   
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Pakliže bude formálním důkazním břemenem zatížen státní zástupce, potřeba detailního 

studia vyšetřovacího spisu soudem zanikne. Podle navrhované koncepce popsané pod bodem 

5.8.8. by mělo být se zákonem upravenými výjimkami opatřování a provádění důkazů 

podporujících obžalobu povinností státního zástupce a prokazování skutečností vylučujících 

či zmírňujících vinu obžalovaného v zájmu obhajoby. Doplnění dokazování ze strany soudu 

by přicházelo v úvahu pouze v situaci, kdy samotné strany nebudou mít další návrhy, resp. 

budou činit pouze důkazní návrhy, které soud neakceptuje. Pokud by v průběhu přechozího 

dokazování vyšlo najevo, že existují podstatné důkazy svědčící ve prospěch obžalovaného, 

soud by nesl odpovědnost za to, že budou provedeny nebo alespoň učiněn pokus o jejich 

provedení. Závěr o potřebě doplnit dokazování by tak soud činil na základě před ním 

provedeného dokazování. Jestliže by již v jeho průběhu pojal vážné pochybnosti o 

způsobilosti obžalovaného náležitě se hájit, jednalo by se o důvod nutné obhajoby (viz § 36 

odst. 2 TŘ), nikoli o důvod průběžného kompenzování jeho nečinnosti ze strany soudu. 

 

K výše uvedenému lze dodat, že již dnes je běžnou praxí, že přísedící ze spisového materiálu 

disponují pouze obžalobou. Ani v tomto případě však není zcela vyloučena možnost jejich 

zprostředkovaného ovlivnění vyšetřovacím spisem. Zatímco instruování soudní poroty 

v rámci angloamerického trestního procesu má značně formální charakter a její rozhodování 

probíhá v nepřítomnosti profesionálního soudce, na našem území dochází k neformálním 

konzultacím mezi předsedou senátu a přísedícími nejen v průběhu celého řízení před soudem, 

ale také při poradě o rozsudku. Projevuje se při nich přirozená autorita profesionálního 

soudce, jenž zejména ve složitých a pro přísedící těžko uchopitelných věcech běžně prosadí 

svůj názor, který mohl být obsahem vyšetřovacího spisu ovlivněn. 

 

Pokud by podkladem pro meritorní rozhodnutí soudu byly důkazy před ním provedené a 

teprve následně promítnuté do spisu, při podání obžaloby by soudu postačilo předložit 

vyšetřovací spis v rozsahu nezbytném pro efektivní vedení řízení a zachování jeho zákonnosti. 

Konkrétně by se jednalo o podklady potřebné k posouzení zákonnosti přípravného řízení, 

resp. k odhalení zde vzniklých procesních pochybení (např. opatření u ustanovení obhájce, 

vyrozumění o možnosti prostudovat trestní spis při skončení vyšetřování a učinit návrhy na 

jeho doplnění, včetně doručenek). Dále by soudu měly být předloženy údaje nezbytné pro 

zajištění přítomnosti svědků a dalších osob při jednání nebo pro naplnění předpokladů pro 

provedení dalších důkazů. Zároveň by se jednalo o podklady nezbytné pro posouzení 



152 
 

přípustnosti důkazů. Právě vzhledem k zatížení státního zástupce formálním důkazním 

břemenem a velmi omezené možnosti soudu aktivně ovlivnit výsledek dokazování by 

nicméně nebylo nutné trvat na vyloučení důkazů, jejichž provedením v řízení před soudem 

nemůže být změněna podoba získané informace. Typickým příkladem jsou listinné důkazy, 

jejichž začleněním do vyšetřovacího spisu by byl vytvořen předpoklad pro bezodkladnou 

reakci soudu na případné zkreslení při jejich provádění v řízení před soudem. Oproti tomu 

protokoly o výpovědích jednotlivých osob učiněných v průběhu přípravného řízení by měly 

být soudu předloženy teprve po naplnění zákonných podmínek pro jejich čtení (např. 

v situaci, kdy se svědek, jenž vypovídal v řízení před soudem, dle námitky strany 

v podstatných bodech odchýlil od své dřívější výpovědi a byly naplněny další zákonné 

podmínky pro čtení protokolu o této dřívější výpovědi). K tomu je třeba dodat, že rovněž 

v rámci občanského sporného řízení není soud s obsahem výpovědí navrhovaných svědků 

předem seznámen. 

 

 

5.7. Obžaloba 

Pod bodem 5.3.4. této práce byla popsána rizika vzniku předběžného předsudku o vině 

obžalovaného na základě studia vyšetřovacího spisu. Byť by uzákonění formálního důkazního 

břemene státního zástupce ve spojení s odlišnou podobou soudu předkládaného spisu (viz 

kapitola 5.6.) vliv těchto rizik na průběh dokazování podstatně omezily, je vhodné eliminovat 

také další rizikové faktory. Jedním z nich je stávající podoba odůvodnění obžaloby. Jeho 

součástí je podle § 177 písm. d) TŘ uvedení důkazů, o které se opírá odůvodnění žalovaného 

skutku. V praxi se jedná o detailní popis výpovědí a dalších důkazů opatřených a provedených 

v přípravném řízení, který svým rozsahem často odpovídá popisu provedených důkazů 

v odůvodnění rozsudku.  

 

Jestliže by byl přezkum obžaloby z hlediska objasnění skutkového stavu zaměřen pouze na to, 

zda byly k základním skutkovým okolnostem navrženy odpovídající důkazy, a konečnou 

procesní odpovědnost za řádné objasnění skutečností rozhodných z hlediska podané obžaloby 

by nesl státní zástupce, nic by nebránilo tomu, aby byla tato část odůvodnění obžaloby 

stručnější. Rozhodování soudu ve věci samé má být ostatně v souladu se zásadou 

bezprostřednosti založeno na důkazech, které před ním byly provedeny (§ 2 odst. 12 TŘ).  

Postačí proto uvést nositele důkazu a ve stručnosti specifikovat, jakým způsobem má jeho 

provedení v řízení před soudem přispět k prokázání rozhodných skutečností. Příkladem je 
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informace, že svědek pozoroval útok na poškozeného ze vzdálenosti cca 10 metrů. Na shora 

uvedeném je třeba trvat zejména v případě výpovědí spoluobviněných, svědků a případných 

znalců, jejichž obsah se může v řízení před soudem lišit. V případě těchto důkazů by bylo 

namístě stanovit výslovný zákaz reprodukce jejich obsahu do odůvodnění obžaloby.    

 

Zároveň je však třeba trvat na tom, aby byly důkazy, jejichž provedení v hlavním líčení státní 

zástupce navrhuje, konkretizovány tak, aby měla obhajoba reálnou možnost posoudit jejich 

přípustnost a včas vznést případnou námitku. Např. ve vztahu ke zmíněnému výslechu svědka 

se s výjimkou speciální ochrany svědka jedná o informace o jeho totožnosti, poměru 

k obviněnému a k projednávané věci.
317

 Z hlediska zásady kontradiktornosti by zřejmě 

postačovalo uvedení základních údajů v obžalobě a jejich konkretizace ve spisovém materiálu 

přístupném obviněnému. Ke snazší orientaci obhajoby i soudu a tím ke zrychlení trestního 

řízení by nicméně přispělo uvedení těchto stručných údajů přímo v obžalobě. Obligatorní 

náležitostí obžaloby by nadále neměl být návrh na uložení trestu. Hlavní líčení nemá spočívat 

v inventarizaci dříve provedených důkazů a poklady k okolnostem podstatným pro stanovení 

druhu a výměry trestu mají být co možná nejaktuálnější, proto postačí jejich předložení 

v řízení před soudem.  

 

 

5.8. Řízení před soudem prvního stupně 

   

5.8.1. Přezkum obžaloby  

Zatímco podle platné právní úpravy je státní zástupce povinen podat obžalobu, ačkoli se 

v přípravném řízení nepodařilo odstranit rozpory mezi usvědčujícími a ospravedlňujícími 

důkazy, jeho zatížení formálním důkazním břemenem by mělo být spojeno s novou diskreční 

pravomocí spočívající v oprávnění zastavit trestní stíhání, pokud dospěje k závěru, že důkazy 

shromážděné v přípravném řízení nejsou dostatečným podkladem pro zastupování veřejné 

žaloby v řízení před soudem (viz kapitola 5.5.). Jestliže se státní zástupce při tomto nastavení 

rozhodne obžalobu podat, od počátku řízení před soudem by měl nést za toto rozhodnutí a 

následné objasnění všech rozhodných skutečností z hlediska podané obžaloby plnou 

odpovědnost.  
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 Viz zákaz výslechu podle § 99 TŘ a právo odepřít výpověď podle § 100 TŘ. 
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Platná právní úprava v § 188 odst. 1 písm. e) TŘ stanoví, že důvodem pro vrácení věci 

státnímu zástupci k došetření je potřeba odstranění závažných procesních vad přípravného 

řízení, které nelze napravit v řízení před soudem, nebo potřeba objasnění základních 

skutkových okolností, bez kterých není možné v hlavním líčení ve věci rozhodnout, přičemž v 

řízení před soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit takový důkaz v 

přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by zřejmě bylo na újmu rychlosti řízení. 

Byť z ustanovení § 89 TŘ nevyplývá, že by měl určitou skutečnost zakládající znak trestného 

činu dokazovat teprve soud v hlavním líčení
318

, stávající konečná procesní odpovědnost za 

řádné objasnění skutkového stavu mu v případě shora specifikované důkazní nouze 

neumožňuje bez dalšího trestní stíhání zastavit, ledaže tato dosahuje intenzity vymezené v      

§ 172 odst. 1 TŘ. 

 

Pod bodem 5.3.4. byla popsána rizika narušení nestrannosti soudce studiem důkazního 

materiálu z přípravného řízení. Stejné závěry se uplatní ve vztahu k přezkumu obžaloby 

z hlediska objasnění skutkového stavu. Ten by neměl spočívat v předběžném hodnocení 

navržených důkazů. Takový postup by s ohledem na navrhované zúžení rozsahu 

předkládaného vyšetřovacího spisu ani nebyl možný (viz kapitola 5.6.). Zároveň však nelze 

připustit, aby byl obviněný vystaven veřejnému projednání věci v řízení před soudem bez 

náležitého podkladu. Soud by se proto měl zabývat otázkou, zda státní zástupce k základním 

skutkovým okolnostem navrhl relevantní důkazy.
319

 Pokud by dospěl k závěru, že podal 

obžalobu, ačkoli k určité základní skutkové okolnosti v přípravném řízení neopatřil žádný 
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 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 1992, sp. zn. 4 To 39/92 
V této trestní věci byla na obviněného podána obžaloba mimo jiné pro skutek právně kvalifikovaný jako trestný 
čin loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. za situace, kdy jeho účast na skutku byla důkazně podložena 
pouze jeho nekonzistentními výpověďmi a výpovědí spoluobviněného. Nejvyšší soud se neztotožnil 
s argumentem státního zástupce, že opětovný a podrobný výslech obviněného, který by odstranil 
nekonzistentní pasáže jeho předchozích výpovědí, a v případě přetrvávajících rozporů mezi výpověďmi obou 
spoluobviněných také konfrontaci může provést soud v rámci hlavního líčení. Z ustanovení § 89 TŘ mimo jiné 
vyplývá, že neexistuje žádná skutečnost zakládající znak trestného činu, kterou by měl dokazovat teprve soud v 
hlavním líčení. V téže trestní věci státní zástupce ve vztahu k trestnému činu krádeže podle § 247 tr. zák. přes 
přetrvávající pochybnosti o výši způsobené škody neprovedl veškeré dostupné relevantní důkazy, a s odkazem 
na zásadu in dubio pro reo skutečnosti, ke kterým měly neprovedené důkazy směřovat, neuplatnil v podané 
obžalobě, jíž omezil na minimální rozsah trestné činnosti. Takový postup dle názoru Nejvyššího soudu 
představuje rozpor se zásadou materiální pravdy (§ 2 odst. 5 TŘ), který nemůže být odůvodněn ani požadavkem 
rychlosti řízení.   
319

 Optimální ochrana nestrannosti soudce rozhodujícího ve věci samé by byla zajištěna v případě posuzování 
důkazního materiálu opatřeného v přípravném řízení (včetně zde provedených důkazů) tzv. předprocesním 
soudcem. Jelikož by byl tento soudce vyloučen z meritorního rozhodování, mohl by se v této fázi trestního 
řízení věnovat míře objasnění základních skutkových okolností v rozsahu aktuálního znění § 188 odst. 1 písm. e) 
TŘ, avšak se shora popsanými důsledky závěru o nedostatečnosti důkazního materiálu. Současná podoba 
justiční soustavy, kdy existují dokonce soudy, na jejichž trestním úseku působí jediný soudce, však tuto 
alternativu předem vylučuje. 
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relevantní důkaz, resp. navrhuje provést pouze důkazy, které soud považuje za nepřípustné, 

měl by bez dalšího trestní stíhání zastavit. Za shora popsaného nastavení pravomocí a 

povinností státního zástupce totiž nelze připustit, aby soud reagoval na předmětné pochybení 

vrácením věci státnímu zástupci k došetření s „návodem“ k nápravě.  

 

S takto závažnými důsledky závěru o nepodloženosti obžaloby by však mělo být spojeno 

odlišné pojetí relevantních základních skutkových okolností. Mezi ně jsou dle aktuální 

rozhodovací praxe řazeny skutečnosti naplňující znaky trestného činu uvedeného v obžalobě, 

okolnosti týkající se stupně nebezpečnosti činu pro společnost, poměrů obviněného, okolnosti 

rozhodné pro stanovení druhu a výměry trestu či ochranného opatření a případného nároku 

poškozeného na náhradu škody. Podstatné je rovněž prověření skutečností uváděných 

obhajobou.
320

 Nově by se měl přezkum obžaloby zaměřit striktně na to, zda je podaná 

obžaloba dostatečným podkladem pro projednání věci před soudem, kde bude soudce 

vystupovat v pozici nestranného arbitra. Z hlediska skutkové podstaty trestného činu by proto 

mělo postačovat navržení relevantních důkazů k základní skutkové podstatě, byť by obžaloba 

tvrdila naplnění kvalifikované skutkové podstaty. Dále by měl státní zástupce zajistit 

podklady odůvodňující závěr, že pachatelem trestného činu je obviněný. Opatření důkazů 

k okolnostem důležitým pro rozhodnutí o náhradě škody by mělo být vyžadováno pouze, 

jestliže výše škody bude součástí popisu skutku. Důvodem k okamžitému zastavení trestního 

stíhání by nemělo být nezajištění relevantního důkazu k okolnostem rozhodným pro stanovení 

druhu a výměry trestu či ochranného opatření. Těm by mohla být v zájmu přenesení těžiště 

dokazování do řízení před soudem věnována pozornost až v tomto stadiu trestního řízení. V 

angloamerickém systému trestní justice, který je z hlediska institutu formálního důkazního 

břemene státního zástupce základním zdrojem inspirace, se ostatně soud věnuje okolnostem 

rozhodným pro stanovení druhu a výměry trestu odděleně teprve poté, co byla vyslovena vina 

obžalovaného (viz část 4.).    

 

Výjimku ze shora popsaného pravidla by měla představovat potřeba bližšího objasnění věci 

v přípravném řízení s ohledem na odlišné právní posouzení skutku soudem (viz § 190 odst. 1 

TŘ). Pokud bude soudu předkládán vyšetřovací spis v zúženém rozsahu, měl by mít státní 

zástupce, který bude na rozdíl od soudu detailně obeznámen s podstatou všech opatřených 

důkazů, při změně právní kvalifikace vždy možnost vyjádřit se k potřebě došetření věci 

                                                           
320

 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 4 Tz 83/2002. 
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v přípravném řízení. Pokud by soud i přes odlišný názor státního zástupce nepovažoval 

došetření za potřebné, měl by svůj závěr na rozdíl od stávajícího pouhého upozornění (§ 190 

odst. 2 TŘ) náležitě odůvodnit v usnesení s právem stížnosti (viz § 188 odst. 3 TŘ). Důvodem 

je právě přenesení konečné procesní odpovědnosti za objasnění skutkového stavu na státního 

zástupce, jehož případný neúspěch by neměl být založen pouze na odlišných právních 

úvahách soudu, které státní zástupce při podání obžaloby nepředvídal.  

 

Obdobný postup jako v případě důkazní nouze by se měl uplatnit, pokud soud shledá závažné 

procesní vady přípravného řízení, které nelze napravit v řízení před soudem [§ 186 odst. 1 

písm. e) TŘ]. Jestliže se orgány činné v trestním řízení dopustí závažných procesních 

pochybení nenapravitelných v řízení před soudem, v jejichž důsledku neexistuje spolehlivý 

poklad pro projednání věci v hlavním líčení a vynesení správného, zákonného a spravedlivého 

rozhodnutí, státní zástupce, který odpovídá za zákonnost přípravného řízení, by měl nést za 

jeho výsledek a předložení obžaloby soudu plnou odpovědnost. Nejen v rámci přezkumu 

obžaloby by měla být věnována pozornost tomu, zda v důsledku závažného procesního 

pochybení orgánů činných v trestním řízení není nespravedlivé v trestním stíhání obviněného 

pokračovat (viz bod 5.8.8.5.). 

 

Závěrem lze dodat, že v rámci angloamerického systému trestní justice se institut vrácení věci 

státnímu zástupci k došetření neuplatňuje. Státní zástupce nese od počátku plnou odpovědnost 

za postavení obžalovaného před soud. Odůvodněnost podání obžaloby je povinen prokázat 

v úvodu řízení před soudem, přičemž neúspěch vede k okamžitému zproštění obžaloby.
321

 

Východiska rovněž nepočítala s možností vrátit věc státnímu zástupci k došetření pro 

nedostatečné objasnění skutkového stavu, bez bližšího vysvětlení však nevylučovala takový 

postup v případě závažných procesních vad přípravného řízení neodstranitelných v dalším 

řízení. Oproti tomu Rekodifikace se zcela držela aktuálního nastavení.   

 

 

5.8.2. Příprava hlavního líčení 

Vliv formálního důkazního břemene státního zástupce a souvisejících institutů by se projevil 

již v rámci přípravy hlavního líčení. Společně s doručením opisu obžaloby by měl předseda 

senátu obviněného mimo jiné poučit o zatížení státního zástupce formálním důkazním 

                                                           
321

 Ve Spojených státech amerických rozhoduje za podmínek popsaných pod bodem 4.2.3. o podání obžaloby 
v případě závažných trestných činů tzv. velká porota. 
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břemenem a jeho důsledcích. Dále by měl obviněného vyrozumět o jeho právu vyjádřit se 

k obžalobě jak v písemné formě, tak prostřednictvím vyjádření obhajoby po přednesu 

obžaloby. Obviněný by měl být vyrozuměn o možnosti a následcích prohlášení viny nebo 

označení nesporných skutečností, jakož i o právu žádat, aby byl jeho výslech proveden na 

počátku dokazování. Zároveň by měl být vyzván ke včasnému a řádnému učinění důkazních 

návrhů a poučen o tom, že bezdůvodné odkládání návrhu na provedení důkazu může vést 

k jeho neakceptování nebo být zohledněno při hodnocení důkazů. 

 

Zajištění přítomnosti obžalovaného a dalších osob, jakož i jejich poučení by mělo být nadále 

záležitostí soudu, který je garantem zákonnosti hlavního líčení. V případě zajišťovacích 

úkonů je soud zároveň nositelem výlučné pravomoci k rozhodnutí o navazujících 

nejzávažnějších zásazích do občanských práv a svobod garantovaných Listinou a 

mezinárodními dokumenty. To by nicméně nevylučovalo oprávnění předsedy senátu pověřit 

provedením jednotlivých úkonů státního zástupce, zejména pokud dal k jejich provedení 

podnět. K výše uvedenému je třeba dodat, že obstarávání stranami navržených důkazů je 

projevem zásady oficiality, nikoli zásady vyhledávací.  

 

 

5.8.3. Přednes obžaloby 

Ve 4. části této práce byla popsána odlišná koncepce přednesu obžaloby v rámci 

angloamerického právního systému. Ve stručnosti lze shrnout, že samotnému přednesu 

obžaloby předchází vymezení skutků, které jsou obžalovanému kladeny za vinu. 

Obžalovanému je umožněno ke každému skutku uvést, zda se doznává, resp. prohlašuje svou 

vinu. Teprve poté státní zástupce ve vztahu k nedoznaným skutkům přednáší obžalobu a 

provádí důkazy, které jí podporují. Obhajoba je do této fáze provádění důkazů obžaloby 

oprávněna zasáhnout pouze prostřednictvím křížového výslechu. Pokud státní zástupce nemá 

další důkazní návrhy, ve vztahu k obžalobě dochází ke koncentraci řízení. Uvedené nastavení 

souvisí s povinností státního zástupce prokázat v prvotní fázi dokazování odůvodněnost 

obžaloby, jakož i s povinností soudu průběžně filtrovat trestní věci, které jsou natolik 

nepodložené, že není namístě pokračovat v dalších úkonech trestního řízení. Pokud soud 

nepodloženost obžaloby neshledá, obhajoba zatížená materiálním důkazním břemenem je 

oprávněna se k věci obdobným způsobem vyjádřit a provést odpovídající důkazy.  
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Kontinentální státní zástupce obdobně koncipovanou povinnost úvodního prokázání 

odůvodněnosti obžaloby nemá. Namísto toho je obžaloba před nařízením hlavního líčení 

přezkoumána soudem. Přezkum obžaloby je zaměřen pouze na nejzásadnější pochybení při 

objasňování skutkového stavu (viz bod 5.8.1). Rozdělení dokazování na fázi provádění 

důkazů obžaloby a teprve následné provádění důkazů obhajoby nepovažuji za vhodné. Zásadě 

rovnosti stran spíše odpovídá možnost obou stran průběžně činit důkazní návrhy a podílet se 

na utváření skutkového stavu. O provedení určitého důkazu může mít zájem jak obžaloba, tak 

obhajoba, přičemž způsob provedení důkazu ovlivňuje podobu získané informace. V případě 

odděleného dokazování by bylo obhajobě provedení takového důkazu předem znemožněno. 

Rizika jednostranné prezentace trestní věci byla popsaná pod bodem 5.3.4.  

 

Přednes obžaloby by tak měl být s určitými výjimkami zachován ve stávající podobě. Tu 

trestní řád blíže nevymezuje (viz § 206 odst. 1 TŘ). V praxi čte státní zástupce obsah 

obžaloby obsahující náležitosti vymezené v § 177 TŘ, případně v § 178 TŘ. Oproti 

písemnému vyhotovení se připouští zestručnění pouze při přednesu odůvodnění skutkových 

tvrzení obsažených v obžalobě a přednesu navrhovaných důkazů. Domnívám se, že v zájmu 

zrychlení řízení by mohlo dojít k dalšímu zestručnění. Konkrétně by mělo být připuštěno 

přednesení pouze nosných bodů obžaloby, jejíž písemné vyhotovení bylo stranám dříve 

doručeno, přičemž ve zbytku by státní zástupce na tento dokument odkázal. Zestručnění by se 

promítlo zejména v přednesu popisu skutku. Není důvod trvat na detailní ústní specifikaci 

následku, resp. účinku trestného činu, se kterou byly strany seznámeny již v písemném 

vyhotovení. Např. majetková újma by mohla být namísto výčtu konkrétních věcí vymezena 

jejich obecnou kategorizací (např. šperky) a uvedením jejich celkové hodnoty. Dalším 

příkladem je nadbytečnost ústní specifikace jednotlivých zranění, která vedla ke smrti.  

 

Státní zástupce by se měl nově vždy vyjádřit k tomu, které skutečnosti považuje za nesporné, 

s důsledky popsanými pod bodem 5.8.5. Odkaz na písemně vyhotovené důkazní návrhy by 

měl být přípustný, pokud již dříve byly konkretizovány tak, aby měla obhajoba reálnou 

možnost posoudit jejich přípustnost a vznést případnou námitku (viz kapitola 5.7.).  

 

 

5.8.4. Vyjádření obhajoby 

Zatímco státní zástupce vyjadřuje své stanovisko k věci již na počátku hlavního líčení 

prostřednictvím přednesu obžaloby, obhajoba má zákonem garantovanou možnost komplexně 
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se k věci vyjádřit teprve po skončení dokazování při přednesu závěrečné řeči. Soud je tak na 

samém počátku hlavního líčení ovlivněn pouze verzí obžaloby. Byť podle ustanovení § 207 

odst. 1 TŘ předseda senátu po přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného vyslechne 

obžalovaného k obsahu obžaloby, a byl-li uplatněn nárok na náhradu škody nebo nemajetkové 

újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, též k tomuto nároku, jelikož obžalovaný 

zpravidla vyjadřuje svůj laický pohled na věc (více či méně ovlivněný instrukcemi případného 

obhájce), uvedená úprava rovnost stran nezajišťuje. Nejen, že je přednes obžaloby vyjádřením 

právního profesionála, ale navíc je koncipován podstatně šířeji nežli možnost vyjádření 

obžalovaného. Obžalovaný se k jednání, které je mu kladeno za vinu, vyjadřuje na počátku 

svého výslechu, který je zaměřen výhradně na skutkové otázky, zatímco obžaloba je 

oprávněna poskytnout také právní hodnocení a navrhovat důkazy. Uvedenou nerovnost 

dostatečně nekompenzuje ani povinnost dotázat se obžalovaného po provedení každého 

důkazu, zda se k němu chce vyjádřit (§ 214 TŘ). Opět se totiž jedná o oprávnění náležející 

pouze obžalovanému, nikoli jeho obhájci, které se vztahuje ke skutkovému stavu.
322

  

 

Ačkoli řada soudců fakticky ústní vyjádření obhajoby připouští a obvinění se k věci běžně 

vyjadřují prostřednictvím svého obhájce v písemné formě, dokud nebudou rovné možnosti 

stran garantovány zákonem, nelze hovořit o důsledném respektování zásady rovnosti stran. 

Zakotvení institutu vyjádření obhajoby je podstatné z hlediska kontradiktornosti řízení, a sice 

práva obžalovaného být slyšen a práva státního zástupce být seznámen s tvrzením protistrany 

a mít možnost se k němu vyjádřit. Při současném nastavení se obhajoba zpravidla vyjadřuje 

právě v písemné formě, přičemž obžalobě toto vyjádření běžně není zasíláno, respektive se o 

jeho existenci často ani nedozví. Obhajobě by tak mělo být po přednesu obžaloby umožněno 

přednést vlastní vyjádření k věci, případně sdělit obsah předchozího písemného vyjádření.
323

 

To by obdobně jako v případě závěrečné řeči činil obhájce obžalovaného, případně sám 

obžalovaný. Pokud by se obhájce ani obžalovaný k hlavnímu líčení nedostavili a soud by 
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 Zatímco platná právní úprava možnost vyjádření obhajoby na počátku hlavního líčení neupravuje, ve 
veřejném zasedání odvolacího soudu jsou osoby, které mohou být jeho rozhodnutím přímo dotčeny, oprávněny 
přednést své vyjádření a návrhy na provedení dokazování; není-li některá z těchto osob přítomna a je-li 
vyjádření obsaženo ve spise, anebo požádá-li o to, přednese obsah jejich podání předseda senátu nebo jím 
určený člen senátu (§ 263 odst. 5 TŘ). Obdobně s výjimkou přednesu návrhů na provedení dokazování se 
postupuje ve veřejném zasedání dovolacího soudu (§ 265r odst. 6 TŘ). Také obecná úprava veřejného zasedání 
opravňuje osobu, která může být rozhodnutím přímo dotčena, vyjádřit se k návrhu, který je podnětem 
k veřejnému zasedání (§ 235 odst. 1 TŘ).  
323

 S vyjádřením obhajoby počítá např. slovenská právní úprava. Podle § 256 odst. 1 TP věta druhá ak má 
obžalovaný obhajcu, po prednesení obžaloby ho predseda senátu vyzve, aby zaujal k obžalobe stanovisko.  
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dopěl k závěru, že je možné jej provést v nepřítomnosti obžalovaného, případné písemné 

vyjádření obhajoby by sám přečetl nebo sdělil jeho obsah. 

 

V úvodu by se měl obžalovaný vyjádřit, zda se cítí být vinen či nevinen skutkem popsaným 

v obžalobě, a zda má zájem učinit prohlášení viny. Zatímco popření viny by mohlo být 

učiněno prostřednictvím obhájce, prohlášení viny by vzhledem k jeho důsledkům (omezení 

dokazování na rozhodnutí o trestu, případně ochranném opatření) mělo spočívat ve 

výslovném prohlášení samotného obžalovaného. Na popření viny by navazovalo vyjádření 

obhajoby k popisu skutku a jeho právní kvalifikaci. Obhajobě by dále mělo být umožněno 

označit sporné body obžaloby, nesporné skutečnosti, vyjádřit se k důkazním návrhům 

obžaloby, učinit vlastní, namítat případná procesní pochybení a činit další procesní návrhy 

(např. na uplatnění některé z forem odklonu). Způsob vyjádření obžalovaného, který by nebyl 

zastoupen obhájcem, by pro soud byl zároveň vodítkem pro posouzení, zda je obžalovaný 

způsobilý náležitě se hájit (viz § 36 odst. 2 TŘ). Pokud by takto soud zjistil, že je u 

obžalovaného dán důvod nutné obhajoby, umožnil by obhajobě po zvolení či ustanovení 

obhájce vyjádření změnit či doplnit. Na rozdíl od pojetí anglosaského institutu prohlášení 

obhajoby (viz bod 4.1.2.) nepovažuji za vhodné, aby byla obhajoba k vyjádření jakkoli 

nucena. Důsledkem opačného přístupu by mohl být rozpor se zásadou presumpce neviny. 

Využití prostředků obhajoby je třeba chápat jako právo, nikoli povinnost obviněného. Byť 

právo nevypovídat ani právo neobviňovat sám sebe nejsou absolutními právy, zásah do nich 

musí být odůvodněný a učiněný při respektování principu proporcionality. Naplnění 

uvedených hledisek v tomto případě neshledávám.   

 

Na druhou stranu by bylo přínosné inspirovat se povinností obžaloby navazující na 

anglosaský institut prohlášení obhajoby. Jedná se o povinnost zpřístupnit důkazy, jež jsou 

vzhledem k obsahu vyjádření obhajoby relevantní, a obžaloba jimi disponuje, resp. jsou 

v jejím dosahu, případně učinit výslovné prohlášení, že žádnými takovými materiály 

nedisponuje. V praxi by se mohlo jednat např. o situaci, kdy by obžalovaný tvrdil, že 

pachatelem násilné trestné činnosti je jiná konkrétní osoba. Státní zástupce by byl následně 

povinen ověřit, zda nedošlo k vytvoření DNA profilu této osoby a o tomto obhajobu i soud 

informovat. Dalším příkladem může být znalost uživatele určitého telefonního čísla, na jehož 

souvislost s trestnou činností obžalovaný poukazuje. Nejzávažnější případy záměrného 

nesplnění této povinnosti by měly být důvodem pro zastavení trestního stíhání pro tzv. 



161 
 

zneužití procesu (viz bod 5.8.8.5.).
324

 Státního zástupce zatíženého formálním důkazním 

břemenem by vyjádření obhajoby mohlo přimět k pověření policejního orgánu opatřením 

dalších důkazů. Takto získané důkazy by mohly vést až k návrhu na zastavení trestního 

stíhání. Takové nastavení by obhajobu mohlo motivovat k tomu, aby příslušné vyjádření 

poskytla, byť by k tomu nebyla ze zákona povinna. Ačkoli se totiž možnost vyjádřit se k věci 

může na první pohled jevit jako jednoznačná výhoda pro obhajobu, ve skutečnosti může toto 

vyjádření negativně ovlivnit její procesní taktiku, resp. umožnit obžalobě snáze reagovat na 

navazující kroky obhajoby.    

  

 

5.8.5. Nesporné skutečnosti 

Debaty o uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce jsou vyústěním 

postupného zavádění sporných prvků do řízení před soudem (viz 2. část této práce). Nejen, že 

má sporný charakter řízení přispět k objasnění rozhodných skutečností z hlediska dotčených 

stran, ale zároveň se má pozornost soudu a stran omezit na sporné otázky. Platná právní 

úprava umožňuje omezení dokazování na sporné skutečnosti pouze v případě zjednodušeného 

řízení před samosoudcem. Podle § 314d odst. 2 TŘ může samosoudce rozhodnout o upuštění 

od dokazování těch skutečností, které státní zástupce a obviněný označily za nesporné a s 

ohledem na ostatní zjištěné skutečnosti není závažného důvodu o těchto prohlášeních 

pochybovat. Samosoudce srovnává prohlášení obviněného a státního zástupce s obsahem 

předloženého důkazního materiálu, a pokud neshledá podstatné rozpory, usnesením vymezí 

rozsah skutečností, které nebudou předmětem dokazování. 

 

Zatížení státního zástupce formálním důkazním břemenem by bylo nedílně spojeno s 

omezením důkazní aktivity soudu na výjimečné případy (viz bod 5.8.8.). Řízení před soudem 

by tak získalo skutečně sporný charakter. Tento odklon by se měl promítnout mimo jiné 

v odlišné koncepci institutu nesporných skutečností. Jak bylo uvedeno výše, podstatou 

                                                           
324

 Objektivní a férové jednání státního zástupce se soudem je klíčovým faktorem adversárního řízení. V zájmu 
transparentnosti je státní zástupce povinen sdělit soudu veškeré skutečnosti relevantní pro jeho rozhodnutí. 
Committee of Ministers of the Council of Europe. The role of public prosecution in the criminal justice system. 
Recommendation Rec(2000)19 from 6. 10. 2000 and Explanatory Memorandum [online], 2010 [cit. 28. 8. 2018], 
s. 28 an. Dostupné z: https://rm.coe.int/16804be55a 
Pokud se do dispozice státního zástupce dostanou usvědčující důkazy, jež byly zřejmě získány nezákonným 
způsobem spojeným se závažným zásahem do základních práv obviněného, je oprávněn je použít pouze 
v neprospěch osoby, která je takto získala, nebo o jejich povaze informovat soud. 
United Nations. Guidelines on the Role of Prosecutors [online]. Eighth United Nations Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Cuba: Havana, 1990 [cit. 12. 11. 2018]. Dostupné z: 
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/guidelines-on-the-role-of-prosecutors/ 

https://rm.coe.int/16804be55a
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/guidelines-on-the-role-of-prosecutors/
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sporného řízení je omezení pozornosti při dokazování na sporné otázky. To by mělo být 

možné bez ohledu na typovou závažnost projednávané věci, avšak při přijetí odpovídající 

garance eliminující možné negativní důsledky. Ta je v současné době založena na studiu 

předloženého důkazního materiálu. Takové nastavení nepovažuji za vhodné jednak vzhledem 

k rizikům narušení nestrannosti soudce, která byla popsaná pod bodem 5.3.4., ale také proto, 

že nereaguje na potencionální změnu důkazní situace.  

 

Soud by své počáteční úvahy, zda neexistuje závažný důvod k pochybnostem o prohlášení 

stran, zejména obžalovaného, nově neměl zakládat na obsahu předloženého důkazního 

materiálu, což by ostatně s ohledem na jeho podstatné zúžení nebylo možné, ale na obsahu 

vyjádření obhajoby. Pokud by v něm neshledal rozpory, případně by došlo k jejich odstranění 

prostřednictvím doplňujících otázek, zjistil by stanovisko státního zástupce. To je podstatné 

zejména proto, že se obžaloba upuštěním od dokazování určitých skutečností vystavuje riziku 

ztráty důkazní hodnoty příslušných důkazů v čase. Existuje přitom potencionální možnost, že 

nesporný charakter předmětných skutečností bude v průběhu dokazování zpochybněn, a to 

případně i na základě nových skutkových tvrzení stran.
325

 V takovém případě by měl soud 

rozhodnout, že se předmět dokazování o tyto skutečnosti rozšiřuje.  

 

 

5.8.6. Poučovací povinnost soudu 

I po uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce by trestní řízení primárně 

směřovalo k řádnému objasnění skutkového stavu. Za situace, kdy se soud až na zákonné 

výjimky nebude na dokazování aktivně podílet, musí být zajištěna předvídatelnost jeho 

rozhodnutí, která ovlivňuje důkazní iniciativu stran. Rozsah rozhodných skutečností, které je 

státní zástupce povinen prokázat, totiž stanoví právní norma, jejíž jednotlivé aspekty mohou 

být vykládány různě. Zároveň mohou vznikat pochybnosti o tom, jakou váhu soud přidělí 

jednotlivým důkazům.
326

 V trestním řízení však nelze připustit, aby byl obžalovaný zproštěn 

                                                           
325

 V civilním sporném řízení platí, že „vznesou-li účastníci shodná skutková tvrzení, nemá to za následek, že by v 
dalším řízení před soudem prvního stupně byli těmito tvrzeními vázáni; pokud jeden z nich později vznáší 
námitku, která správnost tohoto tvrzení zjevně vylučuje, anebo pokud toto tvrzení výslovně popře, musí se soud 
tímto jeho pozdějším projevem zabývat a nemůže bez dalšího považovat tvrzení účastníků i nadále za shodná“. 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2008, sp. zn. 22 Cdo 3251/2006 
326

 V civilním sporném řízení „poučení o důkazní povinnosti podle ustanovení § 118a odst. 3 OSŘ soud poskytne 
nejen účastníku, který dosud o sporném tvrzení neoznačil žádný důkaz nebo který sice o svém sporném tvrzení 
důkaz označil, avšak jde o důkaz zjevně nezpůsobilý prokázat sporné tvrzení, ale i tehdy, provedl-li ohledně 
sporného tvrzení účastníkem navržené důkazy, jestliže jimi nedošlo k jeho prokázání a jestliže proto (z důvodu 
neunesení důkazního břemene) by účastník nemohl být ve věci úspěšný.“ 
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obžaloby pouze proto, že státní zástupce nemohl předvídat výklad příslušných ustanovení či 

způsob hodnocení důkazů soudem a včas na něj reagovat. Takový přístup by byl v rozporu 

nejen se zásadou zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností, ale také se zásadou 

kontradiktornosti řízení.
327

 Byť by poučení soudu bylo primárně adresováno státnímu 

zástupci, který jediný by nesl nepříznivé důsledky nedostatečně objasněného skutkového 

stavu, významné by bylo rovněž pro obhajobu, v jejímž zájmu je vyvolat o skutečnostech, 

které soud považuje za podstatné, pochybnosti. Počáteční úvaha soudu, které skutečnosti jsou 

pro posouzení věci podstatné, je zároveň předpokladem efektivního vedení řízení. Inspiraci 

lze hledat v civilním sporném řízení, kde je působení důkazního břemene, resp. důkazní 

povinnosti s poučovací povinností soudu nedílně spojeno (viz § 5 a § 118a odst. 3 OSŘ).   

 

Úvodní poučení stran by mělo navazovat na přednes obžaloby a vyjádření obhajoby. Soud by 

s přihlédnutím ke specifikům dané věci nejprve shrnul, které konkrétní skutečnosti musí 

obžaloba prokázat, aby byl obžalovaný uznán vinným skutkem, pro který je stíhán. Zároveň 

by rozhodl, které skutečnosti lze považovat za nesporné, a proto nebudou předmětem 

dokazování, pakliže později nedojde ke zpochybnění jejich nesporného charakteru. Dále by 

soud uvedl, které z dosud navržených důkazů budou provedeny, kým a předběžně v jakém 

pořadí. Strany by měly mít možnost k úvodnímu poučení se vyjádřit, aby byl co možná 

nejdříve vyloučen negativní vliv případných výhrad proti jeho obsahu na další průběh řízení.  

 

K poučovací povinnosti soudu v průběhu dokazování je třeba nejprve uvést, že v civilním 

procesu může soud založit své rozhodnutí na závěru, že účastník přítomný při jednání neunesl 

důkazní břemeno, pouze tehdy, jestliže mu předtím bezvýsledně poskytl příslušné poučení          

(§ 118a odst. 3 OSŘ).
328

 To platí také v případě, že je účastník právně zastoupen. Poučovací 

povinnost má však své místo právě jen v situaci, kdy hrozí, že nastane stav non liquet, a soud 

tak bude muset své rozhodnutí založit na formálním základě. Poučovací povinnost musí mít 

své meze. Po soudu nelze požadovat, aby takto reagoval na každý provedený důkaz. 

Podstatou zásady volného hodnocení důkazů je ostatně hodnocení důkazů jednotlivě i 

                                                                                                                                                                                     
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 31 Cdo 619/2011 
327

 „Zásada kontradiktornosti vyžaduje, aby soudy nezakládaly svá rozhodnutí na skutkových nebo právních 
otázkách, které nebyly projednány během soudního řízení a způsobily takový obrat, že ho nemohl předpokládat 
ani bdělý účastník.“ 
Rozsudek ESLP ze dne 5. 9. 2013 ve věci Čepek proti České republice, č. stížnosti 9815/10 
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 771/16 
328

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 23 Cdo 5117/2009  
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v souhrnu. Pokud bylo poučení řádně poskytnuto, není třeba jej opakovat.
329

 V civilním řízení 

je okamžik, do kdy musí soud poučení udělit, vymezen prostřednictvím institutu koncentrace 

řízení. Společně s uzákoněním formálního důkazního břemene státního zástupce by měl být 

tzv. důkazní stopstav nastaven také pro trestní řízení. Jak bude uvedeno pod bodem 5.9.1., 

měl by být vázán až k okamžiku vyhlášení prvostupňového rozhodnutí ve věci samé. 

 

Z výše uvedených důvodů postačí, když bude opakovaná poučovací povinnost soudu s 

výjimkou spočívající ve změně právní kvalifikace vázána na okamžik, kdy strany nemají další 

návrhy na doplnění dokazování, resp. navrhují pouze provedení důkazů, které soud považuje 

za nerelevantní, postrádající vypovídací hodnotu či nadbytečné. Není pochyb o tom, že soud 

by měl poučení poskytnout, pokud dle jeho názoru nastala objektivní nejistota o existenci či 

neexistenci rozhodující skutečnosti označovaná jako stav non liquet. Vzhledem k odlišnému 

předmětu ochrany oproti civilnímu spornému řízení by měl být stupeň objasnění skutkového 

stavu, se kterým by se pojila poučovací povinnost soudu, pojímán šířeji. Právě s ohledem na 

chráněné hodnoty je dle mého názoru namístě poskytnout státnímu zástupci poučení také v 

případě, že bylo prostřednictvím provedených důkazů jeho tvrzení vyvráceno. Poučení by 

spočívalo ve specifikaci rozhodných skutečností, které soud nemá v požadované míře za 

prokázané, resp. je považuje za vyvrácené, včetně stručného uvedení důvodů, a v poskytnutí 

přiměřené lhůty k učinění odpovídajících důkazních návrhů. Teprve poté by bylo namístě 

prohlásit dokazování za skončené.  

 

Z principu presumpce neviny vyplývá, že je nepřípustné, aby byl obžalovaný odsouzen pouze 

pro svou pasivitu, ačkoli v průběhu přechozího dokazování vyšlo najevo, že existují důkazy, 

které jej mohou zbavit viny, nebo jeho vinu zmírnit. Vzhledem k tomu, že důkazy mají být 

primárně prováděny stranami a nikoli soudem, ten by měl obžalovaného o existenci takových 

důkazů poučit a dotázat se jej, zda je chce provést sám, případně prostřednictvím svého 

obhájce. Pouze pakliže by obhajoba neměla o provedení takových důkazů zájem, provedl by 

je soud (více bod 5.8.8.4.). Soud by byl oprávněn provést důkazy bez poučení obhajoby 

v situaci, kdy by bylo jednáno v nepřítomnosti obhájce a obžalovaného.
330

  

 

                                                           
329

 SVOBODA, K. a kol. Občanský soudní řád. Komentář, s. 506.  
330

 V civilním sporném řízení platí, že „nemohl-li soud poskytnout účastníku poučení podle ustanovení § 118a 
OSŘ proto, že se nedostavil k jednání, není oprávněn ani povinen mu sdělovat potřebná poučení jinak a není ani 
povinen jen z tohoto důvodu odročovat jednání“.  
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2010, sp. zn. 28 Cdo 3665/2009 
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Zatímco ze shora uvedených důvodů není namístě, aby soud státního zástupce průběžně 

informoval, zda je jeho důkazní iniciativa dostatečná, soud je povinen neustále sledovat, zda 

výsledky dokazování neodůvodňují změnu právní kvalifikace. K té by mělo docházet 

primárně z iniciativy strany, na kterou má v souladu se zásadou rovnosti a kontradiktornosti 

navazovat možnost procesní reakce protistrany. Pokud by sám soud dospěl k závěru, že právní 

kvalifikace není správná, musí se zabývat otázkou, zdali je z tohoto důvodu třeba doplnit 

dokazování. V této souvislosti musí zvážit, zda by nové právní posouzení nemohla zpochybnit 

potencionální námitka či důkazní návrh obžaloby či obhajoby. Případný závěr, že doplnění 

dokazování není třeba, je soud povinen řádně odůvodnit. Doplňování dosavadních skutkových 

zjištění pouhou úvahou soudu bez ingerence stran by totiž představovalo zásah do zásady 

presumpce neviny.
331

 Pokud je vzhledem ke změně právní kvalifikace doplnění dokazování 

namístě, mělo by být spojeno nejen s poučením stran o tom, jak se právní kvalifikace mění, 

ale také se specifikací rozhodných skutečností, které nejsou vzhledem k uvedené změně 

v dostatečné míře objasněny.  

 

 

5.8.7. Dispozice s obžalobou 

Podle § 182 TŘ může vzít státní zástupce obžalobu zpět až do doby, než se soud prvního 

stupně odebere k závěrečné poradě; po zahájení hlavního líčení tak může učinit jen tehdy, 

pokud obžalovaný netrvá na jeho pokračování. Zpětvzetím obžaloby se věc vrací do 

přípravného řízení. Za tohoto nastavení slouží zpětvzetí obžaloby zejména k nápravě 

nedostatků přípravného řízení, které nemohou být odstraněny v hlavním líčení, nikoli jako 

nástroj dispozice státního zástupce s trestním stíháním v situaci, kdy dosavadní vývoj 

dokazování neodůvodňuje jeho pokračování. Ačkoli státní zástupce po vrácení věci do 

přípravného řízení může rozhodnout o zastavení trestního stíhání, komplikovanost takového 

postupu jej v praxi vede spíše k pasivitě a spoléhání se na řešení situace ze strany soudu. 

Tento postup vzhledem k trvající povinnosti obhájce využít všech zákonných prostředků a 

způsobů obhajoby přispívá k prodlužování trestního řízení a navyšování jeho nákladů. 

 

Předložením obžaloby soudu ztrácí státní zástupce status pána sporu (dominus litis). Pokud 

soud po přezkoumání obžaloby dospěje k závěru, že je možné věc projednat v hlavním líčení, 

přebírá tím odpovědnost za průběh trestního stíhání. Dispozice s obžalobou by proto měly být 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 639/03 
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následně přípustné pouze prostřednictvím a se souhlasem soudu
332

, čímž by se zároveň 

zdůraznila odpovědnost státního zástupce za postavení obviněného před soud. Obdobně 

k institutu zpětvzetí obžaloby přistupuje slovenská právní úprava. Podle § 239 odst. 1 TP 

může vzít prokurátor obžalobu zpět a vrátit tak věc do přípravného řízení pouze do zahájení 

hlavního líčení. Angloamerický systém trestní justice zpětvzetí obžaloby nepřipouští. 

 

Ze stejných důvodů, pro které by nemělo přicházet v úvahu vrácení věci státnímu zástupci k 

došetření v případě podání dostatečně důkazně nepodložené obžaloby (viz bod 5.8.1.), by 

státní zástupce neměl být oprávněn k nápravě předchozích pochybení při objasňování 

skutkového stavu prostřednictvím zpětvzetí obžaloby, byť po zahájení hlavního líčení se 

souhlasem obžalovaného. Na druhé straně by měl mít státní zástupce možnost s ohledem na 

vývoj řízení před soudem kvalifikovaně navrhnout zproštění obžalovaného obžaloby. Nejen, 

že s respektováním přenesení těžiště dokazování do hlavního líčení mohou souviset změny 

důkazní situace oproti přípravnému řízení
333

, ale zejména po nositeli formálního důkazního 

břemene nelze požadovat, aby vynakládal další prostředky a úsilí na trestní stíhání, které 

nadále nepovažuje za důvodné. Kvalifikovanost návrhu státního zástupce by spočívala 

v povinnosti soudu o něm rozhodnout a do doby, než tak učiní, nepokračovat v dokazování. 

Návrh státního zástupce by mohl směřovat také k některému z více žalovaných skutků či 

obžalovaných.
334

 

 

Vrácení věci státnímu zástupci k došetření by nicméně nadále mělo být možné v situaci 

vymezené v § 221 odst. 2 TŘ, podle kterého soud vrátí věc státnímu zástupci k došetření také 

tehdy, ukazují-li výsledky hlavního líčení, že se obžalovaný dopustil ještě dalšího skutku, který 

je trestným činem, a státní zástupce o vrácení věci požádá vzhledem k potřebě společného 

projednání. Potřeba společného projednání by nicméně neměla vycházet z důkazní nouze 

vztahující se k již žalovanému skutku. Naopak by se měla vztahovat k nově zjištěnému 

skutku, jehož společné projednání by vzhledem ke skutkové souvislosti či souvislosti 

dotčených osob zřejmě umožnilo rychlejší a hospodárnější postup. Další podmínkou by tak 

měl být závěr soudu, že státní zástupce v hlavním líčení unáší formální důkazní břemeno. 

Takové nastavení by nesnižovalo odpovědnost státního zástupce za podanou obžalobu a 

prokázání v ní uvedených tvrzení, zároveň by mu však umožnilo investovat ušetřený čas a 
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 Viz RŮŽEK, A. Obžalovací zásada v československém socialistickém trestním řízení, s. 177. 
333

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář, s. 2417. 
334

 Podle § 239 odst. 2 TP po zahájení hlavního líčení přichází ze strany státního zástupce v úvahu pouze 
ustoupení od obžaloby, na které navazuje zproštění obžalovaného obžaloby soudem.   
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prostředky do jiných trestních věcí. Podle § 221 odst. 3 TŘ ve spojení s § 191 odst. 1 TŘ soud 

v usnesení, jímž vrací věc státnímu zástupci k došetření, uvede, v kterých směrech je třeba 

přípravné řízení doplnit, a které skutečnosti je třeba objasnit, popřípadě které úkony je třeba 

provést. Jelikož soud nadále neponese konečnou procesní odpovědnost za řádné objasnění 

skutkového stavu, přičemž k vrácení věci k došetření by mělo být přistoupeno v zájmu 

rychlého a efektivního objasnění nově zjištěného skutku, shora uvedené poučení nadále 

nebude namístě. Na druhé straně by měl soud státního zástupce nově poučit, že následné 

opatřování důkazů má být primárně zaměřeno právě na doposud nežalovaný skutek. 

 

 

5.8.8. Dokazování 

V předchozích bodech této práce bylo opakovaně zdůrazněno, že těžiště dokazování má 

spočívat v řízení před soudem. Právě při dokazování v hlavním líčení by se v plné míře 

uplatnil institut formálního důkazního břemene státního zástupce. Základním předpokladem 

jeho uplatnění je kontradiktorní a sporný charakter řízení respektující rovné postavení stran. 

Zatížení státního zástupce výlučnou procesní odpovědností za řádné objasnění skutečností 

rozhodných z hlediska podané obžaloby by bylo spojeno s vyloučením důkazní iniciativy 

soudu (s potencionální výjimkou ve prospěch obžalovaného a zúčastněné osoby) a jeho 

zapojením do provádění důkazů pouze v zákonem vymezených případech. Soud by tak ztratil 

stávající dominantní postavení při dokazování.
335

 Jeho úkolem by bylo efektivní vedení řízení 

a garance jeho zákonnosti a spravedlnosti.  

 

5.8.8.1. Důkazní iniciativa a opatřování důkazů 

S uzákoněním formálního důkazního břemene státního zástupce by bylo spojeno svěření 

důkazní iniciativy do rukou stran, a to v případě státního zástupce a poškozeného 

bezvýjimečně
336

, zatímco v případě obžalovaného a zúčastněné osoby s potencionální 

výjimkou, které bude věnována pozornost níže. Důkazní návrh strany by měl obsahovat nejen 

informaci, jakým způsobem má provedení navrhovaného důkazu přispět k objasnění 

                                                           
335

 Podle § 203 odst. 1 TŘ hlavní líčení řídí a, nestanoví-li zákon jinak, dokazování provádí předseda senátu. 
Provedením jednotlivého důkazu nebo úkonu může pověřit člena senátu, anebo může jeho provedení uložit 
státnímu zástupci za podmínek § 180 odst. 3. Tím není dotčeno právo státního zástupce, obžalovaného a jeho 
obhájce žádat o provedení důkazu podle § 215 odst. 2. 
336

 Státní zástupce reprezentující veřejný zájem by byl nicméně nadále povinen přistupovat k objasňování 
skutkového stavu objektivně (viz § 180 odst. 2 TŘ) a informovat soud o případné existenci důkazu svědčícího ve 
prospěch obžalovaného. Soud by měl tuto informaci následně postoupit obžalovanému a v případě jeho 
nečinnosti důkaz za níže popsaných podmínek v závěru dokazování sám provést.  



168 
 

rozhodných okolností (viz § 196 odst. 2 TŘ), ale také údaje nezbytné pro posouzení 

přípustnosti důkazu. Včasné uvedení těchto informací je podstatné jak z hlediska 

kontradiktornosti řízení, tak z hlediska ochrany nestrannosti soudce. Důkazní návrhy 

obsažené v obžalobě by byly doplněny o podklady nezbytné pro posouzení jejich přípustnosti 

již v předkládaném spisovém materiálu (viz kapitola 5.6.). Důkazní návrhy obhajoby učiněné 

před zahájením dokazování by měly být upřesněny nejpozději v rámci vyjádření obhajoby na 

základě poučení soudu. Nesplněním těchto povinností by se strany vystavovaly riziku 

neakceptování důkazního návrhu soudem. V případě učinění důkazního návrhu v průběhu 

dokazování by měl předseda senátu vyzvat ostatní strany k uplatnění případné námitky proti 

provedení navrhovaného důkazu. Obžalovaný, který by se k hlavnímu líčení nedostavil, by 

nebyl k vyjádření vyzýván dodatečně. Důkazní návrh učiněný písemnou formou by nejprve 

z hlediska jeho přípustnosti a důvodnosti posoudil předseda senátu, a pokud by neshledal 

důvod pro jeho neakceptování, seznámil by s ním protistranu a poskytl jí prostor pro 

vyjádření.   

 

Státní zástupce a předseda senátu jsou oprávněni v průběhu řízení před soudem požádat 

policejní orgán o opatření důkazu (§ 179 odst. 2 TŘ a § 183 odst. 1 TŘ). Tyto subjekty jsou 

zároveň podle § 40 odst. 1 ZMJS oprávněny k vyžádání právní pomoci v cizím státu, a sice 

v přípravném řízení státní zástupce a po podání obžaloby soud. To nevylučuje, aby státní 

zástupce z vlastního podnětu vyžádal právní pomoc i po podání obžaloby, jde-li o opatření 

důkazu, který potřebuje k zastupování obžaloby v řízení před soudem. Pro oblast dokazování 

je podstatné oprávnění soudu a státního zástupce vydat v řízení před soudem evropský 

vyšetřovací příkaz, jehož účelem je opatření důkazu v jiném členském státu (§ 374 odst. 1 

ZMJS). Není nicméně vyloučeno, že v rámci mezinárodní justiční spolupráce bude konkrétní 

smluvní strana vyžadovat, aby byl podkladový dokument zpracován soudem. Další 

specifikum představuje výlučné oprávnění soudu k rozhodnutí o nařízení pozorování 

obžalovaného ve zdravotnickém ústavu, resp. je-li ve vazbě, ve zvláštním oddělení 

nápravného zařízení. Na tom je třeba trvat také v případě uzákonění formálního důkazního 

břemene státního zástupce, jelikož se jedná o zásadní zásah do osobní svobody obžalovaného, 

který nesmí být založen na uvážení stran. Z hlediska důkazní iniciativy stran představuje 

specifický důkazní prostředek rovněž znalecký posudek ústavu (§ 110 TŘ). Ten je podle 

platné právní úpravy v přípravném řízení oprávněn opatřit státní zástupce, nikoli však v řízení 

před soudem, kde o přibrání ústavu rozhoduje předseda senátu. Vyžádání posudku vědeckého 

znaleckého ústavu v praxi zpravidla představuje reakci na podstatné rozpory v závěrech 
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znaleckých posudků stran, byť zákon předpoklady pro jeho opatření takto neomezuje, a 

naopak jej připouští také v případě, že v dané věci dosud nebyl podán žádný znalecký 

posudek. Domnívám se, že by bylo namístě výlučné oprávnění soudu k opatření posudku 

ústavu zachovat. Vzhledem k nedostatečným kapacitám by oprávnění stran rozhodovat o 

přibrání vědeckých znaleckých ústavů mohlo vést k průtahům v trestním řízení nebo dokonce 

ke kolapsu celého systému, jakož i k podstatnému navyšování nákladů trestního řízení. 

Zároveň by v případě revizních znaleckých posudků reagujících na rozpory v závěrech 

znaleckých posudků obhajoby a obžaloby jeho opatřením jednou ze stran mohlo dojít 

k zásahu do zásady rovnosti stran. Formulace znaleckého úkolu může zásadním způsobem 

ovlivnit závěry znaleckého posudku (typicky v oblasti znaleckých posudků z oboru 

ekonomika). Ve výše zmíněných specifických případech by důkazní iniciativa státního 

zástupce spočívala v podání odůvodněného návrhu na provedení příslušného úkonu soudem.   

 

Obžalovaný, poškozený ani zúčastněná osoba nositeli výše uvedených oprávnění ani jiných 

specifických oprávnění logicky nejsou. Samostatné získání určitých důkazů, zejména těch, 

které jsou v dispozici jiných subjektů nebo se nacházejí v zahraničí, je pro ně často 

nemožné.
337

 Mimořádně obtížné či nemožné je rovněž vytvoření podmínek pro některé 

zvláštní způsoby dokazování, které mají spíše kriminalistickou povahu (§ 104a TŘ an.). 

V zájmu zachování rovnosti stran by měl být obžalovaný oprávněn žádat soud o 

zprostředkované opatření takových důkazů, resp. o vytvoření podmínek pro dokazování 

některým ze specifických způsobů. Reálná možnost opatření podstatných důkazů by měla být 

poskytnuta také poškozenému a zúčastněné osobě. Soud by byl povinen vyhovět jejich 

žádosti, pokud by důkazní návrh posoudil jako přípustný, důvodný a opatření důkazu 

samotným obžalovaným, poškozeným či zúčastněnou osobou jako nemožné či podstatně 

ztížené. V případě poškozeného by zároveň posoudil, zda se jedná o nezbytný důkaz pro 

rozhodnutí v adhezním řízení. Vzhledem k náročnosti zvláštních způsobů dokazování by bylo 

vytvoření podmínek pro jejich provedení účelné zpravidla pouze ve prospěch obžalovaného. 

Nevyhovění výše uvedeným návrhům by mělo být obdobně jako v případě klasického 

důkazního návrhu soudem odůvodněno.    
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 Ustanovení § 374 odst. 5 ZMJS nicméně stanoví, že evropský vyšetřovací příkaz může být vydán i na návrh 
obviněného nebo jeho obhájce; takový návrh se posuzuje obdobně jako návrh obviněného nebo jeho obhájce na 
opatření důkazu v České republice. Jedná se o transpozici čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 3. 4. 2014, č. 2014/41/EU, o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech. 
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5.8.8.2. Subjekty oprávněné k provádění důkazů 

Také provádění důkazů by bylo primárně záležitostí stran, jelikož způsob provedení důkazu 

ovlivňuje konečnou podobu získané informace. Státní zástupce by prováděl výhradně důkazy 

podporující obžalobu, zatímco obžalovaný případně zastoupený obhájcem důkazy, které 

vyvracejí či zmírňují jeho vinu. Podle platné právní úpravy nejsou poškozený ani zúčastněná 

osoba na rozdíl od hlavních procesních stran oprávněni žádat, aby jim bylo umožněno provést 

důkaz (§ 215 odst. 2 TŘ). Důraz je kladen na co možná nejrychlejší rozhodnutí o vině a trestu. 

Zapojení poškozeného a zúčastněné osoby do provádění důkazů však nutně nemusí vést 

k průtahům. Již nyní soud nejprve zvažuje, zda je provedení jimi navrhovaných důkazů 

nezbytné pro rozhodnutí v adhezním řízení nebo pro rozhodnutí o věci či části majetku, jež 

byla zabrána nebo je navrhováno její zabrání, a dále zda podstatně neprotáhne trestní řízení.
338

 

Pokud by soud po této počáteční úvaze považoval důkazní návrh za důvodný, měl by umožnit 

provedení příslušného důkazu přímo konkrétní straně. 

 

Při určení strany, která důkaz provede, by soud bez detailní znalosti obsahu důkazního 

materiálu nadále vycházel z toho, která ze stran provedení důkazu navrhla nebo důkaz opatřila 

a předložila. Pokud by provedení téhož důkazu navrhla a žádala obžaloba i obhajoba, 

předseda senátu by rozhodl na základě jejich vyjádření (§ 215 odst. 2 TŘ). V případě, že by 

měla o provedení důkazu zájem jak některá z hlavních stran, tak poškozený nebo zúčastněná 

osoba, soud by byl povinen vždy upřednostnit hlavní procesní stranu, jejíž zájmy jsou blíže 

meritu věci. Po provedení výslechu a v neodkladných případech již v jeho průběhu by byla 

další strana oprávněna klást vyslýchanému otázky (viz § 215 odst. 3 TŘ); opět však nejprve 

hlavní procesní strana. Oproti platné právní úpravě by mělo jak obhajobě, tak obžalobě 

náležet právo vyjádřit se k důkazu provedenému protistranou.
339

 Rovné možnosti hlavních 

procesních stran podílet se na objasňování rozhodných skutečností jsou nejen předpokladem 

zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností, ale rovněž podstatou kontradiktorního 

procesu. Stávající znevýhodnění státního zástupce by bylo tím spíše nepřijatelné při jeho 

zatížení formálním důkazním břemenem.   
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 V případě očekávaných průtahů by měl soud odkázat poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, 
popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem (§ 229 odst. 1, 2 TŘ), resp. využít oprávnění vyhradit 
rozhodnutí o zabrání věci veřejnému zasedání (§ 230 odst. 2, 3 TŘ). 
339

 Podle § 214 TŘ musí být obžalovaný po provedení každého důkazu dotázán, zda se chce k němu vyjádřit, a 
jeho vyjádření se zapíše do protokolu. 
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Na provádění důkazů by se měl za stanovených podmínek podílet také soud. Jednalo by se o 3 

kategorie důkazů. Do první kategorie by spadaly důkazy, jejichž provedení některou ze stran 

by předseda senátu nepovažoval ze závažného důvodu za vhodné. Takový postup by byl 

odůvodněn zpravidla charakteristikou nositele důkazu, přičemž by bylo možné vycházet ze 

stávající úpravy § 215 odst. 2 TŘ.
340

 Jiný závažný důvod pro provedení důkazu soudem by 

mohl spočívat v potřebě provedení konfrontace obžalovaného a svědka obžaloby, 

spoluobžalovaných, jejichž procesní zájmy jsou v rozporu, nebo svědků obžaloby a obhajoby. 

Jednak by v tomto případě bylo obtížné určit stranu, která důkaz provede, jednak by 

podkladem pro tento specifický způsob dokazování byly již dříve provedené výslechy. Ve 

zmíněných případech spadajících do první kategorie by bylo provedení důkazu soudem 

odůvodněno jeho přetrvávající odpovědností za zákonný a spravedlivý průběh řízení. S tou 

souvisí také oprávnění přerušit provádění výslechu některou ze stran, jehož předpoklady by 

mohly být s výjimkou spočívající v neodkladné potřebě položení otázky ze strany soudu 

zachovány rovněž ve stávající podobě.
341

 Nezákonný či jinak nevhodný (nespravedlivý) 

způsob provádění důkazu by měl být důvodem k přerušení ze strany soudu také v případě 

jiných důkazních prostředků (např. nepřesnosti při čtení listiny).
342

 

 

Druhá kategorie soudem prováděných důkazů by byla podmíněna osobou obžalovaného. Soud 

by byl povinen provést důkaz, pakliže by dospěl k závěru, že obžalovaný, který není 

zastoupen obhájcem, není schopen důkaz provést (např. výslech znalce), případně pokud by 

jej sám obžalovaný o provedení důkazu požádal. S ohledem na zásadu presumpce neviny je 

nepřípustné, aby byl obžalovaný odsouzen pouze pro svou pasivitu, ačkoli evidentně existují 

důkazy, které jej mohou zbavit viny, nebo jeho vinu zmírnit. V této souvislosti by soud 

zvažoval, zda pochybnosti o způsobilosti obžalovaného náležitě se hájit nejsou natolik 

závažné, že představují důvod nutné obhajoby ve smyslu § 36 odst. 2 TŘ.  

 

Do třetí kategorie by spadaly důkazy, o jejichž provedení soudem žádá poškozený či 

zúčastněná osoba nezastoupení zmocněncem, a to s výše zmíněnými omezeními spojenými 
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 Výslech obviněného, výslech svědka mladšího než osmnáct let, nemocného nebo zraněného svědka, anebo 
jestliže by provedení důkazu některou ze stran nebylo z jiného závažného důvodu vhodné. 
341

 Provádění výslechu některou ze stran by tak předseda senátu mohl přerušit tehdy, pokud by dospěl 
k závěru, že výslech není prováděn v souladu se zákonem, na vyslýchaného je vyslýchajícím činěn nátlak nebo je 
výslech jím veden jiným nevhodným způsobem (§ 215 odst. 2 TŘ). Jiný nevhodný způsob výslechu by mohl být 
konstatován v situaci, kdy by státní zástupce prováděl výslech osoby, jejíž výpověď by byla předběžně 
hodnocena jako usvědčující, avšak v průběhu výslechu by se ukázalo, že vyznívá ve prospěch obžalovaného. 
342

 V případě čtení listiny by strana provádějící důkaz byla pod hrozbou přerušení provádění důkazu povinna 
postupovat srozumitelně a s náležitými odkazy umožňujícími orientaci v textu.  
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s primárním předmětem dokazování. Vzhledem k zatížení státního zástupce formálním 

důkazním břemenem by se navíc u poškozeného jednalo pouze o důkazy překračující rámec 

skutkové podstaty projednávaného trestného činu. Se žádostí o provedení důkazů podstatných 

z hlediska podané obžaloby by se měl obrátit na státního zástupce. 

  

K provádění důkazů soudem lze dodat, že rozšíření diskrečních pravomocí státního zástupce, 

odlišná podoba předkládaného vyšetřovacího spisu, pozměněná koncepce přezkumu obžaloby 

a pouze potencionální možnost důkazní iniciativy soudu v samotném závěru dokazování by 

měly eliminovat rizika narušení nestrannosti soudce popsaná pod bodem 5.3.4. Za tohoto 

nastavení není nutné předem vyloučit možnost ingerence soudu v podobě kladení otázek 

vyslýchané osobě. Ostatně ani v rámci angloamerického právního systému není takto striktní 

přístup nadále uplatňován (viz 4. část). Je však třeba trvat na tom, že provádění důkazů má být 

primárně doménou stran. Otázky předsedy senátu a jeho dalších členů by proto měly být 

přípustné teprve ve chvíli, kdy by neměly dalších otázek státní zástupce, obžalovaný, jeho 

obhájce a opatrovník, zúčastněná osoba, poškozený a jejich zmocněnci.
343

  

 

5.8.8.3. Pořadí provádění důkazů a výslech obžalovaného 

Co se týče pořadí provádění důkazů, platná právní úprava stanoví pouze, že dokazování 

začíná výslechem obžalovaného (§ 207 odst. 1 TŘ). Zařazení výslechu obžalovaného na úvod 

dokazování je chápáno jako projev kontradiktornosti, který má obžalovanému již v úvodu 

dokazování umožnit vyjádřit se k tvrzení protistrany. Pod bodem 5.8.4. nicméně byly popsány 

důvody, pro které by mělo být právě s ohledem na zásadu kontradiktornosti a rovnosti stran 

vyjádření obhajoby připuštěno již před zahájením dokazování a v odlišné formě. Institut 

vyjádření obhajoby coby reakce na přednes obžaloby by se tak lišil od výpovědi 

obžalovaného, která je jedním z důkazů. Právě možnost reagovat na tvrzení státního zástupce 

je za stávající právní úpravy podstatným důvodem, pro který se obžalovaný rozhodne 

vypovídat. Byť se ve své výpovědi může omezit na monologickou část a odmítnout odpovídat 

na otázky, často tak v obavě z negativního hodnocení takového postupu nečiní. Z hlediska 

respektování práva obžalovaného nevypovídat a neobviňovat sám sebe vyvolává pochybnosti 

rovněž obligatorní provedení výslechu obžalovaného, resp. pokusu o jeho výslech na počátku 

dokazování. Na obžalovaného, který se k výslechu musí dostavit pod hrozbou použití 
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 Podle stávající právní úpravy státní zástupce, obžalovaný, jeho obhájce a opatrovník, zúčastněná osoba, 
poškozený a jejich zmocněnci mohou se souhlasem předsedy senátu klást vyslýchaným otázky, a to zpravidla 
tehdy, když předseda senátu své dotazy skončil a když už nemají otázek členové senátu (§ 215 odst. 1 TŘ). 
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donucovacích prostředků (viz § 90 TŘ), a teprve poté případně prohlásit, že využívá svého 

práva nevypovídat, je vyvíjen nepřímý psychologický nátlak. Může totiž nabýt přesvědčení, 

že pokud je jeho přítomnost natolik důležitá, odepření výpovědi by mohlo být hodnoceno 

negativně. Možnost státního zástupce seznámit se na úvod dokazování s výpovědí 

obžalovaného přitom představuje zásadní taktickou výhodu, kterou státní zástupce v rámci 

angloamerického právního systému nedisponuje (viz 4. část této práce). Zejména se jedná o 

příležitost zaměřit se na zpochybňování jednotlivých pasáží jeho výpovědi. Domnívám se 

proto, že společně se zdůrazněním odpovědnosti státního zástupce za objasnění skutečností 

rozhodných z hlediska podané obžaloby, by mělo být nejen odděleno vyjádření k obžalobě od 

výslechu obžalovaného, ale také by mělo dojít ke změně časového zařazení výslechu 

obžalovaného. Provedení tohoto důkazu v úvodu dokazování by mělo být pojímáno jako 

právo obžalovaného nikoli jako nutnost. Tímto privilegiem by měl obžalovaný disponovat 

proto, že při hodnocení později poskytnuté výpovědi může soud zohlednit její možné 

zkreslení obsahem dříve provedených důkazů.
344

 Příslušného poučení by se obžalovanému 

mělo dostat v rámci přípravy hlavního líčení. Pořadí provádění ostatních důkazů by bylo na 

uvážení soudu. 

 

Právu nevypovídat a neobviňovat sám sebe se věnuje rozsáhlá judikatura ESLP. Ta uvedená 

práva nechápe jako absolutní. Odsuzující rozsudek nicméně nesmí být založen pouze nebo 

v převážné míře na mlčení obžalovaného, odmítnutí odpovídat na položené otázky nebo 

předložit důkazy. Mlčení obžalovaného nesmí být bez ohledu na význam veřejného zájmu na 

potrestání pachatele trestného činu důvodem pro uložení trestní sankce.
345

 Na druhé straně 

nelze vyvození nepříznivých důsledků z mlčení obžalovaného zcela vyloučit, avšak výhradně 

pokud obžaloba prokázala odůvodněnost jeho postavení před soud (prima facie case). Musí se 
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 Z obdobných důvodů je výslech poškozeného a poté i zúčastněné osoby zpravidla proveden na počátku 
dokazování ihned po výslechu obžalovaného (§ 202 odst. 6 TŘ). 
345

 Rozsudek ESLP ze dne 21. 12. 2000 ve věci Heaney a McGuinness proti Irsku, č. stížnosti 34720/97 
Stěžovatelé byli zadrženi po rozsáhlé explozi na kontrolním stanovišti britské armády, při které bylo usmrceno 6 
osob a řada dalších vážně zraněna. K jejich zadržení došlo necelé 3 hodiny po výbuchu v domě nacházejícím se 
nedaleko místa exploze, kde byly nalezeny rukavice, kukly, čepice a další maskovací oblečení. Stěžovatelům 
bylo nejprve poskytnuto standardní poučení, mimo jiné o jejich právu nevypovídat a možnosti použít případnou 
výpověď v jejich neprospěch. Následně byli vyzváni k vyjádření k explozi a důvodům jejich přítomnosti v domě. 
Poté, co odmítli vypovídat, byli poučeni podle zákona o trestných činech proti státu z roku 1939, že pokud přes 
výzvu policejního orgánu odmítnou vypovídat o svém pohybu a aktivitách v době související se spácháním 
trestného činu proti státu, nebo odmítnou poskytnout informace k trestnému činu proti státu dokonanému či 
připravovanému jinou osobou, případně uvedou nepravdivé či zkreslené informace, mohou se dopustit 
trestného činu s horní hranicí trestní sazby trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců. Spáchání primárního 
trestného činu členství v nezákonné organizaci (IRA) stěžovatelům nebylo prokázáno, byli však odsouzeni 
pro nesplnění povinnosti vypovídat o jejich lokaci v době související se spácháním trestného činu proti státu, za 
což jim byl uložen trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců.  
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navíc jednat o situaci, která jednoznačně vyžaduje vysvětlení obžalovaného, jež je objektivně 

schopen poskytnout. Za těchto předpokladů může pasivita obžalovaného podpořit 

přesvědčivost usvědčujících důkazů.
346

 Obdobný názor se objevil v rozhodnutí ve věci Telfner 

proti Rakousku, a sice že za shora popsaných okolností může soud z mlčení obžalovaného 

dovozovat, že jeho jediným možným vysvětlením je fakt, že není schopen ke skutečnostem, 

které jsou mu kladeny za vinu, nic uvést. Zároveň ESLP zdůraznil, že takový závěr nelze 

učinit ve stavu důkazní nouze obžaloby, neboť by to znamenalo nepřípustné přenesení 

důkazního břemene na obhajobu.
347

  

 

5.8.8.4. Důkazní iniciativa soudu 

Ačkoli je ústředním tématem této práce potřeba ochrany nestrannosti soudce, vzhledem 

k charakteru trestního řízení nelze jednostranný postup soudu při objasňování skutkového 

stavu zcela vyloučit. Zájem na odsouzení pachatele trestné činnosti nikdy nesmí převýšit 
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 Rozsudek ESLP ze dne 8. 2. 1996 ve věci John Murray proti Spojenému království, č. stížnosti 18731/91 
Obviněný byl zadržen v domě, ve kterém byl členy organizace IRA nedobrovolně držen informátor, jenž dříve 
vyzradil informace o činnosti této organizace policejnímu orgánu. V okamžiku, kdy policejní složky vstoupily do 
domu, obviněný scházel po schodišti směrem do haly. Poškozený vypověděl, že před jejich vstupem do domu 
slyšel zvuky, na jejichž základě byl vyzván, aby si sundal pásku z očí. Jakmile tak učinil, spatřil obviněného 
stojícího na schodech, který mu řekl, že u vchodu je policie a vyzval jej, ať sejde dolů a sleduje zde televizi. 
Zároveň obviněný vytahoval pásku z kazety, na kterou bylo dříve nahráno doznání poškozeného, že je 
policejním informátorem, které učinil pod hrozbou usmrcení. Policejní orgán následně v ložnici zajistil oblečení 
poškozeného, v další ložnici zamotanou kazetovou pásku s jeho doznáním a později v domě nalezl také zařízení, 
na kterém byla nahrávka pořízena. Obviněný byl policejním orgánem okamžitě poučen o možnosti vyvození 
nepříznivých důsledků z jeho mlčení. Přesto po celou dobu trestního řízení nevypovídal. Soud založil odsuzující 
rozsudek mimo jiné na úsudku, že obviněný musel být v kontaktu s dalšími muži, kteří drželi poškozeného 
v domě, a zdůraznil, že obviněný nepředložil žádné důkazy, které by tento úsudek mohly vyvrátit. Pro závěr o 
vině byla významná rovněž skutečnost, že se obviněný odmítl vyjádřit k důvodům své přítomnosti v domě. ESLP 
v daném případě ve vyvození uvedených nepříznivých důsledků z mlčení obviněného neshledal rozpor s čl. 6 
odst. 1 a 2 Úmluvy. Obžaloba byla totiž dostatečně důkazně podložena, shora popsané okolnosti si žádaly 
vysvětlení, které mohlo být po obviněném důvodně požadováno, avšak ten se i přes včasné poučení o možnosti 
vyvození nepříznivých důsledků rozhodl nevypovídat. 
347

 Rozsudek ESLP ze dne 20. 3. 2001 ve věci Telfner proti Rakousku, č. stížnosti 33501/96  
V této trestní věci podal poškozený trestní oznámení, v němž tvrdil, že byl sražen motorovým vozidlem a utrpěl 
tak lehké zranění ramene. Policii sdělil typ a SPZ vozidla, ale nebyl schopen identifikovat jeho řidiče ani jeho 
pohlaví. Za těchto okolností byla obžaloba pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti založena na zprávě 
policejního orgánu, dle které byl stěžovatel hlavním uživatelem předmětného vozidla. Tento závěr vycházel ze 
skutečnosti, že krátce po nehodě bylo vozidlo, jehož majitelkou byla matka stěžovatele, nalezeno před domem, 
ve kterém bydlel stěžovatel se svou rodinou. Matka stěžovatele policejnímu orgánu sdělila, že vozidlo užívá více 
osob, přičemž ona jej v danou dobu neřídila. Dodala, že stěžovatel ještě nedorazil domů, čemuž nasvědčovala 
jeho ustlaná postel. Nikdo z rodiny nevěděl, kde stěžovatel je. Jeho matka slíbila, že jakmile se vrátí, řekne mu, 
aby kontaktoval policii. To však neučinil. V řízení před soudem stěžovatel svou vinu bez dalšího upřesnění 
popřel. Jeho matka a sestra odmítly vypovídat. Ačkoli odvolací soud doplnil dokazování o rozhodnutí, kterým 
byla sestra stěžovatele shledána vinnou přestupkem na úseku dopravy, kterého se dopustila při řízení 
předmětného vozidla, přičemž ostatní okolnosti zůstaly nezměněné, konstatoval, že bylo prokázáno, že hlavním 
uživatelem vozidla je stěžovatel. Odvolání proti odsuzujícímu rozsudku zamítl také proto, že stěžovatel nevyužil 
možnosti poskytnout odlišnou verzi události a předložit související důkazy. Takový postup byl dle ESLP v rozporu 
s čl. 6 odst. 2 Úmluvy, který vymezuje princip presumpce neviny.   
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zájem na ochraně nevinných osob před rizikem odsouzení. Zásada presumpce neviny 

nepřipouští, aby byl obžalovaný odsouzen pouze pro svou pasivitu, ačkoli v průběhu 

přechozího dokazování vyšlo najevo, že existují důkazy, které jej mohou zbavit viny nebo 

jeho vinu zmírnit. Právo obviněného požadovat, aby orgány činné v trestním řízení 

objasňovaly okolnosti svědčící v jeho prospěch, je jedním z aspektů zásady zajištění práva na 

obhajobu.
348

 Postavení hlavních procesních stran v řízení před soudem má být rovné 

v právech, nikoli v povinnostech. Jejich faktickou nerovnost platný trestní řád kompenzuje 

mimo jiné prostřednictvím oprávnění označovaných jako favor defensionis. Zájmy zúčastněné 

osoby se blíží zájmům obžalovaného. Ochranné opatření ve formě zabrání věci představuje 

trestní sankci, v jejímž důsledku se zúčastněné osobě odnímá vlastnické nebo podobné právo. 

Takové rozhodnutí může soud učinit pouze v případě, že nemá pochybnosti o naplnění jeho 

zákonných předpokladů. 

  

Společně s uzákoněním formálního důkazního břemene státního zástupce by proto bylo třeba 

nalézt optimální rovnováhu mezi zájmem na ochraně nestrannosti soudce a ochraně 

obžalovaného, resp. zúčastněné osoby. Základem je dle mého názoru důsledný přezkum 

způsobilosti obžalovaného náležitě se hájit (§ 36 odst. 2 TŘ) nebo efektivity pomoci 

poskytované mu obhájcem.
349

 Důkazní inciativa soudu by pak měla představovat jakousi 

konečnou pojistku, jež by se uplatnila teprve v samotném závěru dokazování. V situaci, kdy 

by strany neměly další důkazní návrhy, resp. činily pouze takové, které by soud neakceptoval, 

přistoupil by k úvaze, zda je možné prohlásit dokazování za skončené nebo je s ohledem na 

jeho dosavadní vývoj třeba uplatnit vlastní důkazní iniciativu ve prospěch obžalovaného či 

zúčastněné osoby. Ta by byla namístě, pakliže by v průběhu předchozího dokazování vyšlo 

najevo, že existuje podstatný důkaz svědčící ve prospěch obžalovaného či zúčastněné osoby, 

avšak tito důkazní návrh neučinili.
350

 V takové situaci by nesl konečnou odpovědnost za jeho 

provedení nebo alespoň pokus o jeho provedení soud.
351

 Jelikož mají být důkazy primárně 

prováděny stranami a nikoli soudem, ten by měl obhajobu o existenci takového důkazu 

nejprve poučit a umožnit jeho provedení obžalovanému či obhájci. Pouze pakliže by obhajoba 
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 FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní, s. 94. 
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní, s. 177. 
349

 Je však třeba mít na paměti rizika zásahu do práva na obhajobu, kterým je věnována pozornost např. 
v nálezu Ústavního soudu ze dne 25. 9. 1996, sp. zn. III. ÚS 83/96. 
350

 Jak bylo uvedeno v kapitole 1.2.2. ani v občanském sporném řízení není vyloučeno, aby soud provedl důkaz i 
bez návrhu účastníka, pakliže je potřebný ke zjištění skutkového stavu a vyplývá z obsahu spisu (§ 120 odst. 2 
OSŘ). 
351

 Negativním důsledkem vyloučení důkazní iniciativy soudu v rámci angloamerického právního systému je 
napadání konečného rozhodnutí z důvodu neefektivní pomoci obhájce. 
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neměla o provedení důkazu zájem, případně by se jednalo o důkaz, jehož provedení 

obhajobou by předseda senátu nepovažoval ze závažného důvodu za vhodné, provedl by jej 

sám. Provedení důkazu soudem bez poučení obhajoby by bylo možné v případě jednání 

v nepřítomnosti obhájce a obžalovaného. Ve vztahu k zúčastněné osobě by soud postupoval 

obdobně.  Pokud by však dokazování za účelem rozhodnutí o zabrání věci či části majetku 

zúčastněné osoby oddálilo rozhodnutí ve věci samé, soud by jej měl vyhradit veřejnému 

zasedání (§ 230 odst. 2, 3 TŘ). V předmětném usnesení by zúčastněnou osobu shora 

popsaným způsobem poučil.  

 

5.8.8.5. Rozhodnutí soudu v hlavním líčení 

V předchozích bodech bylo opakovaně uvedeno, že pokud státní zástupce neunese formální 

důkazní břemeno, soud obžalovaného zprostí obžaloby. Důvod zprošťujícího rozsudku by 

v takovém případě mohl být podřazen pod některé z písmen platného ustanovení § 226 TŘ.
352

 

Po nařízení hlavního líčení již není možné trestní stíhání zastavit z důvodů specifikovaných v 

§ 172 odst. 1 písm. a), b), c), e) nebo f) TŘ, ale v úvahu přichází jen zproštění obžaloby podle 

§ 226 písm. a) až e) TŘ.
353

 Případné důvodné pochybnosti o existenci okolnosti vylučující 

protiprávnost či omylu pachatele ve smyslu § 226 písm. b) TŘ je povinen vyvrátit stát, resp. 

podle navrhovaného modelu výlučně státní zástupce. To samé platí o pochybnostech o 

nepříčetnosti obžalovaného v době činu [§ 226 písm. d) TŘ], jakož i o zániku trestní 

odpovědnosti ve smyslu § 226 písm. e) TŘ (např. z hlediska naplnění podmínek účinné lítosti 

podle § 33 TZ).  

 

K dalším způsobům rozhodnutí soudu v hlavním líčení je třeba dodat, že po uzákonění 

formálního důkazního břemene státního zástupce by nepřipadalo v úvahu vrácení věci 

státnímu zástupci k došetření podle § 221 odst. 1 TŘ, tedy ukazují-li výsledky hlavního líčení 

na podstatnou změnu okolností případu a je-li k objasnění věci třeba dalšího šetření. Tato 

právní úprava reaguje na situace, kdy v přípravném řízení nebyl v dostatečném rozsahu 

objasněn skutkový stav, přičemž provedení úkonů potřebných pro objasnění věci se vymyká 
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 Soud zprostí obžalovaného obžaloby, jestliže na základě důkazů předložených v hlavním líčení státním 
zástupcem a případně doplněných soudem, a to i k návrhům ostatních stran, 
a) nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán, 
b) v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem, 
c) nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný, 
d) obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný, nebo 
e) trestnost činu zanikla. 
353

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 9. 1978, sp. zn. 11 Tz 62/1978 
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možnostem soudu.
354

 Státní zástupce je již nyní i po podání obžaloby oprávněn požádat 

policejní orgán o opatření důkazu, který potřebuje k zastupování obžaloby v řízení před 

soudem (§ 179 odst. 2 TŘ). Stejně tak je oprávněn vydat v řízení před soudem evropský 

vyšetřovací příkaz za účelem opatření důkazu v jiném členském státu (§ 374 odst. 1 ZMJS). 

Pokud by ani těmito prostředky nebyl schopen zajistit řádné objasnění věci z hlediska podané 

obžaloby, měl by nést za postavení obviněného před soud plnou odpovědnost v podobě 

zprošťujícího rozsudku. Použitelnosti ustanovení § 221 odst. 2 TŘ se věnuje bod 5.8.7. 

 

Na druhé straně by bylo namístě po vzoru angloamerického trestního procesu zvážit zavedení 

nového důvodu pro zastavení trestního stíhání, kterým je tzv. zneužití procesu (abuse of 

process). V teorii jsou rozlišovány dvě kategorie zneužití procesu. Jednak situace, kdy soud 

dospěje k závěru, že obviněnému nelze zajistit spravedlivý proces, jednak případy, kdy by 

samotné pokračování v trestním stíhání nebylo spravedlivé.
355

 První kategorie, která se 

v rozhodovací praxi objevuje spíše výjimečně, se váže zejména ke specifickému rozhodování 

soudních porot (např. vyloučení spravedlivého procesu v důsledku předchozí medializace 

případu). V rámci druhé kategorie je posuzován celkový charakter procesu. Zásadní je otázka, 

zda by obžaloba mohla být podána, aniž by došlo k úkonu, který představuje zásah do práva 

obviněného.
356

 Zatímco vyloučení důkazu má obviněnému zajistit stejné postavení, jaké by 

měl, pokud by jeho práva nebyla zasažena nezákonným získáním důkazu, v případě zneužití 

procesu k přímému zásahu do práv obviněného nemusí dojít. 

 

Typickým příkladem zneužití procesu je tzv. policejní provokace. Pakliže soud v rámci 

angloamerického právního systému dospěje k závěru, že policejní provokace zcela vyloučila 

možnost spravedlivého procesu, bez dalšího trestní stíhání zastaví.
357

 Na našem území 

policejní provokace vyvolává absolutní neúčinnost v jejím důsledku získaného důkazu proti 

vyprovokované osobě, a může tak vést k zastavení trestního stíhání či k vynesení 

zprošťujícího rozsudku pouze zprostředkovaně.
358

 Judikatura ESLP policejní provokaci a 

                                                           
354

 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář, s. 2751. 
355

 CHOO, A. L. T. Abuse of Process and Judicial Stays of Criminal Proceedings. 2
nd

 ed. New York: Oxford 
University Press, 2008, s. 18. 
356

 CHOO, A. L. T. Abuse of Process and Judicial Stays of Criminal Proceedings , s. 126 
357

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 19. 12. 1932 ve věci Sorrells v United 
States, 287 U.S. 435 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 19. 5. 1958 ve věci Sherman v United States, 
356 U.S. 369 
358

 Podstata policejní provokace byla vymezena ve stanovisku Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 
301/2014. „Za policejní provokaci se považuje aktivní činnost policie, která směřuje k podněcování určité osoby 
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další případy, které by byly v rámci angloamerického systému zařazeny do kategorie abuse of 

process, hodnotí jako porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, konkrétně obecného požadavku na 

spravedlivé projednání věci.
359

 S tímto závěrem nicméně na národní úrovni nespojuje žádnou 

konkrétní sankci, a to ani ve formě důvodu pro zastavení trestního stíhání. Ve smyslu čl. 13 

Úmluvy tak mají smluvní státy ponechán určitý prostor pro uvážení, jaký prostředek nápravy 

zvolí. Ten musí být nicméně minimálně stejně účinný jako satisfakce poskytovaná ESLP 

(tedy konstatování porušení práva a přiznání spravedlivého zadostiučinění).
360

   

 

Navrhované přenesení konečné odpovědnosti za řádné objasnění skutkového stavu z hlediska 

podané obžaloby na státního zástupce může vyvolávat obavy z procesních excesů vyvolaných 

snahou státního zástupce unést formální důkazní břemeno. Ty by mohly být potlačeny právě 

úpravou nového důvodu pro zastavení trestního stíhání. Trestní stíhání by bylo zastaveno, 

pokud by v důsledku závažného procesního pochybení některého z orgánů činných v trestním 

řízení nebylo spravedlivé v něm pokračovat. Jelikož by měl být hodnocen celkový charakter 

trestního procesu, a to s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu, taxativní vymezení 

předmětných procesních pochybení není vhodné a neuplatňuje se ani v rámci 

angloamerického právního systému. Kromě výše zmíněné policejní provokace bylo za 

zneužití procesu označeno např. zničení, ztráta či zatajení podstatného ospravedlňujícího 

důkazu orgánem činným v trestním řízení.
361

 Dalším příkladem je dosažení vydání či předání 

obviněného k trestnímu stíhání z cizího státu v důsledku závažného porušení extradičních 

pravidel (viz § 79 a § 193 ZMJS).
362

 Zneužití procesu představovalo rovněž zahájení trestního 

stíhání i přes dřívější ujištění obviněného, že takto postupováno nebude. Na základě této 

informace totiž obviněný zpravidla upustí od vyhledávání důkazů ve svůj prospěch, což může 

                                                                                                                                                                                     
(fyzické či právnické) ke spáchání konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat její 
trestní stíhání, a jejímž důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, ačkoliv 
předtím tato osoba žádný takový úmysl neměla. Policejní provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází 
k doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty určitého trestného činu, k záměrnému 
podstatnému navýšení rozsahu spáchaného činu podněcovanou osobou, či k jiným způsobem vyvolané změně 
právní kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované osoby, zejména pokud jde o okolnosti podmiňující použití 
vyšší trestní sazby, byť by jinak tato osoba byla k spáchání činu v obecném smyslu rozhodnuta.“ (…) „Důkaz 
získaný na základě policejní provokace je absolutně neúčinný v trestním řízení vedeném proti vyprovokované 
osobě.“ 
359

 Rozsudek ESLP ze dne 9. 6. 1998 ve věci Teixeira de Castro proti Portugalsku, č. stížnosti 25829/94 
360

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2003, sp. zn. IV. ÚS 487/03  
361

 Východiska v souvislosti s uzákoněním formálního důkazního břemene počítala s výslovným formulováním 
zásady, že státní zástupce nesmí zatajit podstatný důkaz svědčící ve prospěch obviněného. 
362

 R v Hartley (1978) 2 NZLR 199 
V uvedené věci policejní orgán za účelem extradice obviněného z Austrálie na Nový Zéland namísto vydání 
mezinárodního zatýkacího rozkazu prostřednictvím telefonického hovoru vyjednal umístění obviněného do 
stanoveného letadla. 



179 
 

významně oslabit jeho následné možnosti obhajoby.
363

 Riziko ztráty důkazů či oslabení jejich 

důkazní hodnoty může vést ve výjimečných případech k zastavení trestního stíhání také pro 

neopodstatněné průtahy při jeho zahájení.
364

 

 

 

5.9. Přezkum rozhodnutí ve věci samé 

 

5.9.1. Koncentrace řízení 

Na jedné straně je nepřípustné, aby byla důkazní iniciativa nositele formálního důkazního 

břemene vyloučena nepředvídatelným rozhodnutím soudu (viz poučovací povinnost soudu – 

bod 5.8.6.), na druhé straně by v určité fázi trestního procesu možnost reakce státního 

zástupce na adresné a konkrétní podněty k doplnění dokazování popírala podstatu jeho 

odpovědnosti za řádné objasnění skutkového stavu. V této souvislosti se v rámci 

angloamerického právního systému a české právní úpravy civilního sporného řízení, na které 

bylo opakovaně odkazováno, uplatňuje institut koncentrace řízení představující tzv. důkazní 

stopstav. Jedná se o projev odpovědnosti stran za jejich důkazní aktivitu. V případě uzákonění 

formálního důkazního břemene státního zástupce by měl uvedený institut své opodstatnění 

také v českém trestním procesu.  

 

Vzhledem ke specifickému významu trestního práva procesního a v jeho rámci zásady zjištění 

skutkového stavu bez důvodných pochybností by bylo třeba přistupovat k vymezení institutu 

koncentrace řízení mimořádně citlivě. Zároveň je třeba si uvědomit, že jedním z aspektů práva 

na obhajobu je možnost volně si zvolit okamžik uplatnění určitého způsobu obhajoby.
365

 

Účinky koncentrace řízení by tak měl pociťovat výhradně státní zástupce. Ostatně také 

v civilním procesu dopadá koncentrace řízení jen na účastníka, který nese důkazní břemeno.  

 

Domnívám se, že v řízení před nalézacím soudem by bylo pro státního zástupce dostatečnou 

motivací ke včasným důkazním návrhům právě jeho zatížení formálním důkazním břemenem. 

Odkládáním důkazních návrhů by se vystavoval riziku oslabení důkazní hodnoty příslušných 

                                                           
363

 CHOO, A. L. T. Abuse of Process and Judicial Stays of Criminal Proceedings, s. 65. 
364

 K zastavení trestního stíhání došlo ve věci R v B (2003) UKHL 68. V této trestní věci byla mezi dobou 
údajného spáchání trestného činu pohlavního zneužití a dnem zahájení trestního stíhání obviněného třicetiletá 
prodleva. Ta předem vyloučila možnost jeho obhajoby, kterou by bylo nutné založit zejména na 
nesrovnalostech ve výpovědích či alibi obviněného. 
365

 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2010, sp. zn. III. ÚS 1624/09 



180 
 

důkazů, jejich provedení protistranou, jakož i riziku konstatování nadbytečnosti důkazu. 

Řízení by tak mohlo být koncentrováno teprve k okamžiku vyhlášení prvostupňového 

rozhodnutí ve věci samé. Následná důkazní iniciativa státního zástupce ve prospěch obžaloby 

by byla omezena na možnost reakce na nové procesní situace (např. nové důkazy obhajoby či 

zpochybňování věrohodnosti důkazu obžaloby). Výjimku by představovaly důkazy, které 

nemohl státní zástupce bez své viny navrhnout dříve. Jednalo by se zejména o nové důkazy, 

ale také důkazy, jejichž dřívější provedení objektivně nebylo možné (např. z důvodu 

závažného zdravotního stavu svědka).  

 

  

5.9.2. Odvolání 

Obžalovaný by byl oprávněn namítat nepřípustnou ingerenci soudu ve prospěch obžaloby při 

objasňování skutkového stavu coby podstatnou vadu řízení, které předcházelo napadenému 

rozsudku ve smyslu § 258 odst. 1 písm. a) TŘ. Nepřípustná důkazní iniciativa soudu ve 

prospěch obžaloby, případně provádění důkazů obžaloby nespadajících do žádné z kategorií 

zákonem stanovených výjimek (viz bod 5.8.8.), by ve smyslu uvedeného ustanovení mohly 

mít vliv na správnost a zákonnost přezkoumávaného rozsudku.   

 

Důvodem pro zrušení zprošťujícího rozsudku by naopak nebyla neúplnost skutkových zjištění 

způsobená nedostatečnou důkazní aktivitou státního zástupce [viz § 258 odst. 1 písm. b) TŘ]. 

Ta by musela být vyvolána podstatnou vadou řízení před soudem [viz § 258 odst. 1 písm. a) 

TŘ]. Do této kategorie by nově spadalo porušení poučovací povinnosti soudu vyvolávající 

nepředvídatelnost jeho rozhodnutí (viz bod 5.8.6.). Nelze totiž připustit, aby byl obžalovaný 

zproštěn obžaloby pouze proto, že státní zástupce nemohl předvídat výklad příslušných 

ustanovení či způsob hodnocení důkazů soudem a včas mu přizpůsobit svou důkazní 

iniciativu.  

 

Oproti současnému stavu by však odvolací řízení nemělo být prostředkem k nápravě 

podstatných vad přípravného řízení, které nelze napravit v řízení před soudem. Garantem 

zákonnosti přípravného řízení je státní zástupce, který podáním obžaloby akceptuje plnou 

odpovědnost za jeho výsledek a postavení obviněného před soud. Nemožnost pokračovat po 

zrušení rozsudku v řízení před soudem pro neodstranitelné procesní vady mající původ 

v přípravném řízení by tak neměla být důvodem pro vrácení věci státnímu zástupci 
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k došetření (§ 260 TŘ), ale důvodem pro zastavení trestního stíhání (viz bod 5.8.1.). K tomu 

je třeba dodat, že přezkum rozsudku má být zaměřen nejen na správnost a zákonnost, ale také 

na spravedlivost rozsudku a řízení, které mu předcházelo. Nejzávažnější procesní pochybení 

některého z orgánů činných v trestním řízení dosahující intenzity zneužití procesu by 

z důvodů popsaných pod bodem 5.8.8.5. mělo vést k okamžitému zastavení trestního stíhání, 

nikoli ke snahám o odstranění jeho následků. 

 

 

5.9.3. Obnova řízení 

Obnova řízení představuje mimořádný opravný prostředek určený k odstranění nedostatků 

skutkových zjištění, a sice těch, které mají původ v soudu dosud neznámých skutečnostech 

nebo důkazech, resp. v dalších nových okolnostech. Do legitimace státního zástupce k podání 

návrhu na povolení obnovy řízení v neprospěch obviněného by se promítl institut koncentrace 

řízení. Státní zástupce by totiž musel v prvé řadě prokázat, že nově navrhované důkazy 

nemohl bez své viny použít v řízení před nalézacím soudem, a za výše popsaných podmínek 

ani v řízení před odvolacím soudem. 

 

Bez ohledu na to, zda bude uzákoněno formální důkazní břemeno státního zástupce, je třeba 

odkázat na závěr vyjádřený pod bodem 5.2.3., a sice že státní zástupce, který v řízení před 

soudem zastupuje veřejnou žalobu (§ 2 odst. 8 TŘ), má být přítomen při každém jednání před 

soudem, při kterém je prováděno dokazování k věci samé. Podle platné právní úpravy je 

dokazování k návrhu na povolení obnovy řízení zaměřené na posouzení charakteru důkazů a 

skutečností předkládaných navrhovatelem z hledisek uvedených v § 278 odst. 1 větě první 

TŘ. Byť v této fázi trestního řízení soud nerozhoduje o jeho meritu, výsledky provedeného 

dokazování se v případě povolení obnovy řízení a celkového či částečného zrušení 

napadeného rozhodnutí logicky promítnou do nového rozhodnutí ve věci samé. Návrh na 

povolení obnovy řízení navíc posuzuje soud prvního stupně (§ 281 TŘ), tedy tentýž soud, jenž 

je v obnoveném řízení příslušný k rozhodnutí o vině a trestu.  

 

Dokazování k návrhu na obnovu řízení je obdobně jako při rozhodování soudu ve věci samé 

prováděno v souladu s principy kontradiktornosti (čl. 38 odst. 2 Listiny) a rovnosti stran (čl. 

37 odst. 3 Listiny a čl. 96 odst. 1 Ústavy), ústnosti a bezprostřednosti (§ 2 odst. 11 a 12 
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TŘ).
366

 Pokud je takové dokazování prováděno v nepřítomnosti státního zástupce na podkladě 

jeho návrhu na povolení obnovy řízení v neprospěch obviněného, nepřípustná záměna rolí 

obžaloby a soudu je nevyhnutelná. Vystupování soudce, který v úvodu konstatuje obsah 

návrhu na povolení obnovy řízení v neprospěch obviněného, následně provádí důkazy 

podporující tento návrh a na tomto podkladě případně i rozhodne o povolení obnovy řízení a 

celkovém či částečném zrušení napadeného rozhodnutí, je nepochybně jednostranné. Je proto 

třeba trvat na zákonné úpravě povinné účasti státního zástupce ve veřejném zasedání o návrhu 

na povolení obnovy řízení minimálně v případě, že se rozhoduje o jeho návrhu podaném 

v neprospěch obviněného. Na tom nic nemění ani znění čl. 92 odst. 2 pokynu obecné povahy 

nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení, jenž stanoví povinnou účast státního 

zástupce při rozhodování o návrhu na povolení obnovy trestního řízení. Jedná se totiž o 

interně závazný předpis, který nebrání tomu, aby se při jeho porušení veřejné zasedání 

v nepřítomnosti státního zástupce konalo. 

  

                                                           
366

 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 608/10 
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Závěr 

Uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce by představovalo vyústění 

tendencí směřujících k prosazení sporného charakteru řízení před soudem, který byl jedním 

z hlavních cílů tzv. velké novely trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. Zároveň 

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

nadměrné důkazní aktivity, na které česká rozhodovací praxe za stávající právní úpravy není 

schopna adekvátně reagovat, ačkoli si jej je evidentně vědoma. Na uvedené riziko je 

opakovaně poukazováno také na mezinárodní úrovni, zejména v judikatuře ESLP, který 

jednoznačně konstatoval, že nelze obecně zatížit důkazním břemenem stát, ale je třeba 

konkrétně stanovit, že jeho nositelem je obžaloba. Požadavek jednoznačného oddělení rolí 

státního zástupce a soudce při objasňování skutkového stavu je opakovaně zmiňován nejen 

v nezávazných mezinárodních dokumentech, ale byl vysloven také ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady EU ze dne 9. 3. 2016, č. 2016/343, podle které mají členské státy zajistit, 

aby důkazní břemeno co do prokázání viny obviněného zatěžovalo obžalobu. 

 

Formální důkazní břemeno 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. Ačkoli je působení formálního důkazního břemene v civilním 

sporném řízení, jakož i v rámci angloamerického právního systému cenným teoretickým 

podkladem, nelze tento cizorodý prvek bez dalšího převzít do českého trestního procesu. 

Zatímco civilní sporný proces je primárně určen k ochraně soukromoprávních vztahů, trestní 

právo procesní chrání jak práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, tak zájmy 

společnosti a ústavní zřízení České republiky, a to před nejzávažnějšími formami 

protiprávního jednání. Zároveň je spojeno s možností závažných zásahů do práv a svobod 

dotčených osob, zejména těch, proti nimž se řízení vede. Tomu musí odpovídat garance 

s uzákoněním formálního důkazního břemene státního zástupce spojené. Na druhé straně je 

třeba zdůraznit, že oproti občanskému spornému řízení by byl v trestním řízení formálním 

důkazním břemenem zatížen vždy právní profesionál, který řízení před soudem inicioval. 

Také v případě angloamerického systému trestní justice je předmětný institut založen 

na odlišném hodnotovém základě, a proto byla věnována pozornost možnostem jeho 

implementace v podobě slučitelné s ideovým nastavením platného českého trestního řádu.  
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Bez ohledu na zákonné vymezení účelu trestního řízení je již nyní zřejmé, že stejně důležitým 

účelem, jakým je zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností, je spravedlivý 

proces. Zakotvení formálního důkazního břemene státního zástupce by přispělo k důslednému 

respektování zásady presumpce neviny, konkrétně povinnosti soudu vystupovat vůči 

obviněnému nestranně. Riziko narušení nestrannosti soudce vyplývá ze stávajícího vymezení 

vyhledávací zásady, jež je v kolizi s podstatou obžalovací zásady, neboť rozostřuje hranici 

mezi funkcí obžaloby a soudu. Zároveň zpochybňuje rovnost stran ve smyslu jejich rovného 

procesního postavení. Domnívám se proto, že vyhledávací zásada by se neměla uplatňovat ve 

vztahu k soudu. Povinnost doplnění dokazování soudem ve prospěch obžalovaného je 

důsledkem zásady presumpce neviny. Právo obviněného na podporu svých stanovisek 

navrhovat a provádět důkazy je součástí zásady zajištění práva na obhajobu, a mělo by proto 

být vymezeno na jiném místě. Zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností 

by při nastavení odpovídajících garancí předcházejících nepředvídatelnému postupu a 

rozhodnutí soudu nejen nebyla popřena, ale naopak by byly vytvořeny podmínky pro 

komplexní a všestranné objasnění věci.  Zásada volného hodnocení důkazů se již za stávající 

právní úpravy uplatňuje v každé fázi trestního řízení, ačkoli se v jeho průběhu důkazní 

standard vyvíjí. Rozhodování soudu v situaci, kdy by se státnímu zástupci nepodařilo unést 

formální důkazní břemeno by bylo založeno na stejném principu. Předmětný institut nestanoví 

mechanický postup při hodnocení důkazů, a proto ani obavy z narušení zásady volného 

hodnocení důkazů nejsou namístě. Zachována by měla být rovněž zásada legality, avšak za 

současného posílení oportunních prvků vyvažujících zatížení státního zástupce formálním 

důkazním břemenem. 

 

Jestliže má nést státní zástupce výlučnou procesní odpovědnost za prokázání tvrzení 

obsažených v obžalobě, nelze jej zatížit povinností podat obžalobu, ačkoli má důvodné 

pochybnosti, zda bude v řízení před soudem schopen unést formální důkazní břemeno. Stejně 

tak by tento zástupce veřejného zájmu neměl být nucen pokračovat v úkonech trestního řízení, 

byť je přesvědčen, že takový postup není ve veřejném zájmu. Pokud by se státní zástupce při 

naznačeném rozšíření jeho diskrečních pravomocí rozhodl postavit obviněného před soud, od 

samého počátku by měl nést za toto rozhodnutí a následné objasnění všech podstatných 

skutečností z hlediska podané obžaloby plnou odpovědnost. Ta by se měla projevit již při 

přezkumu obžaloby, kde by závěr o nenavržení relevantních důkazů k základním skutkovým 

okolnostem nebo o existenci závažných procesních vad přípravného řízení, jež nelze napravit 

v řízení před soudem, měl vést k okamžitému zastavení trestního stíhání, nikoli k vrácení věci 
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státnímu zástupci k došetření s návodem k nápravě. Plná odpovědnost státního zástupce za 

podání obžaloby by měla platit také v řízení před soudem, kde by se promítla do možností 

jeho dispozice s obžalobou. Závěr o důkazní nouzi obžaloby by měl státního zástupce 

opravňovat ke kvalifikovanému návrhu na vydání zprošťujícího rozsudku, nikoli ke zpětvzetí 

obžaloby za účelem došetření věci v přípravném řízení.     

 

Nestrannost soudce při dokazování v trestním řízení není ohrožena pouze v důsledku jeho 

konečné procesní odpovědnosti za náležité objasnění skutkového stavu. Rizikový faktor 

představuje také obsah předkládaného vyšetřovacího spisu, který logicky vyznívá 

v neprospěch obviněného, a zpravidla zahrnuje také důkazy, jejichž provedením v řízení před 

soudem může být konečná podoba získané informace změněna. Na tomto podkladě soud 

přezkoumává obžalobu, jejíž odůvodnění běžně obsahuje detailní popis výpovědí a dalších 

důkazů opatřených a provedených v přípravném řízení, který svým rozsahem odpovídá popisu 

provedených důkazů v odůvodnění rozsudku. Pakliže bude formálním důkazním břemenem 

zatížen státní zástupce, potřeba detailního studia vyšetřovacího spisu soudem zanikne. Spis 

předkládaný soudu by mohl obsahovat pouze poklady potřebné k posouzení zákonnosti 

přípravného řízení, resp. k odhalení zde vzniklých procesních pochybení, údaje nezbytné pro 

zajištění přítomnosti svědků a dalších osob při jednání nebo pro naplnění předpokladů pro 

provedení dalších důkazů a posouzení jejich přípustnosti. Zároveň by byl namístě výslovný 

zákaz reprodukce obsahu výpovědí spoluobviněných, svědků a případných znalců 

v odůvodnění obžaloby.   

 

Základním předpokladem optimálního fungování formálního důkazního břemene státního 

zástupce 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 sporných charakterem řízení před soudem je spojeno upření 

pozornosti při dokazování na sporné otázky. Institut nesporných skutečností by na jedné 

straně neměl být limitován typovou závažností projednávané věci, na druhé straně by měla 

být věnována pozornost tomu, zda nesporný charakter předmětných skutečností nebyl 

v průběhu dokazování zpochybněn. 
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Zatížení státního zástupce formálním důkazním břemenem by mělo být spojeno s vyloučením 

důkazní iniciativy soudu (s potencionální výjimkou ve prospěch obžalovaného a zúčastněné 

osoby) a jeho zapojením do provádění důkazů pouze v zákonem vymezených případech. I 

přes nastavení výlučné procesní odpovědnosti státního zástupce za objasnění skutečností 

podstatných z hlediska podané obžaloby by bylo jedním z primárních cílů trestního procesu 

zjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností. Zejména z hlediska obžaloby by 

k tomuto účelu sloužila poučovací povinnost soudu, jež by měla zamezit nepředvídatelnému 

výkladu příslušných ustanovení či způsobu hodnocení důkazů soudem. Na druhé straně by 

možnost reakce státního zástupce na adresné a konkrétní podněty k doplnění dokazování po 

vyhlášení rozhodnutí nalézacího soudu popírala podstatu jeho odpovědnosti za řádné 

objasnění skutkového stavu, a proto je namístě k tomuto okamžiku a ve vztahu k tomuto 

subjektu řízení koncentrovat. Projev presumpce neviny by představovala konečná 

odpovědnost soudu za provedení nebo alespoň pokus o provedení podstatného důkazu 

svědčícího ve prospěch obžalovaného (resp. zúčastněné osoby), jehož existence by byla 

zřejmá z předchozího dokazování, přesto jeho provedení obhajoba nenavrhla a ani přes 

poučení soudu o provedení uvedeného důkazu neprojevila zájem. Důraz na důkazní aktivitu 

obžalovaného by měl být spojen s důsledným přezkumem jeho způsobilosti náležitě se hájit 

bez pomoci obhájce nebo efektivity pomoci poskytované mu obhájcem. 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.  

 

Závěrem lze dodat, že prolínání prvků anglosaského a kontinentálního typu trestního řízení 

není z historického hlediska neobvyklým jevem. Ten se na našem území projevil například 

v revolučním období souvisejícím s pádem absolutismu, kdy byla po vzoru anglosaského 

procesu uzákoněna obžalovací zásada a do rozhodování ve věci samé zapojen laický prvek. 

Prosazování sporného charakteru řízení před soudem má rovněž angloamerický základ. 

Zásadním způsobem se český zákonodárce nechal inspirovat také v oblasti odklonů v trestním 

řízení. Při přejímání zahraničních institutů je třeba zohlednit zejména historické, kulturní, 

politické a institucionální odlišnosti českého právního prostředí. Z těchto důvodů nepovažuji 

za vhodné např. převzetí angloamerické koncepce zpřístupňování pramenů důkazů nebo 

odděleného dokazování obžaloby a obhajoby.  



187 
 

Seznam použitých zkratek 
 

CCP  Code for Crown Prosecutors (Velká Británie) 

CJA  Criminal Justice Act 2003 (Velká Británie) 

Costituzione zákon č. 298/1947 Gazz. Uff., Costituzione della Repubblica Italiana 

(Italská republika) 

CPIA  Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (Velká Británie) 

CPP zákon č. 447/1988 Gazz. Uff., Codice di Procedura Penale (Italská 

republika) 

CPR  Criminal Procedure Rules (Velká Británie) 

EKLP  Evropská komise pro lidská práva 

ESLP  Evropský soud pro lidská práva 

FRCP  Federal Rules of Criminal Procedure (Spojené státy americké) 

Listina usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práva a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky 

MPOPP Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

PACE Police and Criminal Evidence Act 1984 (Velká Británie) 

Rekodifikace ideový záměr nového trestního řádu s označením Rekodifikace trestního 

práva procesního uveřejněný v roce 2018 

TP zákon č. 301/2005 Z. z., trestný poriadok 

tr. zák.   zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

TŘ   zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

TZ   zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Úmluva  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Ústava Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky 

Východiska ideový záměr nového trestního řádu s označením Východiska a principy 

nového trestního řádu uveřejněný v roce 2015 

ZMJS zákon č. 103/2014, o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních 

ZSZ   zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 



188 
 

Seznam použitých zdrojů 
 

Monografie a sborníky 

BARCLAY, G. C.; TAVARES, C. (ed.) Digest 4 : Information on the Criminal Justice 

System in England and Wales. London: Home Office Research, Development and Statistical 

Directorate, 1999, 84 s. ISBN: 978-1840823165. 

 

BRADLEY, C. M. (ed.). Criminal Procedure. A Worldwide Study. 2
nd

 ed. Durham, North 

Carolina: Carolina Academic Press, 2007, 584 s. ISBN: 978-1594602443. 

 

CROSS, R. The Golden Thread of the English Criminal Law : The burden of proof. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1976, 19 s. ISBN: 0-521-21405-X. 

 

DEKLE, G. R. Prosecution Principles : A Clinical Handbook. St. Paul, MN: West, 2007, 387 

s. ISBN: 978-0-314-18444-3. 

 

CHOO, A. L. T. Abuse of Process and Judicial Stays of Criminal Proceedings. 2
nd

 ed. New 

York: Oxford University Press, 2008, 240 s. ISBN: 978-0-19-928083-4. 

 

LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, 272 s. ISBN: 

978-80-7502-203-5. 

 

LOCKE, J. Two Treatises of Government. vol. 5. London: Thomas Tegg, 1823, 216 s.  

 

MACUR, J. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, Spisy 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1995, 172 s. ISBN 80-210-1161-0.  

 

MALÝ, K. Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a první polovině 18. století. 

Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 161 s. ISBN: 978-80-246-3269-8. 

 

MURZYNOWSKI, A. Istota i zasady procesu karnego. Warszawa: PWN, 1976, 352 s. 

 

NANCE, D. A. The Burdens of Proof : Discriminatory Power, Weight of Evidence, and 

Tenacity of Belief. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, 330 s. ISBN: 978-1-107-

12418-9. 

 

NEDOROST, L. a kol. Státní zastupitelství: historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2002, 519 s. ISBN: 80-86432-34-3.  

 

PLOTNIKOFF, J.; WOOLFSON, R. `A Fair Balance´? Evaluation of the Operation of 

Disclosure Law. London: Home Office, Research, Development and Statistics Directorate, 

2001, 154 s. ISBN: 1840827394. 

 

RŮŽEK, A. Obžalovací zásada v československém socialistickém trestním řízení. Praha: 

Nakladatelství Československé akademie věd, 1964, 218 s. 

 



189 
 

SCHLESINGER, R. Comparative Law. 3
th

 ed. Brooklyn: Foundation Press, 1970.  

 

ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex 

Bohemia, 1999, 403 s. ISBN: 80-85963-89-2. 

 

VYŠINSKIJ, A. J. Theorie soudních důkazů v sovětském právu. Přeložil KONEČNÝ, J.; 

TARABRIN, E. Praha: Mír, 1950, 346 s. 

 

WILLIAMS, G. (ed.) The Proof of Guilt : A Study of the English Criminal Trial. London: 

Stevens & Sons, 1955, 294 s.   

 

ŽILA, J. Zásada vyhledávací v trestním řízení (v československém socialistickém právu). 

Praha: Academia, 1983, s. 70 an. 
 

 

Učebnice a komentáře 

ASHWORTH, A.; REDMAYNE, M. The Criminal Process, 4
th

 ed., Oxford: Oxford 

University Press, 2010, 471 s. ISBN: 978-0-19-954728-9. 

 

ATKINSON, D., MOLONEY, T. Blackstone’s Guide to the Criminal Procedure Rules, 2
nd

 

ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, 451 s. ISBN: 978-0-19-958870-1.  

 

DENNIS, I. H. The Law of Evidence. 2
nd

 ed. London: Sweet and Maxwell, 2002, 822 s. ISBN: 

978-18-470-3856-2. 

 

DRAŠTÍK, A.; FENYK, J. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

1383 s. ISBN: 978-80-7552-600-7. 

 

FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, 928 s. ISBN: 978-80-7478-750-8. 

 

GLASER, J. Handbuch des Strafprozesses, Leipzig: Duncker und Humblot, 1883, 756 s.  

 

HANNIBAL, M.; MOUNTFORD, L. Criminal Litigation. Oxford: Oxford University Press, 

2016, 613 s. ISBN: 978-0-19-876590-5. 

 

INGRAM, J. L. Criminal Evidence. 11
th

 ed. Waltham, MA: Anderson, 2012, 1040 s. ISBN: 

978-1437735031. 

 

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. Praha: Leges, 2018, 864 s. ISBN: 978-80-

7502-278-3. 

 

KAMISAR, Y. a kol. Basic Criminal Procedure. 12
th

 ed. St. Paul, MN: West, 2008, 924 s. 

ISBN: 978-0-314-18988-2. 

 

KAMISAR, Y. a kol. Modern Criminal Procedure : Cases, Comments, and Questions. 12
th

 

ed. St. Paul, MN: West, 2008, 365 s. ISBN: 978-0-314-92306-6. 

 

KUKLÍK, J.; SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. 2. vyd. Praha: Leges, 2011, 

871 s. ISBN: 978-80-87212-87-5. 



190 
 

 

MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vyd. Praha: Leges, 

2010, 640 s. ISBN: 978-80-87212-39-4. 

 

SCHELLE, K. a kol. Vývoj trestního řízení. Brno: KEY Publishing, 2012, 100 s. ISBN: 978-

80-7418-139-9. 

 

SOLNAŘ, V. a kol. Československé trestní řízení. Praha: Orbis, 1963, 355 s. 

 

SPENCER, J. R. La procédure pénale anglaise. Paris: Presses universitaires de France, 1998, 

127 s. ISBN: 978-2130485599. 

 

STORCH, F. Řízení trestní rakouské. I. a II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2011, I. díl 396 s., II. 

díl 691 s. ISBN: 978-80-7357-651-6. 

 

SVOBODA, K. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017, 1627 s. 

ISBN: 978-80-7400-673-9. 

 

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 1009 s. ISBN: 

978-80-7400-496-4. 

 

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, 4700 s. ISBN: 

978-80-7400-465-0. 

 

TAYLOR, CH. W. Evidence. New York: Longman/Pearson, 2010, 185 s. ISBN: 978-1-4058-

5948-6. 

 

VLČEK, E. Dějiny trestního práva v českých zemích a v Československu. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006, 66 s. ISBN: 80-210-3506-4. 

 

 

Články ve sbornících a odborných časopisech 

DAMAŠKA, M. R. Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal 

Procedure : A Comparative Study. University of Pennsylvania Law Review. 1972-1973, paper 

121, s. 506-589. 

 

DAMAŠKA, M. R. Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure. Yale Law 

School Faculty Scholarship Series. 1975, paper 1590, s. 480-544. 

 

DANZIG, R. Toward the Creation of a Complementary, Decentralized System of Criminal 

Justice. Stanford Law Review. 1973, vol. 26, no. 1, s. 1-54. ISSN: 1939-8581. 

 

FENYK, J. Důkazní břemeno a trestní řízení. In JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – 

minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 67-74. ISBN: 978-80-7502-185-4. 

 

FENYK, J. Zásada kontradiktorní v trestním řízení anglosaského a kontinentálního typu. In 

FENYK, J. (ed.) a kol. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis, 2007, 

s. 9-16. ISBN: 80-86920-25-9. 

 



191 
 

GRANDE, E. Italian Criminal Justice : Borrowing and Resistence. The American Journal of 

Comparative Law. 2000, vol. 48, no. 2, s. 227-260. ISSN: 2326-9197. 

 

GRIFFITHS, J. Ideology in Criminal Procedure or A Third "Model" of the Criminal Process. 

The Yale Law Journal, 1970, vol. 79, no. 3, s. 359-417. ISSN: 0044-0094. 

 

GŘIVNA, T; ŠIMÁNOVÁ, H. Příspěvek do diskuse o povaze ustanovení § 8 odst. 5 TOPO: 

úvaha nad možností zatížit obviněnou právnickou osobu důkazním břemenem. Trestní právo. 

2018, č. 2, s. 8-17. ISSN: 1211-2860. 

 

HODGSON, J. S. The Future of Adversarial Criminal Justice in 21st Century Britain. North 

Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation. 2010, vol. 35, no. 2, s. 

319-362. ISSN: 0743-1759. 

 

HODGSON, J. S. The Role of the Criminal Defence Lawyer in an Inquisitorial Procedure : 

Legal and Ethical Constraints. Legal Ethics. 2006, vol. 9, no. 1, s. 125-144. ISSN: 1757-8450.  

 

ILLUMINATI, G. The Frustrated Turn to Adversarial Procedure in Italy (Italian Criminal 

Procedure Code of 1988). Washington University Global Studies Law Review. 2005, vol. 4, 

no. 3. s. 567-581. 

 

KRATOCHVÍL, V. Základní zásady trestního řízení/trestního práva procesního v roce 2016. 

In JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 

15-35. ISBN: 978-80-7502-185-4. 

 

LIPPKE, R. L. The Prosecutor and the Presumption of Innocence. Criminal Law & 

Philosophy. 2014, no. 8, s. 337-352. 

 

LUPÁRIA, L. Model Code or Broken Dream? The Italian Criminal Procedure in a 

Comparative Perspective. In GIALUZ, M. a kol. The Italian Code of Criminal Procedure: 

Critical Essays and English Translation. Padova: Wolters Kluwer Italia, 2014, 507 s. ISBN: 

978-88-1334-106-0. 

 

MARCUS, M. Above the Fray or Into the Breach : The Judge’s Role in New York’s 

Adversarial System of Criminal Justice. Brooklyn Law Review. 1992, vol. 57, no. 4, s. 1193-

1219. ISSN: 0007-2362. 

 

McCLAIN, E. Burden of Proof in Criminal Prosecutions. American Law Review. 1883, vol. 

892, no. 17, s. 892-932. 

 

MIRRABELLA, J. G. Scales of Justice : Assessing Italian Criminal Procedure Through the 

Amanda Knox Trial. Boston University International Law Journal. 2012, vol. 30, no. 1, s. 

229-260. ISSN: 0737-8947. 

 

MULÁK, J. Zásada volného hodnocení důkazů. In JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním 

řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, 536 s. ISBN: 978-80-

7502-287-5. 



192 
 

 

OGG, J. T. Adversary and Adversity : Converging Adversarial and Inquisitorial Systems of 

Justice – A Case Study of the Italian Criminal Trial Reforms. International Journal of 

Comparative and Applied Criminal Justice. 2013, vol. 37, no. 1, s. 31-61. ISSN: 0192-4036. 

 

ORFIELD, L. B. The Federal Rules of Criminal Procedure. California Law Review. 1945, 

vol. 33, no. 4, s. 543-599. ISSN: 0008-1221. 

 

PIZZI, W. T.; MARAFIOTI, L. The New Italian Code of Criminal Procedure : The 

Difficulties of Building an Adversarial Trial System on a Civil Law Foundation. Yale Journal 

of International Law. 1992, vol. 17, no. 1, s. 1-40. 

 

PÚRY, F. Existuje důkazní břemeno v trestním řízení? In FENYK, J. (ed.) a kol. Pocta 

Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis, 2007, s. 104-113. ISBN: 80-86920-

25-9. 

 

RŮŽEK, A. Povinnost dokazovat a důkazní břemeno. In SOLNAŘ, V. a kol. Stát a právo: 

Problémy dokazování. Praha: Academia, 1967, sv. 13, 227 s. 

 

ŠÁMAL, P. K úpravě trestního procesu v letech normalizace. In MALÝ, K.; SOUKUP, L. 

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 307-342. ISBN: 80-246-0863-4.  

 

ŠÁMAL, P. Základní zásady dokazování v připravovaném novém trestním řádu. In 

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 

45-66. ISBN: 978-80-7502-185-4. 

 

TANOVICH, D. M. The Unravelling of the Golden Thread : The Supreme Court’s 

Compromise of the Presumption of Innocence. Criminal Law Quarterly. 1992-1993, vol. 35, 

s. 194-210. ISSN: 0011-1333. 

 

VANTUCH, P. Zastavení trestního stíhání a pravomoci nejvyššího státního zástupce. Trestní 

právo. 2002, č. 12, s. 13-18. ISSN: 1211-2860. 

 

VIDMAR, N. A Historical and Comparative Perspective on the Common Law Jury. In 

VIDMAR, N. (ed.) World Jury Systems. New York: Oxford University Press, 2000, 488 s. 

ISBN: 9780198298564. 

 

WODAGE, W. Y. Burdens of Proof, Presumptions and Standards of Proof in Criminal Cases. 

Mizan Law Review. 2014, vol. 8, no. 1, s. 252-270. ISSN: 1998-9881. 

 

ZOULÍK, F. Soudní ochrana lidských práv. Právo a zákonnost. 1990, č. 10. ISSN: 1210-

0900. 

 

 



193 
 

Použité internetové odkazy 

Committee of Ministers of the Council of Europe. The Role of Public Prosecution in the 

Criminal Justice System. Recommendation Rec(2000)19 from 6. 10. 2000 and Explanatory 

Memorandum [online], 2010 [cit. 28. 8. 2018]. Dostupné z: https://rm.coe.int/16804be55a 

 

Crown Prosecution Service. Annual Report and Accounts 2018-2019 [online]. London: 2019 

[cit. 29. 8. 2019]. Dostupné z: 

https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/CPS-Annual-Report-and-

Accounts-2018-19-final.pdf 

 

Fair Trials International. Legal Experts Advisory Panel. EU Directive on the Presumption of 

Innocence : Implementation Toolkit [online], 2017 [cit. 28. 8. 2018]. Dostupné z: 

https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/2017/06/Presumption-of-Innocence-

Toolkit_2.pdf 

 

GŘIVNA, T. Základní zásady trestního řízení ve světle rekodifikace trestního řádu [online]. 

Kongres právní prostor 2015. Seč u Chrudimi, 2015 [cit. 19. 1. 2019]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-

rekodifikace-trestniho-radu 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR. Rekodifikace trestního práva procesního [online], 2018 [cit. 

10. 12. 2018]. Dostupné z: https://tpp.justice.cz/ 

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR. Rekodifikace trestního práva procesního [online], 2019 [cit. 

11. 10. 2019]. Dostupné z: https://tpp.justice.cz/ 

 

Royal Commission. The Royal Commission on Criminal Justice. Report [online]. London: 

HMSO, 1981 [cit. 2. 9. 2018]. Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/271971/2263.pdf 

 

United Nations. Guidelines on the Role of Prosecutors [online]. Eighth United Nations 

Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Cuba: Havana, 1990 

[cit. 12. 11. 2018]. Dostupné z:  

https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/guidelines-on-the-role-of-prosecutors/ 

 

 

Judikatura 

 

Česká judikatura 

 

Ústavní soud 

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94  

Nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 1996, sp. zn. III. ÚS 83/96 

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. zn. I. ÚS 167/94 

https://rm.coe.int/16804be55a
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/CPS-Annual-Report-and-Accounts-2018-19-final.pdf
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/CPS-Annual-Report-and-Accounts-2018-19-final.pdf
https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/2017/06/Presumption-of-Innocence-Toolkit_2.pdf
https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/2017/06/Presumption-of-Innocence-Toolkit_2.pdf
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu
https://tpp.justice.cz/
https://tpp.justice.cz/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271971/2263.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271971/2263.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/guidelines-on-the-role-of-prosecutors/


194 
 

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 295/96  

Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1998, sp. zn. III. ÚS 398/97 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 4. 1999, sp. zn. I. ÚS 84/99 

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 105/01 

Nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 617/2000 

Nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01 

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2003, sp. zn. III. ÚS 511/02 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2003, sp. zn. IV. ÚS 487/03 

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 733/01 

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 573/02 

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2004, sp. zn. III. ÚS 239/04 

Nález Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 639/03 

Nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 371/04 

Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2004, sp. zn. II. ÚS 268/03 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 11/04 

Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 670/05 

Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. IV. ÚS 335/05 

Nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. IV. ÚS 227/05 

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 553/05 

Nález Ústavního soudu ze 17. 5. 2007, sp. zn. IV. ÚS 260/05  

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 1947/07   

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 375/06 

Nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS 2014/07  

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. I. ÚS 49/06 

Nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2009, sp. zn. II. ÚS 1975/08 

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. I. ÚS 3094/08  

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2010, sp. zn. III. ÚS 1624/09  

Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 608/10 

Nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2010, sp. zn. I. ÚS 2025/10 



195 
 

Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 17/10 

Nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2013, sp. zn. II. ÚS 3564/12 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2013, sp. zn. III. ÚS 722/13  

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 2726/14 

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 2766/14 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3235/15 

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 771/16 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. I. ÚS 2573/16 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 2485/16 

Nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1463/18 

 

 

Nejvyšší soud 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 1976, sp. zn. 4 Tz 105/76  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 9. 1978, sp. zn. 11 Tz 62/1978 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 1992, sp. zn. 4 To 39/92 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. 3 Tz 168/2001 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2001, sp. zn. 5 Tz 174/2001 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 4 Tz 196/2001 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 4 Tz 83/2002 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2002, sp. zn. 4 Tvo 157/2001 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2006, sp. zn. 7 Tdo 1182/2006  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2008, sp. zn. 22 Cdo 3251/2006 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 4. 2008, sp. zn. 7 Tdo 549/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2010, sp. zn. 28 Cdo 3665/2009 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 23 Cdo 5117/2009  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2355/2009 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 31 Cdo 619/2011 

Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 33 Cdo 729/2013 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1612/2014 

 

 



196 
 

 

Nejvyšší správní soud 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. 14 Kse 2/2017 

 

 

Vrchní soud v Praze 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 9. 2003, sp. zn. 4 To 61/2003  

 

 

Judikatura ESLP/ EKLP 

Zpráva EKLP ze dne 14. 12. 1981 ve věci Jespers proti Belgii, č. stížnosti 8403/78 

Rozsudek ESLP ze dne 7. 10. 1988 ve věci Salabiaku proti Francii, č. stížnosti 10519/83 

Rozsudek ESLP ze dne 6. 12. 1988 ve věci Barberà, Messegué a Jabardo proti Španělsku, č. 

stížnosti 10590/83  

Rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 1991 ve věci Isgró proti Itálii, č. stížnosti 11339/8 

Rozsudek ESLP ze dne 25. 6. 1992 ve věci Thorgeir Thorgeirson proti Islandu, č. stížnosti 

13778/88 

Rozsudek ESLP ze dne 25. 9. 1992 ve věci Pham Hoang proti Francii, č. stížnosti 13191/87 

Rozsudek ESLP ze dne 27. 10. 1993 ve věci Dombo Beheer B.V. proti Nizozemí, č. stížnosti 

14448/88  

Rozsudek ESLP ze dne 8. 2. 1996 ve věci John Murray proti Spojenému království, č. 

stížnosti 18731/91 

Rozsudek ESLP ze dne 10. 6. 1996 ve věci Pullar proti Spojenému království, č. stížnosti 

22399/93 

Rozsudek ESLP ze dne 18. 2. 1997 ve věci Nideröst-Huber proti Švýcarsku, č. stížnosti 

18990/91 

Rozsudek ESLP ze dne 9. 6. 1998 ve věci Teixeira de Castro proti Portugalsku, č. stížnosti 

25829/94 

Rozsudek ESLP ze dne 3. 3. 2000 ve věci Krčmář a ostatní proti České republice, č. stížnosti 

35376/97 

Rozsudek ESLP ze dne 2. 5. 2000 ve věci Condron proti Spojenému království, č. stížnosti 

35718/97 

Rozsudek ESLP ze dne 21. 12. 2000 ve věci Heaney a McGuinness proti Irsku, č. stížnosti 

34720/97 

Rozsudek ESLP ze dne 27. 2. 2001 ve věci Luca proti Itálii, č. stížnosti 33354/96 

Rozsudek ESLP ze dne 20. 3. 2001 ve věci Telfner proti Rakousku, č. stížnosti 33501/96 

Rozsudek ESLP ze dne 4. 6. 2002 ve věci Komanický proti Slovensku, č. stížnosti 32106/96 



197 
 

Rozsudek ESLP ze dne 30. 3. 2004 ve věci Radio France a další proti Francii, č. stížnosti 

53984/00 

Rozsudek ESLP ze dne 27. 10. 2004 ve věci Edwards and Lewis proti Spojenému království, 

č. stížností 39647/98 a 40461/98. 

Rozsudek ESLP ze dne 11. 7. 2006 ve věci Jalloh proti Německu, č. stížnosti 54810/00 

Rozsudek ESLP ze dne 29. 6. 2007 ve věci O’Halloran a Francis proti Spojenému království, 

č. stížností 15809/02 a 25624/02 

Rozsudek ESLP ze dne 15. 10. 2009 ve věci Micallef proti Maltě, č. stížnosti 17056/06 

Rozsudek ESLP ze dne 18. 5. 2010 ve věci Ozerov proti Rusku, č. stížnosti 64962/01 

Rozsudek ESLP ze dne 27. 1. 2011 ve věci Krivoshapkin proti Rusku, č. stížnosti 42224/02 

Rozsudek ESLP ze dne 10. 2. 2011 ve věci Kysilková a Kysilka proti České republice, č. 

stížnosti 17273/03 

Rozsudek ESLP ze dne 5. 9. 2013 ve věci Čepek proti České republice, č. stížnosti 9815/10 

 

 

Zahraniční judikatura 

 

Italská republika 

Rozhodnutí Ústavního soudu Italské republiky ze dne 22. 1. 1992, n. 24, Gazz. Uff. 

Rozhodnutí Ústavního soudu Italské republiky ze dne 18. 5. 1992, n. 254, 103 Racc. uff. corte 

cost. 1992 

Rozhodnutí Ústavního soudu Italské republiky ze dne 18. 5. 1992, n. 255, 104 Racc. uff. 

corte. cost. 1992 

 

 

Nový Zéland  

R v Hartley (1978) 2 NZLR 199 

 

 

Spojené státy americké 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 1. 2. 1886 ve věci Boyd v 

United States, 116 U.S. 616 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 12. 3. 1906 ve věci Hale v 

Henkel, 201 U.S. 43 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 19. 12. 1932 ve věci 

Sorrells v United States, 287 U.S. 435 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 12. 6. 1944 ve věci United 

States v White, 322 U.S. 694  



198 
 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 6. 6. 1949 ve věci Williams 

v New York, 337 U.S. 241 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 19. 5. 1958 ve věci 

Sherman v United States, 356 U.S. 369 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 13. 5. 1963 ve věci Brady v 

Maryland, 373 U.S. 83 

Rozhodnutí Nejvyššího soud Spojených států amerických ze dne 28. 4. 1965 ve věci Griffin v 

California, 380 U.S. 609 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 26. 6. 1972 ve věci 

Mancusi v Stubbs, 408 U.S. 204  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 25. 6. 1980 ve věci Ohio v 

Roberts, 448 U.S. 56  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 2. 7. 1985 ve věci United 

States v Bagley, 473 U.S. 667 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 24. 6. 2002 ve věci United 

States v Ruiz, 536 U.S. 622 

 

 

Velká Británie 

Woolmington v Director of Public Prosecutions (1935) AC 462 

Associated Picture Houses Ltd v Wednesbury Corporation (1948) 1 KB 223 

R v Richardson (1971) 2 QB 484 

R v Halusi (1973) 58 Cr App R 378 

R v Chatwood (1980) 1 WLR 874  

R v Galbraith (1981) 2 All ER 1060 

R v McIlkenny (1991) 93 Crim App R 287  

R v DPP ex parte Lee (1999) 2 All ER 737 

Tibbs (2000) 2 Cr App R 309 

R v Craven (2001) 2 Cr App R 181 

Wheeler (2001) 1 Cr App R 10 

R v B (2003) UKHL 68 

R v Chaaban (2003) EWCA Crim 1012  

R v Gleeson (2004) 1 Cr App R 29 

R v Goodyear (2005) 3 All ER 117  



199 
 

Robinson v Abergavenny Magistrate’s Court (2007) EWHC 2005   

R (on the application of Purdy) v Director of Public Prosecution (2009) UKHL 45 

 

 

 

  



200 
 

Název disertační práce: Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním řízení 

 

Klíčová slova: důkazní břemeno, presumpce neviny, in dubio pro reo, nestrannost 

soudce, vyhledávací zásada 

 

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 
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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. 
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Abstract 
The legal concept of formal burden of proof of public prosecutor has been discussed for more 

than 17 years of legislative work on the new Criminal Procedure Code and an increased 

attention was also paid to it before by the legal science, at the same time with the enforcement 

of adversary elements of court proceedings. The legal concept in question was established and 

developed as part of the Anglo-Saxon type of criminal proceedings where trial is based on a 

dispute between the parties. This involves the exclusive procedural responsibility of public 

prosecutor to clarify the facts relevant to the indictment filed. Although it is possible to give a 

brief description of the legal concept in question in a single sentence, its enactment would 

affect the overall nature of the proceedings before the court and would also be reflected in 

other stages of the criminal proceedings. The aim of the dissertation was to analyse the 

prerequisites and consequences of the enactment of the formal burden of proof of public 

prosecutor in the Czech criminal proceedings. Given the origin of the legal concept, the 

crucial question was whether its adoption would necessarily constitute a total departure from 

the legal principles which the existing Criminal Procedure Code is based on or whether it is 

possible and appropriate to adapt the related aspects to the local legal environment.   

 

The theoretical basis of the dissertation is a general conceptual definition and classification of 

the legal concept of the burden of proof, as well as a description of the historical development 

of the position of prosecution, defence, and courts in our territory. It is also essential to study 

the relevant aspects of the continental and Anglo-Saxon type of criminal proceedings and the 

specific manifestations of the legal concept of the formal burden of proof of public prosecutor 

in England, Wales, the United States, and the Italian Republic. The enactment of the formal 

burden of proof of public prosecutor would be the result of tendencies to enforce the 

adversary nature of the proceedings before the court. At the same time, it would be a 

conceptual solution to the real risk of violating the impartiality of a judge as a result of his or 

her excessive probative activity, which is mentioned in the Czech case-law, the ECtHR case-

law, and international documents.  The legal concept in question cannot be equated with the in 

dubio pro reo rule which in criminal proceedings expresses the essence of an objective burden 

of proof which is not a procedural burden in the strict sense of the term.  
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The enactment of the formal burden of proof of public prosecutor and related legal concepts 

and procedural methods is possible in a form that does not interfere with the existing 

ideological set-up of the Criminal Procedure Code. The finding of facts without reasonable 

doubt would, in particular, be warranted by the instructive duty of the court, a thorough 

review of the defendant’s ability to defend himself or herself properly or of the effectiveness 

of assistance provided to him or her by the defence counsel, the taking of evidence by the 

court in the cases prescribed by law, and the final insurance in the form of a potential 

probative initiative of the court in favour of the defendant or the party to an action. The 

prerequisite for the optimal functioning of the formal burden of proof is a contradictory and 

adversary nature of the proceedings before the court, guaranteeing equal opportunities for the 

parties to clarify the relevant facts. From this point of view, the inequality of the instruments 

of prosecution and defence consisting in the missing equivalent of the indictment submission, 

in the unilateral possibility for the defendant to comment on every piece of evidence 

produced, and in the obligatory interrogation of the defendant or an attempt to interrogate the 

defendant at the beginning of the taking of evidence should be eliminated. The adversary 

nature of the proceedings before the court involves focusing attention on the contentious 

points at issue in the taking of evidence and a greater emphasis on the procedural activity of 

defence. The public prosecutor’s responsibility to properly clarify the facts relevant to the 

indictment filed should not only arise after the end of the taking of evidence, but also in the 

context of the indictment review, in the indictment disposition options, and in the application 

of the legal concept of the joinder of proceedings as at the moment of the pronouncement of 

first-instance decision on the merit. The enactment of the formal burden of proof of public 

prosecutor would also be reflected in the grounds of appeal, the prerequisites for the 

reopening of the proceedings, and the obligatory participation of the public prosecutor in the 

public session on his or her petition to permit the reopening of the proceedings to the 

disadvantage of the accused. 

 

 

 

 

 

 


