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Úvod 
 

Neodkladné a neopakovatelné úkony znamenají pro trestní řízení významný prostředek pro 

prověřování skutečnosti, zda se trestný čin stal a kým byl spáchán.1 Přípravné řízení je 

nezbytným předpokladem pro řízení před soudem a ačkoliv má dle mého názoru stejnou váhu, 

i vzhledem k větší možnosti uplatňovat zásady právního státu je za těžiště pokládáno hlavní 

líčení. 2 Na jedné straně neodkladné a neopakovatelné úkony nepochybně představují určité 

riziko pro podezřelého, resp. obviněného, a to zejména v ohledu na jeho práva zaručená LZPS. 

Na druhé straně však stojí právo státu chránit společnost, právo udržovat bezpečnost a 

odhalovat a potrestat osobu, která trestnou činnost spáchala. Trestní řízení stojí na určitých 

zásadách, které musí být dodržovány za všech okolností a jsou neodmyslitelnou součástí zákona 

a trestního řízení.3 

 

Cílem mé práce je především poukázat na vzájemnou propojenost přípravného řízení a řízení 

před soudem, tedy zejména na to, že „přípravné řízení průběh hlavního líčení a jeho výsledek 

významně ovlivňuje“4 a analyzovat ji. Ve své práci se zaměřím na analýzu judikatury 

konkrétních neodkladných nebo neopakovatelných úkonů a budu posuzovat, zda jejich 

provedení má vliv na rozhodovací praxi soudů a případně o jak zásadní vliv se jedná. Vliv může 

spočívat buď v nižší nebo vyšší důkazní síle anebo až v úplné nepoužitelnosti důkazů v řízení 

před soudem. Hlavním cílem této práce je tedy popsat a analyzovat nejčastější pochybení a 

zamyslet se, jak jim předcházet. To všechno by mělo probíhat s ohledem nejen na základní 

lidská práva, do kterých je zasahováno, ale i s ohledem na základní zásady trestního řízení bez 

kterých není možné provést trestní řízení ve světle práva na spravedlivý proces.  

 

V první kapitole této práce se budu stručně věnovat historii přípravného řízení a jeho 

postupnému vývoji, a to zejména postupnému využívání a začleňování úkonů do trestního řádu 

                                                 
1 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.78 
2 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0. s. 161 
3 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 59 
4 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0. s. 161 
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až do dnešní podoby. V druhé kapitole se zaměřím na vůdčí ideje přípravného řízení, jejich 

úlohu a nepostradatelný charakter a nutnost jejich znalosti a aplikace. Dále se budu věnovat 

popsání jednotlivých zásad a jejich vzájemné propojenosti. Postupně přejdu k vymezení 

neodkladných a neopakovatelných úkonů jako celku z pohledu zákonného vymezení, kde do 

popředí vstupuje otázka postavení státního zástupce a nutnost přítomnosti soudce při jejich 

provádění, které budu hlouběji analyzovat.  Kapitola č. 4 bude představovat těžiště mé práce. 

Budou v ní popsané jednotlivé úkony a nejčastější pochybení při jejich provádění ve světle 

judikatury soudů ČR.  Poslední kapitola bude věnována úvahám de lege ferenda přípravného 

řízení ve světle budoucí rekodifikace trestního řádu.  
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1 Přípravné řízení trestní od roku 1945 do současnosti 
 

Trestní řízení a trestní právo se postupem času vyvíjelo a vyvíjí se do dnes. Z mého pohledu 

byl vývoj trestního práva a trestního řízení velmi pokrokový, čehož je důkazem také trestní řád 

z roku 1961, který, byť po mnohých novelách, používáme do dnes.  

 

1.1 Vývoj od roku 1945 do roku 1950 
 

Rok 1945 přinesl velké společenské změny, práva nevyjímaje. Změny byly významné i 

v oblasti trestního práva a trestního řízení. „Velmi radikální zásah do procesní úpravy přinesly 

mimořádné předpisy, kladoucí si za cíl potrestání nacistických zločinů spáchaných v době 

nesvobody.“5 Prokurátor nebyl jediná přípustná osoba jakožto žalobce, mohla jím být i jiná 

osoba s právním vzděláním. Postupně docházelo k aplikaci institutu „soudci z lidu“, kdy 

vzdělaným v oboru práva byl pouze předseda senátu. Toto bylo stvrzeno i Ústavou 9. května. 

Tato Ústava sice odrážela demokratické zásady, následně vydané předpisy jim však odporovaly 

a potlačovaly je.6 Toto se odrazilo např. i v soudnictví, kdy „zákon o zlidovění soudnictví a 

zákon č. 320/1948 Sb. vytvořily novou strukturu soudnictví, a de facto vedly k likvidaci 

nezávislosti soudů a soudnictví. Tyto normy uplatnily důsledně přímý vliv přívrženců režimu na 

soudní rozhodování provedením ústavní zásady, že soudy rozhodují zásadně v senátech.“7. 

Prvek lidového soudnictví je zachován dodnes a já zastávám názor, že je třeba ho vnímat 

pozitivně, jelikož vnáší do rozhodování v trestních věcech i jiný pohled na projednávaný případ 

než jen striktní dodržení litery zákona, což může být přínosné.  

 

1.2 Vývoj od roku 1950 do roku 1960 
 

1.8.1950 nabyl účinnosti nový trestní řád, v důsledku kterého policie získala zásadní 

pravomoci. Tím byla přiložena velká váha přípravnému řízení. V tomto trestním řádu 

absentovaly zásady na nichž má být trestní řízení postaveno. Za stěžejní důkaz tento trestní řád 

považoval zejména doznání, tudíž provedení důkazů nebylo nijak rozvedeno. Taktéž se změnilo 

                                                 
5 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.61-62 
6 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.62-63 
7 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.62  
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postavení prokurátora, který získal větší pravomoci.8  Zákon č. 87/1950 Sb. přinesl rozdělení 

přípravného trestního řízení. První fází bylo vyhledávání, jehož součástí bylo mimo jiné 

požadovat vysvětlení, provést domovní prohlídku, odejmout věc, provést osobní prohlídku a 

další úkony. Fáze vyšetřovací byla v rukou prokurátora, pokud nepostačovala fáze vyhledávací. 

Ovšem tato fáze vždy neprobíhala zcela podle zákona. Ačkoliv existovala možnost prokurátora 

delegovat tyto úkoly na jiné orgány, v praxi se tyto fáze promíchaly a úkony vykonávaly orgány 

z fáze vyhledávácí. Z činnosti policie ani prokurátora nebylo jednoznačné, kdy došlo k zahájení 

trestního řízení. V praxi tak obviněný často ani nevěděl, na jakých důkazech je postavena 

obžaloba.9 „Právo na obhajobu realizované prostřednictvím obhájce v přípravném řízení 

neexistovalo. Právo obhájce činit za obviněného návrhy a podávat za něj žádosti a opravné 

prostředky a taktéž právo klást vyslýchaným osobám otázky, se netýkalo přípravného řízení, ale 

až řízení před soudem.“10 

 

 „Trestní řád č. 64/1956, přinesl některé podstatné změny, odstraňující nejkřiklavější 

deformace trestního procesu, zesílil dozor prokurátora nad přípravným řízením, vytvořil 

institut vyšetřovatele jako orgánu odděleného od operativních složek policie, (…)“11. Tento 

trestní řád, byl pokrokový a de facto určil základní mantinely pro současný trestní řád.  Zákon 

č. 64/1956 Sb. zavedl oficiální oznámení o zahájení trestního stíhání, obviněný se mohl se 

spisem seznamovat, navrhovat další důkazy a již v této fázi mohl mít svého obhájce. Pokud se 

doznal ke spáchání trestného činu, neznamenalo to konec vyšetřování.12 Ovšem vzhledem 

k přijetí Ústavy 1960 došlo k jeho revizi. 13 

 

1.3 Vývoj od roku 1961 do roku 1989 
 

V roce 1962 nabyl účinnost nový trestní řád, který se hodně podobal tomu z roku 1950. Jeho 

přidanou hodnotou bylo, že obsahoval zásady trestního řízení, na nichž stojí trestní řízení 

                                                 
8 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9 s. 63-64 
9 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s . 44-45 
10 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s . 45 
11 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4 s. 22 
12 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 47-48 
13 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.66 
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dodnes.  Z hlediska přípravného trestního řízení byl dle mého názoru tento zákon poměrně 

vyspělý, a to zejména s ohledem na to, že určil limity pro provedení důkazů. Jistě lze pochopit, 

že právo se vyvíjelo, proto byl výčet důkazů, které mohly být provedeny oproti současné právní 

úpravě pouze neúplný a neuzavřený.14 To z mého pohledu představovalo zásah do právní jistoty 

a znamenalo i možnost pro zneužívání pravomocí.  

 

„Teorie přispěla k modernějšímu chápání významu nepřímých důkazů, kdy poukázala na 

nedostatečnost užití jediného nepřímého důkazu k usvědčení pachatele a postulovala potřebu 

celého systému nepřímých důkazů tvořících jednotný logický uzavřený okruh bez možnosti 

jiného rozumného výkladu daného důkazů.“15. Tuto myšlenku hodnotím pozitivně, a to zejména 

pokud jde o práva obviněného a zásadu in dubio pro reo. Nepřímé důkazy představují prostor 

pro nesprávné vyslovení viny či neviny, obzvláště jedná-li se o jediný důkaz. Přípravné řízení 

mělo velkou váhu a jeho cílem bylo konat co nejrychleji, přičemž skutečnosti měly být 

objasněny, tak aby se věc mohla předat soudu.16  „Jestliže se věc měla předávat soudu, pak 

musela být v přípravném řízení objasněna ve stejném rozsahu, v jakém ji bylo třeba objasnit 

v hlavním líčení.“17 Praxí však bylo to, že řízení před soudem a přípravné řízení byly v podstatě 

totožné.18  

 

Novela č. 57/1965 Sb. přinesla návrat k rozdělení na fázi vyhledávácí a vyšetřovací. 

Vyhledávání představovalo de facto zjednodušené přípravné řízení a konalo se o méně 

závažných trestných činech, které nevyžadovaly rozsáhlé metody k pořizování důkazů. Na 

druhé straně vyšetřovací fáze se konala jednak v případě, kdy trestný čin nespadal pod fázi 

vyhledávácí nebo například v případě, že se obviněný nacházel ve vazbě. Vyšetřovatelé, 

jakožto osoby s právním vzděláním, mohli vykonávat úkony v této fázi řízení. Pozitivem byla 

možnost obhajoby pro obviněného již od sdělení obvinění. 19  

 

                                                 
14 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.66-68 
15 Tamtéž s. 68 
16 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 50 
17 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 50 
18 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 50 
19 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 51-52 
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Domnívám se, že nejspíš ideologie dominující na našem území měla za následek vznik 

zákonného opatření č. 99/1969 Sb., které zakotvilo, že: „O přestupcích podle tohoto opatření a 

o trestných činech v něm uvedených se konalo soudní trestní řízení, odpadlo však přípravné 

řízení a o věci rozhodoval samosoudce okresního soudu na podkladě trestního oznámení 

SNB.“.20 Zcela vymykající se v kontextu dnešního trestního řádu byla z mého pohledu povolená 

doba zadržení, která činila 3 týdny, což považuji za absurdně dlouhou dobu. Účinnost 

uvedeného zákonného opatření však byla jen několik měsíců, a to do vydání novely č. 149/1966 

Sb.21 Za pozitivum této novely považuji, že jako první obsahovala definici přípravného řízení22, 

která byla následující: „Přípravným řízením, které zahrnovalo vyhledávání a vyšetřování, se tak 

rozuměl úsek od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, postoupení věci, přerušení nebo 

zastavení trestního stíhání.“23. 

 

1.4 Vývoj od roku 1990 do roku 2011 
 

Trestní řád z roku 1961 platí až dodnes. „Do konce roku 2011 byl jeho text novelizován více než 

60 pozměňovacími zákony a větším počtem plenárních nálezů Ústavního soudu ČR.“24 

 

Odposlechy, které se prováděly již mnohem dříve byly prvně upraveny trestním řádem. Bylo-

li vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci, v níž byly odposlechy vykonávány a 

odposlouchávaný uživatel byl znám, vznikla orgánům činným v trestním řízení povinnost jej 

informovat o odposlechu s poučením možného přezkumu. Tento institut byl postupem času 

doplňován a postupně se vyvíjel. Mám však za to, že tento vývoj se časem zastavil a jak je 

uvedeno níže, současná zákonná úprava zcela neodpovídá aktuálním požadavkům. K trestnímu 

stíhání zahájenému z úřední povinnosti přibyla možnost zahájit trestní stíhání k němuž se 

vyžaduje souhlas poškozeného.25 

 

                                                 
20 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.70 
21 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.70 
22 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 53 
23 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 53 
24 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9.  s.70 
25 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.71 



7 
 

Další novela postupně začleňovala do trestního řádu právní úpravu zajišťovacích institutů jako 

vazby, zajištění majetku, „prohlídku jiných prostor a pozemku, vstup do obydlí, jiných prostor 

a na pozemek, záměnu a sledování zásilek. Současně byly propracovány a zpřesněny podmínky 

pro uplatnění dosavadních aplikovaných zajišťovacích opatření (např. domovní prohlídky).“26  

 

LZPS znamenala pro přípravné trestní řízení zkrácení lhůty zadržení, což se časem ukázalo jako 

neefektivní, jelikož 24hodinová lhůta nebyla dostatečná pro orgány činné v trestním řízením ke 

spolehlivému objasnění všech skutečností. Z toho důvodu došlo k opětovnému prodloužení 

lhůty na 48 hodin. Zastávám názor, že 48hodinová lhůta je určitě adekvátnější, zejména 

vzhledem k množství úkonů, které je potřeba provést. 27 

 

Novela č. 292/1993 Sb. přinesla s sebou pokrok v přípravném řízení spočívající v tom, že fáze 

vyhledávání byla zrušena a přípravné řízení představovalo jeden celek. První částí bylo 

prověřování skutečností, které nasvědčují spáchání trestného činu, druhou bylo samotné trestné 

stíhání. Toto bylo zahájeno v případě, že indicie, které byly doposud získané dostatečně 

odůvodňovaly, že konkrétní trestný čin spáchala konkrétní osoba.28 „Od tohoto okamžiku se 

z osoby podezřelé stává osoba obviněná se všemi právy obviněného, na druhou stranu jen proti 

osobě obviněného lze uplatnit zajišťovací opatření a provádět řadu relevantních důkazních 

prostředků.“29  

 

Za zcela zásadní novelu považuji novelu č. 152/1995 Sb., která s sebou přinesla hodně 

diskutovaný úkon trestního řízení, kterým je výslech utajovaného svědka. To znamená, že 

svědek není znám obviněnému. Tento institut byl hodně kritizován, a to hlavně s ohledem na 

právo na spravedlivý proces a na právo obviněného vyjadřovat se ke všem skutečnostem, 

jelikož vzhledem k přívlastku „utajovaný“ je zřejmé, že se svědek a obviněný nemohou potkat 

a otázky mu tak byly kladeny zprostředkovaně. Na toto reagoval Ústavní soud závěrem, že se 

jedná o důkaz zákonný, ovšem nemůže být jediný. 30 

 

                                                 
26 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s. 71-72 
27 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.72 
28 Tamtéž s. 72 
29 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.72 
30 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s. 73 
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Novela č. 166/1998 Sb. zpřesnila kompetence státního zástupce ještě před zahájením trestního 

stíhání, jelikož do této novely byly formulovány pouze velice obecně. Novela umožnila 

státnímu zástupci požadovat od policie spisy, materiály, zdokladování jejích postupů a odejmutí 

věci jednomu vyšetřovateli a přidělení jinému.31 

 

Nejrozsáhlejší novela je novela, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2002. Tato znamenala rozsáhlé 

změny pro přípravné řízení. Jedním z hlavních cílů bylo zjednodušit přípravné řízení s tím, že 

těžištěm celého trestního řízení, zejména dokazování, bude řízení před soudem.32 Další změna 

týkající se přípravného řízení spočívala v posílení pravomocí státního zástupce, který 

vykonával dozor v této části trestního řízení, a tudíž měl větší přehled o prověřovacích úkonech 

než tomu bylo doposud.33 Výslech svědka mohl být proveden jako úkon neodkladný nebo 

neopakovatelný. V souvislosti s přípravným řízením za zmínku stojí i zjednodušené řízení, 

které je možné vykonat u méně závažných trestných činech, s trestem odnětí svobody do 3 let, 

což následně bylo novelou zvýšeno na 5 let. Podstatou je, že skutečnosti, které nasvědčují 

spáchanému trestnému činu jsou de facto nesporné.  Trestní řád nově obsahoval instituty jako 

„sledování osoby, věcí“, které byly součástí zákona o policii, ovšem zde byly upraveny pouze 

povrchově. Tyto jsou založeny na principu subsidiarity, tj. nejdříve se policejní orgán pokusí 

dosáhnout účelu tak, aby co nejméně zasahoval do základních práva člověka. „V této návaznosti 

byl rozšířen katalog výslovně upravených důkazních prostředků o konfrontaci, rekonstrukci, 

rekognici, vyšetřovací pokus a prověrku na místě. Jde o velice významné odborné důkazní 

prostředky, které dříve podrobně upraveny nebyly a bylo možno je realizovat pouze v rámci 

obecného vodítka a demonstrativního obsaženého v ust. § 89 odst. 2.“34 Tyto byly do té doby 

upraveny jen obecně, což představovalo prostor pro obviněného napadat jejich procesní použití 

nebo jejich důkazní sílu. Za pozitivní posun považuji i rozšíření předkládání důkazů také na 

procesní strany.35 

 

                                                 
31 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s . 57 
32 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s . 58 
33 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s . 59 
34 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.76 
35 Tamtéž s. 76  
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Jde-li o přípravné řízení, novela č. 348/2011 Sb. přinesla změnu, kdy soudce rozhodoval nejen 

o vazbě samotné, ale i o její prodloužení.36 Jde-li speciálně o vazbu, hodnotím tento krok 

pozitivně, zejména s ohledem na nezávislost soudů.  

 

Celé trestné řízení prošlo řadou změn, než se dostalo do podoby, jak jej známe dnes. Postupně 

docházelo k vývoji a začleňování úkonů, které orgánům činným v trestním řízení dnes, i přes 

zásah do základních lidských práv garantovaných LZPS, pomáhají objasňovat a prověřovat, 

zda skutečně došlo k trestné činnosti a odhalit i pachatele případného trestného činu. Jak je 

patrné, neodkladné a neopakovatelné úkony se dostaly do trestního řádu až později a dodnes 

jsou judikaturou doplňovány.  

 

1.5 Současnost 
 

Celkově je trestní řízení rozděleno do několika fází. Na začátku existuje podezření, že byl 

spáchán trestný čin. Je úlohou zejména státu, aby toto podezření prověřil, vyšetřil a rozhodl o 

dalším postupu.  

 

„Posunutí počátku přípravného řízení k sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení 

(nebo předcházejícímu provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů) a výslovné shrnutí 

objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 

začleňuje postup před zahájením trestního stíhání do přípravného řízení.37  

 

Úlohou policejního orgánu je i preventivní činnost. V praxi tak dochází k situacím, které trestné 

činnosti mají předcházet. Cílem je včas podchytit tzv. latentní trestné činy. Již při této 

preventivní činnosti policejní orgán využívá určité prostředky, které ačkoliv nezasahují do 

občanských práv, tak mají pro trestní řízení význam, jelikož tato činnost je založena na určité 

míře podezření. Toto je klíčové slovo pro začátek trestního řízení.38  

 

                                                 
36 SCHELLE, Karel. Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo (Key Publishing). ISBN 978-
80-7418-139-9. s.78 
37 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s 483 
38 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s 468 
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„Český trestní řád se pokouší určit spodní práh podezření, který opravňuje orgány činné 

v trestním řízení konat přípravné řízení podle trestního řádu.“39 Přípravné řízení má splňovat 

určité požadavky a funkce tak, aby v řízení před soudem mohla být bezpochyby prokázaná vina 

obviněného.  

 

Funkcí trestního řízení je: 

1. Funkce vyhledávácí: Tím se rozumí, aby orgány činné v trestním řízení shromáždily 

podklady pro řízení před soudem, které je těžištěm celého trestního řízení, a to zejména 

s ohledem na zásadu ústnosti a možnost obviněného přímo se obhajovat.40 Přípravné 

řízení by mělo eliminovat možnost, že k řízení před soudem budou postaveny osoby u 

kterých je míra podezření zanedbatelná, tudíž není splněna míra podezření daná trestním 

řádem. Aby mohly orgány činné v trestním řízení prověřovat skutečnosti, jsou k tomu 

vybaveny úkony, prostřednictvím kterých shromáždí podklady, které budou v řízení 

před soudem sloužit jako důkazní prostředky.41 

 

2. Funkce fixační: Tato funkce spočívá v tom, že jsou procesně zajištěny důkazy pro další 

fáze trestního řízení a představuje rovněž prostor pro neodkladné a neopakovatelné 

úkony. Vezmeme-li v úvahu, že plynutím času dochází postupně ke znehodnocení 

některých důkazů. V praxi trestní řízení probíhá v delším časovém úseku, což znamená, 

že doba mezi spácháním trestného činu a zahájením trestního řízení, případně řízení 

před soudem může být i několik týdnů. Jde-li o rekognici nebo výslech svědka, 

znehodnocení může představovat, že tyto osoby si již nebudou schopny vzpomenout a 

obnovit všechny podstatné skutečnosti důležité pro trestní řízení. Jde-li o zadržení a jiné 

zajišťovací úkony, tyto jsou využívány, pokud hrozí uprchnutí nebo zničení důkazů. 42  

 

3. Verifikační funkce: Tato funkce znamená určitou právní jistotu, zejména s ohledem na 

skutečnost, že samotné trestní řízení představuje pro osobu obviněnou nebo 

obžalovanou zásah do jejích práv a do její důstojnosti. Cílem této funkce tedy je, aby 

pro případ řízení před soudem byl zásah do důstojnosti eliminován. Toho se má 

                                                 
39ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 468 
40 Tamtéž s. 469 
41 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s 485 
42 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s 485 
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dosáhnout tím, že takovými osobami budou jen osoby důvodně podezřelé nebo případně 

tím, že trestní řízení bude zastaveno již v začátcích. 43 

 

4. Odklonná funkce: Tato funkce má za cíl menší zatížení soudů, jedná se o hospodárnější 

využívání času orgánů činných v trestním řízení. Mezi takové odklony patří např. 

podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání.44 

 

 „Přípravné řízení nesporně ovlivňuje úspěšnost dokazování před soudem a tím i celkovou 

efektivnost trestního řízení.“45 I přesto, že za nejdůležitější v trestním řízení je považováno 

řízení před soudem, já se domnívám, že přípravné řízení má  fakticky vzato stejnou váhu. Cílem 

celého řízení je spolehlivě prokázat vinu obviněného. Zastávám názor, že úlohou soudu, i přes 

povinnost opatřovat z úřední povinnosti důkazy, je hlavně nezávisle a nestranně rozhodnout. 

To všechno by mělo být založeno na podkladech již předložených orgány činnými v trestním 

řízení, což dokládá i fakt, že soud jedná o skutku, který mu byl státním zástupcem předložen 

v obžalobě. Tyto podklady z mého pohledu budou soudem pouze doplňovány a prováděny. 

Tzn. zpravidla místo čtení protokolu o výslechu svědka bude tento výslech proveden přímo 

v jednací síni. 46 „Bezprostřední důkaz je pro soud někdy nedosažitelný a soudu nezbývá než se 

při svém rozhodování opřít o protokoly z přípravného řízení. Avšak i tam, kde soud sám 

vyslýchá obžalované a svědky, vždy porovnává obsah jejich výpovědí s protokoly a s jinými 

důkazy z přípravného řízení. V konkrétním případě může dojít k tomu, že soud v rámci volného 

hodnocení důkazů přizná větší váhu důkazům provedeným již v přípravném řízení.“47 

 

  

                                                 
43 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s 470 
44 Tamtéž s. 470 
45 Tamtéž s. 471 
46 Tamtéž s. 471 
47 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s 485Tamtéž s. 471 
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2 Základní zásady přípravného řízení v trestním řízení  
 
Trestní řízení je celkově postaveno na rozporu, který spočívá v tom, zda má přednost společnost 

jako celek nebo jednotlivec. Domnívám se však, že tento rozpor není natolik ostrý, jelikož stát 

i jednotlivec v zásadě směřují ke stejnému cíli, kterým je dodržení bezpečnosti, ochrana zdraví, 

života, majetku atd.48 Postupem času, neustálými změnami a vývojem se důraz kladen na celek 

nebo jednotlivce měnil. Stálejší prvek představují zásady trestního řízení, které se samozřejmě 

postupem času také vyvíjely. Například zásada oficiality doprovází trestní řízení již od 

středověku. Ačkoliv na prvopočátku došlo k zahájení stíhání na popud soukromého žalobce, 

který obstaral všechno potřebné pro řízení. S příchodem absolutismu se princip oficiality začal 

více prosazovat, jelikož se zapojovaly státní orgány. Postupně, z dnešního pohledu celkem 

absurdně, byl soudce zároveň žalobcem a sám se podílel na vyšetřování. Šlo o odhalení 

„materiální pravdy“, což je zásada trestního řízení do dnes. Vzhledem k tomu, že obviněný 

neměl de facto žádná práva a doznání představovalo nejsilnější důkaz, nemůžeme tuto zásadu 

považovat za takovou jako v současné době. Ovšem postupem času se formovala do dnešní 

podoby.49 Lze tedy shrnout, že tak jako se formovalo trestní řízení, formovaly se i zásady, které 

jej doprovází. Vliv na ně měly různé společenské události, právní povaha státu, vládnoucí 

ideologie a jiné. Dnes jsou z mého pohledu zásady trestního řízení nepostradatelnou součástí 

trestního řízení, a to zejména z pohledu právní jistoty a ochrany LZPS zaručených práv. 

Obdobně se k tomu staví i odborná literatura a soudy. 

 

„Ústavní soud judikoval, že v hraničním případě může přílišný právní formalismus vyústit až 

ke zrušení rozhodnutí, pokud je toto založeno striktně pouze na liteře zákona nehledíc přitom 

na právní zásady, a lze hovořit o svévoli.“50  Toto plyne i z kapitoly č. 4 této práce, ve které je 

analyzována judikatura, ze které je zřejmé, že dodržování těchto zásad je nezbytně nutné 

k tomu, aby bylo trestní řízení provedeno bezchybně.   

 

Celé trestní řízení je se zásadami spojeno a představují pro něj určité mantinely. Zákon a zásady 

jsou propojeny takovým způsobem, že jedno bez druhého nemůže fungovat, což zvyšuje důvěru 

                                                 
48 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 59 
49 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 58 
50 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 79 
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občanů v právní stát a také právní jistotu.51 Zastávám názor, že zásady představují také limitaci 

kompetencí pro orgány činné v trestním řízením.  

 

Zásady mají i určité funkce, kterými je jejich význam ještě posílen. Tyto mohou být společné 

pro všechny zásady obecně. Funkce „kognitivní“ je nezbytná k tomu, aby bylo trestní řízení 

správně pochopeno. Pro trestní řízení je nutné, aby byly dodrženy zásady, které jej doprovázejí. 

Je třeba je uplatňovat napříč celým trestním řízením, jelikož se navzájem doplňují a ovlivňují.52 

Funkce „koherentní“ označuje důležitost nejen znalosti zásad, ale především jejich aplikace 

v trestním řízení. Výklad a aplikace by neměly být dílčí, jelikož zásady na sebe navazují a je 

třeba na ně nahlížet jako na celek. Zásady je potřeba nějakým způsobem vykládat a aplikovat 

tak, aby je orgány činné v trestním řízení pochopily a používaly obdobně, aby nedocházelo 

k rozdílným interpretacím a tím pádem k jejich rozdílnému použití.53 Funkce „kontrolní“ 

spočívá v tom, že vývoj trestního řízení a novelizace trestního řádu by měly korespondovat se 

stávajícími zásadami. Kontrolní funkci představují taky soudy vyšší instance a Ústavní soud, 

které trestní řízení kontrolují i z hlediska dodržení zásad. 54  

 

„Na základních zásadách jsou, resp. by měly být vybudovány jednotlivé právní instituty i 

jednotlivá stádia trestního řízení. Tato skutečnost však nutně neznamená, že v každém právním 

institutu nebo stadiu trestního řízení se uplatní všechny základní zásady ve stejné míře, neboť 

stupeň, rozsah, intenzita a míra jejich uplatnění závisí na charakteru a zvláštnostech určitého 

institutu nebo procesního stadia.“55 S tímto názorem souhlasím, určitě jsou pro jednotlivé 

stádia trestního řízení využívány různé zásady. Rozdílně je budeme aplikovat v řízení 

přípravném a v řízení před soudem. Pro přípravné řízení jsou příznačné zejména tyto zásady: 

 

                                                 
51 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 80 
52 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 81 
53 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 83-84 
54 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 85-86 
55 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 86 
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2.1 Zásada řádného zákonného procesu  
 

Tato zásada je jednou z nejdůležitějších zásad pro trestní řízení, a to zejména tím, že je její 

podstata obsažena v LZPS. Prolíná celé trestní řízení a vztahuje se na všechny subjekty 

trestního řízení tzn. i na právnické osoby. Na pomyslné misce vah nemůže mít menší význam 

než zásada „materiální pravdy“, jelikož zahájení trestního stíhání musí být postaveno na 

důvodném podezření a je vždy na základě zákona a podle trestních předpisů. I pokud je pravda 

odhalena a orgány činné v trestním řízení bezpochyby zjistily skutečný stav věci, nebylo-li toto 

provedeno v souladu se zákonem, je to z hlediska trestního řízení bezpředmětné.56 „V trestním 

řízení nelze vydat rozhodnutí, které by nebylo učiněno podle zákona, ať již by nemělo zákonem 

předepsanou formu, anebo jehož obsah by byl v rozporu se zákonem, resp. které by bylo učiněno 

na základě řízení, jež nebylo v souladu se zákonnou úpravou.“57 Tuto zásadu však nelze 

zaměňovat se zásadou „práva na spravedlivý proces“, jelikož to, že dojde k nezákonnému 

postupu automaticky nezakládá porušení práva na spravedlivý proces. Zásada řádného 

zákonného procesu má oproti zásadě práva na spravedlivý proces užší význam.58 

 

2.2 Zásada legality  
 

Zásada legality je zásadou příznačnou pouze pro přípravné řízení.59 „Uplatňování zásady 

legality je odrazem toho, že si stát přisvojil monopol stíhat všechny trestné činy. Jednotlivé 

osoby se vzdaly práva vykonávat spravedlnost samostatně a přenesly toto oprávnění na stát, 

který následně vytvořil specializovaný orgán veřejné žaloby.“60 Této zásadě však předchází 

zásada „subsidiarity trestní represe“, podle které platí, že trestní právo jako prostředek 

k ochraně práv se bude uplatňovat až v případě, kdy potrestání podle jiných právních předpisů 

nebude dostačující.61  

Základní smysl zásady legality spočívá v tom, že v případě porušení práva dojde k potrestání, 

resp. policie zákonným postupem prokáže, že existuje důvodné podezření ze spáchání trestného 

činu a je úlohou orgánů činných v trestním řízení toto stíhat a podat obžalobu. Bližší vztah má 

                                                 
56 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 119 
57 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 119 
58 Tamtéž s. 120 
59 Tamtéž s. 142 
60 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 144 
61 GRULICH, Aleš. Komentář: Zásada subsidiarity trestní represe. Právní prostor, 2014. Dostupné online z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/komentar-zasada-subsidiarity-trestni-represe  [cit. 25.06.2020]  
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k trestnímu právu hmotnému.62 Zásada legality určitě nepůsobí bezpodmínečně vzhledem 

k tomu, že z ní existují výjimky, které zabraňují orgánům činným v trestním řízení stíhat trestný 

čin, a to jde-li o situaci, kdy osoba podezřelého je vyňatá z trestněprávní odpovědnosti. Rovněž 

může jít o situaci, kdy je vzhledem k hospodárnosti a účelnosti trestního řízení na místě uplatnit 

tzv. „odklon“.63 Na této zásadě je vidět vzájemná propojenost zásad, jelikož nejdříve je potřeba 

aplikovat zásadu subsidiarity trestní represe a až pokud tato je aplikována, tzn. nepřichází 

v úvahu jiné prostředky ochrany práv, přistoupí orgány činné v trestním řízení k prověřování 

všech skutečností, které však musí být v souladu se zákonem a na základě zákona.  

 

2.3 Zásada presumpce neviny  
 

„V nejobecnějším smyslu vyjadřuje požadavek hledět na osobu, která je důvodně podezřelá ze 

spáchání trestného činu, jako na osobu nevinnou, a to do až do doby, než její vina bude zákonem 

předepsaným způsobem uznána.“64  

 

Podstatou je, aby orgány činné v trestním řízení i přes přesvědčení o vině podezřelého, resp. 

obviněného zachovaly nestrannost k jeho osobě. Tato zásada má i širší důsledky.  

Významnou je zásada in dubio pro reo, která se vztahuje ke skutkovému stavu věci, kdy 

v případě, že se po vyčerpaní všech důkazních prostředků nepodaří spolehlivě a bez 

pochybností prokázat vinu obviněného, rozhodne se v jeho prospěch. 65  

Dalším vyústěním této zásady je pravidlo, že na stejnou váhu jako je prokázaná nevina je 

stavěna nedokázaná vina pro nedostatek důkazů.66 „Je tu souvislost i s otázkou, kterému ze dvou 

zel v případě nedokázané viny dát přednost. Zlo, znamenající únik skutečného pachatele 

spravedlivému trestu v důsledků neprokázané jeho viny je z řady důvodů menší a tedy 

přijatelnější než zlo pramenící z trestního postihu někoho, kdo pachatelem ve skutečnosti není, 

přičemž vinným byl uznán jen proto, že soud se sice opíral o důkazy usvědčující, vykazující však 

                                                 
62 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 144-145 
63 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 154-155 
64 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 122 
65 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s 110 
66 KORGO, Dušan a Veronika MARKOVÁ. Trestné právo procesné. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-650-7. s. 56 
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důvodné pochybnosti ohledně skutkového stavu věci.“67 Důsledek této zásady doléhá také na 

povinnost orgánů činných v trestním řízení dokázat vinu.“68 Jde-li však o obviněného, 

dokazování neviny není jeho povinnosti, nýbrž jeho právem. Tudíž může vyvíjet aktivitu na 

shromažďování důkazních prostředků ve svůj prospěch, ale rovněž si může zvolit možnost být 

zcela pasivní.69 Tato zásada je de facto uplatňovaná ve všech stádiích trestního řízení a 

představuje jednu z nejvýznamnějších zásad. 70 

 

2.4 Zásada oficiality  
 

Zásada oficiality znamená, že orgány činné v trestním řízení konají, aniž by k tomu musely 

obdržet podnět od třetích osob. To však neplatí absolutně, a to vzhledem k tomu, že trestní řád 

počítá i s možností zahájení trestního stíhání pouze za předpokladu, že dojde k udělení souhlasu 

poškozeného. Je zřejmé, že policie bez aktivity dalších osob nedokáže odhalit veškeré 

protiprávní jednání, které se ve společnosti děje, tudíž přijímá podněty od třetích osob. Tato 

zásada spíš představuje možnost postupovat tak že po obdržení podnětu např. zahájí trestní 

stíhání, státní zástupce podá obžalobu, policie si opatřuje důkazní materiál a soud nařídí vazbu. 

Tato zásada je uplatňována napříč celým trestním řízením.71  

 

2.5 Zásada vyhledávácí  
 

Opět zde můžeme pozorovat propojení se zásadou oficiality, která je však oproti vyhledávací 

chápána v širším kontextu, jelikož vyhledávácí zásada se vztahuje jen na jednu část trestního 

řízení, nikoliv na řízení jako celek.  Orgány činné v trestním řízení shromažďují důkazní 

materiál a prověřují všechny skutečnosti důležité pro trestní řízení. Domnívám se, že toto je 

úloha nejspíš policie a státního zástupce, ovšem v praxi nastává situace, kdy si důkazy opatřuje 

i soud. Z uvedeného pak plyne otázka, zda tímto není narušená nezávislost soudu. U policejního 

orgánu a státního zástupce je jejich postavení jasné, ačkoliv i zde si můžeme pohrávat 

s myšlenkou, zda vzhledem k postavení žalobce v trestním řízení nebudou tyto orgány více 

                                                 
67 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s 110 
68 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s 110 
69 KORGO, Dušan a Veronika MARKOVÁ. Trestné právo procesné. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-650-7. s. 56 
70 Tamtéž s. 56 
71 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 136-138 
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vyhledávat důkazy v neprospěch obviněného.72 „Taková pozice by jistě nebyla správná, neboť 

zájem státu není stíhat trestné činy „za každou cenu“, ale stíhat pouze skutečné pachatele 

s přihlédnutím ke všem kritériím spravedlivého výkonu trestní justice.“73 Domnívám se, že v 

tomto případě by činnost orgánů činných v trestním řízení mohla být zpochybňována neustále 

a tím bychom naznačovali, že žijeme ve světě anarchie a bezpráví ze strany soudů, státního 

zástupce a policie.  

 

2.6 Zásada přiměřenosti  
 

Trestní řízení znamená pro obviněného, ale nejen pro něho, nepochybně zásah do jeho 

důstojnosti, a proto musí orgány činné v trestním řízení postupovat takovým způsobem, aby 

šetřily těchto práv. Nejprve tak budou k prošetření využívat takové postupy, které buď vůbec 

nezasahují do lidských práv anebo do nich zasahují jen minimálně. Je zřejmé, že tato zásada se 

nedá uplatňovat za všech okolností, to by pak znamenalo, že trestní řízení by nemohlo být 

vedeno vůbec. V konkrétních případech může vypadat tato přiměřenost různě. Jde zejména o 

to, aby byly dodrženy zákonné požadavky.74 „Výrazem zásady přiměřenosti např. odposlechů 

a záznamu telekomunikační provozu je, že toto lze nařídit jen v řízení pro zločin, na který 

stanoví trest odnětí svobody s horní trestní sazby nejméně 8 let, nebo v řízení pro některý, 

výslovně uvedený v ustanovení § 88 TŘ nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jeho stíhání 

zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva.“75 Na této zásadě lze spatřovat, že propojenost mezi 

zákonem a zásadami trestního řízení je nutná proto, aby trestní řízení splnilo svůj účel. Jednak, 

aby byl odhalen trestný čin a prokázaná vina, ale zároveň s ohledem na základní lidská práva. 

Ovšem v praxi se jedná o poměrně často diskutovaný problém, což je zřejmé i z analýzy 

judikatury viz. kapitola 4 této práce. 

 

2.7 Zásada materiální pravdy 
 

„Objasňování skutkového stavu věci tvoří těžiště celého trestního řízení, a proto za centrální 

osu každého trestního procesu je možno označit zásadu náležitého zjišťování skutkového stavu 

                                                 
72 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 136-138Tamtéž s. 207-209 
73 Tamtéž s. 210 
74 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 191-194 
75 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 194 
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věci.“76 Cílem každého trestního řízení je zákonnými postupy zjistit, co se skutečně stalo, a to 

tak, aby o vysloveném závěru nevznikaly důvodné pochybnosti. Vzhledem k tomu, že trestní 

řízení je nějakým způsobem determinováno, nelze požadovat, aby pravda v tomto slova smyslu 

100% odpovídala realitě. Cílem je pouze zjistit všechny skutečnosti tak, abychom spolehlivě 

mohli vyslovit vinu či nevinu obviněného. 77 

 

Z výše uvedeného plyne, že aby bylo trestní řízení provedeno bezchybně, nemůže být 

prováděno pouze na základě zákona bez těchto vůdčích idejí. Také je nezbytná jejich vzájemná 

propojenost, a tedy soulad mezi jednotlivými principy.  

 

3 Neodkladné a neopakovatelné úkony 
 

Z výše uvedených zásad vyplývá, že orgány činné v trestním řízení buď přijímají podněty 

o tom, že byl trestný čin spáchán anebo konají z vlastní iniciativy. Pokud k tomuto dojde, je 

účelem a cílem řízení ještě před zahájením trestního stíhání věc vyřizovat tak, aby došly 

k jasném závěru. Tím bude buď zahájení trestního stíhání anebo odložení věci.78 K tomuto 

využívají orgány činné v trestním řízení kriminalistické metody, úkony trestního práva 

procesního a také neodkladné a neopakovatelné úkony. K zavedení neodkladných či 

neopakovatelných úkonů došlo novelou č. 292/1993 Sb., v případě, že nebyla známa totožnost 

obviněného, příp. nebyla-li možnost ji sdělit obvinění.79 V současně době jsou definovány v 

ustanovení § 160 odst. 4 trestního řádu. 

 

„Neodkladným úkonem je takový úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo 

ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno 

trestní stíhání. Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno před soudem 

provést. V protokolu o provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je třeba vždy 

                                                 
76 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 195 
77 MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019. Teoretik. 
ISBN 978-80-7502-387-2. s. 196-199 
78  ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 493-498 
79 RŮŽIČKA, Miroslav. Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem: (velká novela a 
připravovaná rekodifikace trestního řádu). Praha: LexisNexis CZ, 2005. Knihovnička Orac. ISBN 80-86199-93-2 
s. 101 
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uvést, na základě jakých skutečností byl úkon za neodkladný nebo neopakovatelný 

považován.“80  

 

K bližšímu doplnění neodkladnosti došlo novelou trestního řádu č. 265/2001 Sb., a to konkrétně 

v tom, že ztráta nebo zničení se vztahuje buď k samotné informaci, která má být poskytnuta 

nebo k nosiči této informace. Neodkladné a neopakovatelné úkony se musí posuzovat 

konkrétně s ohledem na všechny specifika konkrétního trestního řízení a toho konkrétního 

neodkladného nebo neopakovatelného úkonu. 81 

Jejich výčet je neúplný a neuzavřený. Z ustanovení § 160 odst. 4 trestního řádu není ani zřejmé, 

které konkrétní úkony měl zákonodárce namysli. Podle názoru Ústavního soudu: „je třeba 

zohlednit vazbu takového úkonu na účel trestního řízení, jakož i nezbytnost určité časové 

návaznosti tohoto úkonu na zahájení trestního stíhání nebo řízení před soudem.“82. 

 

Těžištěm celého trestního řízení je hlavní líčení zejména s ohledem na zásadu ústnosti, 

bezprostřednosti a kontradiktornosti. Toto v případě pořizování důkazů v přípravném řízení 

nebude zcela možné. Jde-li o neodkladné a neopakovatelné úkony, jsou tyto zásady ještě více 

popírané.  

 

Využití možnosti provést úkon jako neodkladný však neznamená pro orgány činné v trestním 

řízení ignorovat zásady právního státu. „Při vydání rostlin konopí stěžovateli nebylo zaručeno 

jeho právo na obhajobu a nebyl ani náležitým způsobem poučen o tom, že má právo odepřít 

výpověď. V tomto směru obecné soudy porušily ústavně zaručená základní práva stěžovatele, a 

proto důkaz protokolem o vydání věci jako důkaz svědčící o víně stěžovatele vůbec neměly 

použít.“83 Domnívám se, že při neodkladně nebo neopakovatelně provedeném úkonu by měl 

být důraz kladen na ústavou zaručená práva o to více, a to vzhledem k oslabenému postavení 

podezřelého. Orgány činné v trestním řízení si musí hned na začátku vymezit, jakým způsobem 

budou postupovat zejména s ohledem na budoucí využití úkonů jako důkazních prostředků. 

Např. půjde-li o výslech svědka, můžou ho po splnění zákonných předpokladů provést jako 

                                                 
80 Zákon č. 141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. §160 odst. 4 
81 ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 160 [Postup při zahájení]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, 
NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, 
Petr. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 2054. 
82 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s,.505 
83 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 38 
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úkon podle ustanovení § 158 odst. 9 ve spojení s ustanovením § 158a a ustanovením § 160 odst. 

4 trestního řádu příp. ustanovením §164 odst. 4 trestního řádu, což by následně mohlo sloužit 

jako důkaz v řízení před soudem. Ovšem nebude-li vyslechnuta tato osoba v procesním 

postavení svědka, ale bude pouze podávat vysvětlení, je jeho následné použití jako důkazu 

v řízení před soudem více omezené, tedy dojde pouze k jejich předestření podle ustanovení 

§212 trestního řádu .84 „Akceptuje-li trestní řád pro rozhodnutí ve věci samé použití důkazu 

provedeného mimo hlavní líčení, musí být takový důkaz proveden tak, aby neporušil právo na 

obhajobu a zásadu kontradiktornosti řízení, jež by jinak byly v hlavním líčeni garantovány.“ 85  

Proto pokud byl důkaz opatřen jako neodkladný, neměl by být jediný.86 S tímto tvrzením se 

zcela neztotožňuji, ačkoliv souhlasím, že právo obviněného je zkrácené, existuji i jiné instituty, 

kterými může být jeho právo na spravedlivý proces posíleno, a to zejména vyčerpávající 

odůvodnění, bezchybné provedení ve spojení se zásadou přiměřenosti a jiné. 

 V ustanovení § 160 odst. 4 trestního řádu, je jako základní zákonný požadavek uvedena 

protokolace takového úkonu, z níž musí být patrné, co bylo důvodem jeho provedení. Mělo by 

se jednat o konkrétní skutečnosti, které neodkladnost nebo neopakovatelnost dokládají. 87 

Z kapitoly 4. této práce vyplývá, že toto je častým důvodem následného nepřipuštění důkazu 

v hlavním líčení.  

 

Mezi neodkladné úkony patří zejména: zadržení osoby podezřelé, vydání a odnětí věci, 

domovní prohlídka, zajištění věci (nemovitostí, cenných papírů, peněžních prostředků), 

domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor, vstup do obydlí, odposlech, rekognice, výslech 

znalce, prohlídka těla a jiné. Neopakovatelnými jsou např. výslech svědka ve stanovených 

případech a velmi opatrně lze mezi ně zařadit i rekognici88, čemuž se blíže věnuji v kapitole č. 

4 této práce.  

 

Častým zákonným požadavkem pro provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je 

i součinnost soudce, a to například vezmeme-li v úvahu ustanovení § 158a trestního řádu, kdy 

                                                 
84 ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 160 [Postup při zahájení]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, 
NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, 
Petr. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 2054. 
85 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 40 
86 Tamtéž s. 40 
87 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s,.505507 
88 ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 160 [Postup při zahájení]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, 
NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, 
Petr. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 2054. 
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v případě výslechu svědka nebo rekognice by měl být přítomen soudce.89 Obdobně je tomu tak 

i v případě domovní prohlídky podle ustanovení § 83, nařízení odposlechů a záznamu 

telekomunikační provozu podle ustanovení §88, příkazu k zadržení podle ustanovení §76a 

trestního řádu a jiné, kdy příkaz vydává právě soudce.  Otázkou proto je, zda by tato součinnost 

soudce v přípravném řízení neměla být omezena, zvážíme-li výslech svědka jako neodkladný 

úkon a zároveň povinnost přítomnosti soudce. Jednak tento soudce se účastní výslechu a 

následně o dané věci rozhoduje, což dle mého názoru může určitým způsobem narušovat jeho 

nezávislost90 a na druhou stranu se v odborné literatuře uvádí, že: „Soudce, který sice má 

odpovídat za zákonnost provedení úkonu a k tomuto cíli do něj i zasahovat, nicméně vůbec není 

oprávněn přezkoumat zákonné podmínky pro provedení takového úkonu, tedy i závěr státního 

zástupce o tom, že jde o úkon neodkladný nebo neopakovatelný.“91 Proto mi jeho úloha při 

provedení přijde spíše jako nadbytečná a neshledávám důvod jeho přítomnosti. Nezastávám 

názor Ústavního soudu vyjádřený v nálezu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. ÚS 3/09, že jde-li o 

extrémní zásah do lidských práv, měl by o provádění úkonu rozhodovat soud. Z mého pohledu 

je trestní řízení obecně zásahem do lidských práv, v některých momentech větší, v jiných zase 

menší. Role jsou v trestním řízení rozděleny tak, že „pánem“ přípravného řízení je státní 

zástupce, proto se domnívám, že o těchto úkonech by měl rozhodovat právě státní zástupce. 

Koneckonců právě on dohlíží na zákonnost přípravného řízení. 92  I když zároveň akceptuji 

názor, že vzhledem k postavení žalobce se může zdát, že jeho role není nezávislá. V každém 

případě však bude soud rozhodovat na základě jím „schváleného“ přípravného řízení. Proto se 

neobávám, že by ke kontrole ze strany nezávislého orgánu nedošlo. Nakonec, z následující 

kapitoly je zřejmé, že soudy také často tato pochybení přehlížejí a věnují se jim jen povrchově, 

čehož jsou důkazem i opodstatněné ústavní stížnosti.  

  

                                                 
89 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s,.505 
90 JELÍNEK, Jiří. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018. ISBN 
978-80-7502-287-5. s. 234 
91 JELÍNEK, Jiří. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018. ISBN 
978-80-7502-287-5. s. 235 
92 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s,.159 
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4 Analýza judikatury, jednotlivé neodkladné nebo 
neopakovatelné úkony 

 

4.1  Rekognice: 
 

„Rekognici lze vymezit jako specifickou metodu kriminalistické praxe spočívající v opětovném 

poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem ztotožnit (identifikovat) 

předváděný objekt.“93  

 

Rekognice je ve své podstatě zvláštní a dle mého názoru velice náročný úkon prováděný 

v trestním řízení. Nejen správná příprava a správné provedení ze strany orgánů činných 

v trestním řízení, ale také psychika subjektů a objektů úkonu mají vliv na výslednou 

vypovídající hodnotu rekognice. Obecně je rekognice odbornou literaturou rozdělovaná do 

dvou fází. První z nich je „výslech poznávající osoby“.94 V této fázi jde především o to získat 

od poznávajícího popis objektu rekognice. Cílem je získat informace, které by orgánům činným 

v trestním řízení pomohly při identifikaci pachatele. Obecné informace, tj. např. výška, barva 

vlasů nebo zvláštní charakteristické rysy, které výrazně odlišují pachatele (např. tetování, 

piercing) „ale i zjištění subjektivních okolností vnímaní objektu, jež mohly pozitivně či negativně 

ovlivnit vnímaní poznávající osoby.“95. Výslech provedený před rekognicí by měl představovat 

určitou vypovídající hodnotu o věrohodnosti subjektu a eliminovat náhodné označení objektu.  

 

Už v tomto momentě však často dochází k prvním pochybením orgánů činných v trestním 

řízení. Orgány zapomínají na to, že je potřeba určitého procesního postavení poznávajícího na 

to, aby byl tento důkaz považován za bezchybně provedený. „Oznámení o trestném činu podle 

§ 158 odst. 1 TŘ není důkazem v trestním řízení a orgány činné v tomto řízení z něj tedy 

nemohou vycházet při zjišťování skutečného stavu věci.“96  Domnívám se, že pokud jde o 

rekognici z pohledu správného posouzení případu, lze za jistých okolností tolerovat, že se jedná 

o rekognici provedenou ještě před zahájením trestního stíhání, a to zejména v případech, kdy 

výslech probíhá bezprostředně před rekognicí, což vzhledem k náročnosti úkonu může trvat 

                                                 
93 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.1  
94 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.3 
95 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.4 
96 Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1997 s.11 
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delší dobu. Po takové době si již osoba nemusí být schopná vybavit znaky v takovém rozsahu 

jako v době krátce po činu. Schopnost zapamatovat si a následně reprodukovat popis viděné 

osoby nebo viděného předmětu je dle mého názoru nejsilnější bezprostředně po činu. Na druhé 

straně lze souhlasit s názory že, takto provedená první fáze může mít za následek nižší důkazní 

hodnotu, ale i případnou nepoužitelnost takového důkazu. Ačkoliv se judikatura shoduje na 

tom, že popisy prováděné v rámci podání vysvětlení nejsou dostačující, nezakládá však 

absolutní nepoužitelnost důkazů.97 V této souvislosti nám do popředí vystupuje otázka 

základních zásad trestního řízení, tj. zejména pro obviněného právo obhajoby a právo na 

spravedlivý proces. Pokud dochází k rekognici nebo i jiným úkonům podle ustanovení § 158a 

trestního řádu, tedy jako neodkladným nebo neopakovatelným, potenciální obviněný postrádá 

možnost obhajoby a možnost vyjadřovat se ke všem skutečnostem, které v průběhu řízení 

zaznějí. 

 

Tímto nedostatkem se zabýval Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 2 To 45/2005 

ze dne 21. 4. 2005 98, který důkaz rekognice nepřipustil vůbec, a to zejména s ohledem na to, 

že doba mezi podáním vysvětlení poznávajícího a jeho výslechem jako svědka byla jen 7 dní. 

Soud měl za to, že pokud tento popis nebyl provedený v postavení svědka, zakládá 

nepoužitelnost tohoto důkazů včetně následné rekognice. Z výše uvedeného rozhodnutí 

Vrchního soudu můžeme dovodit, že pokud se jedná o krátký časový úsek, a tudíž schopnost 

zapamatovat si by neměla být ohrožena, lze takto provedenou rekognici jako důkaz nepřipustit. 

Rozhodnutí Vrchního soudu demonstruje ojedinělé nepřipuštění rekognice v 

důsledku provedeného výslechu. Obecně však soudy ČR takto provedenou rekognici 

připouštějí i přesto, že se jedná o důkaz stěžejný či dokonce jediný, což je v přímém rozporu 

s judikaturou ESLP.99  

 

V praxi se však objevují i situace, kdy k výslechu před rekognicí nedojde vůbec. V tom případě 

se jedná o procesní vadu, která znemožňuje provedený úkon použít jako důkazní prostředek.  

Takto se vyslovil ve svém rozhodnutí Městský soud v Praze v rozhodnutí sp. zn. 7 To 128/2003 

                                                 
97 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.7 
98 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 2 To 45/2005 [Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpxg4s7hfpxgxztgm3a&groupIndex=0&rowIndex=0 
] 
99 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.7 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpxg4s7hfpxgxztgm3a&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgvpxg4s7hfpxgxztgm3a&groupIndex=0&rowIndex=0
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ze dne 18. 3. 2003, kde k výslechům svědků došlo až po rekognici dle fotografií.100 Nelze než 

souhlasit s rozhodnutím soudu, jelikož se jedná o základní zákonný předpoklad.  

 

Druhou fází je samotné ztotožnění, tzn. poznávaný je uveden v řadě mezi dalšími nejméně třemi 

figuranty. Ti by se podle ustanovení § 104b odst. 3 trestního řádu neměli od sebe výrazně 

odlišovat. První problém vyvstává již ve formulaci ustanovení trestního řádu „které se výrazně 

neodlišují“. Tento vágní pojem je proto dotvářen zejména judikaturou. Domnívám se, že 

vybírání figurantů je nejnáročnější fází. „Nepostačí, aby přivzaté objekty byly shodné 

s rekognovaným objektem jen v obecných znacích; musí být shodné i v popsaném znaku 

specifickém.“101 Je proto náročným úkolem orgánů činných v trestním řízení přizvat takové 

osoby. Ústavní soud v nálezu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I ÚS 3709/16,102 kromě jiného 

doporučuje pro zajištění vyšší důkazní hodnoty právě větší počet fotografií nebo figurantů. 

S doporučením Ústavního soudu souhlasím, ale vzhledem k velkému prostoru pro stížnosti 

poznávaného ohledně nedostatečné podobnosti bych se zaměřila spíš na kvalitu zvolených 

figurantů nikoliv jejich kvantitu.    

 

V první řadě je potřeba „přiměřeným způsobem poučit poznávajícího, poznávanou osobu i 

figuranty“.103 V souvislosti s přiměřeným poučením zejména obviněného jde ruku v ruce 

problematika donucení obviněného k rekognici. Spekuluje se nad tím, zda není tímto porušena 

zásada „nikdo není povinen sám sebe obviňovat“. Tomuto se věnoval Ústavní soud v nálezu sp. 

zn. ÚS III 528/6 ze dne 11. 10. 2007. Vadou v posuzovaném případě byla právě absence 

poučení obviněného o provádění rekognice. Pokud bychom vycházeli pouze ze zákona, tj. podle 

ustanovení § 104b odst. 6 trestního řádu a uplatnili ustanovení o výslechu obviněného, zcela 

jasně bychom mohli dovodit, že účast na rekognici je možno odmítnout. Ústavní soud v 

posuzovaném případě rozlišuje aktivní a pasivní účast obviněného na rekognici a uvádí, že: 

„poznávaná osoba, jde-li i o obviněného je povinna strpět a může být k účastí na rekognici 

donucena, pokud však jde o aktivní činnost při rekognici např. mluvit bylo by to v rozporu se 

                                                 
100 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 18.3.2020 sp. zn. 7 To 128/2003 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgrpxi4s7g5pxgxzsge2a ] 
101 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 20. 6. 2017 sp. zn. I ÚS 3709/16 [Dostupné online: 
http://kraken.slv.cz/I.US3709/16 ] 
102 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 20. 6. 2017  sp. zn. I ÚS 3709/16 [ Dostupné online: 
http://kraken.slv.cz/I.US3709/16 ] 
103 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.8 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgrpxi4s7g5pxgxzsge2a
http://kraken.slv.cz/I.US3709/16
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zásadou nemo tenetur se ipsum accusare .104 Jak uvádí Miroslav Protivinský105, obviněný může 

ze svého postavení velice jednoduše zmařit rekognici, a tedy použití donucovacího prostředku 

by nepřineslo žádný relevantní výsledek.  

 

Aby orgány činné v trestním řízení předešly možnému zpochybnění postupu, poznávající osoba 

si sama vybírá svoje číslo a místo mezi figuranty. „Významná je otázka tzv. reakčního času, tzn. 

za jak dlouho poznávající osoba dojde ke ztotožnění.“106 Ústavní soud v této souvislosti ve 

svém nálezu sp. zn. ÚS I 3709/16, ze dne 20.6.2017107 doporučil mimo jiné pořízení 

videozáznamu rekognice. Možnost shlédnutí záznamu v řízení před soudem by znamenalo 

přiblížení samotné rekognice, tj. mohl by být posouzen časový prostor, psychické rozpoložení 

a další detaily, které by podpořily důkazní sílu.108 S tímto doporučením Ústavního soudu se 

ztotožňuji, jelikož reakce subjektu a okolnosti rekognice mohou pro soud znamenat nové 

poznatky. Z tohoto pohledu je důležitá též řádná a důsledná protokolace tak, aby záznam 

poskytoval co nejkomplexnější pohled na provedený úkon a tím zvýšil jeho věrohodnost. 109  

Rekognice je v zásadě úkon přípravného řízení. Ovšem v praxi se můžeme setkat i se situacemi, 

kdy ke ztotožnění obviněného dojde přímo v soudní síni. Pro tuto situaci používáme termín 

„agnoskace“110. Ačkoliv ze soudní judikatury lze dovodit, že agnoskaci není přikládán stejný 

význam jako rekognici, dle mého názoru by tomuto neměl být přikládán význam vůbec, a to 

zejména kvůli náchylnosti osoby přizpůsobovat své myšlení a názory očekávání společnosti a 

také proto, že v soudní síni je procesní postavení osob již zřejmé. Rekognici provedenou 

v hlavním líčení se zabýval ve svém rozhodnutí Vrchní soud v Olomouci v rozhodnutí sp. zn. 

6To 12/2009 (R 43/2010tr) ze dne 29.10.2009 Ten zrušil rozhodnutí prvoinstančního soudu 

právě v důsledku nezákonné rekognice podle fotografií. Jeden ze základních zákonných 

požadavků rekognice je, aby se objekt a subjekt před rekognicí za žádných okolností nepotkaly. 

Naprosto v rozporu se zákonem byly svědkovi ukázané fotografie v hlavním líčení, tedy za 

                                                 
104 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007  sp. zn. ÚS III 528/6 [ Dostupné online : 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-528-06_1 ] 
105 Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1997 s.11 
106 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s. 10 
107 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017 sp. zn. I ÚS 3709/16 [ Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3709-16 ] 
108 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017 sp. zn. I ÚS 3709/16 [ Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3709-16 ] 
109 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.10 
110 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s. 31 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-528-06_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3709-16
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3709-16
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přítomnosti poznávaného.111 Rozhodnutí odvolacího soudu považuji proto za naprosto 

legitimní.  

 

Další potenciální problém při rekognici představuje účast nezúčastněné osoby „Nezúčastněná 

osoba je v podstatě svědkem procesního úkonu tzn. může být vyslechnuta ke způsobu a 

okolnostem provedení rekognice, pokud půjde o vyřčení pochybnosti o zákonnosti a objektivitě 

průběhu a výsledku rekognice. Takový svědek by měl mít vlastnosti jako hodnověrnost a 

nepodjatost.“112. Zákon nevymezuje nezúčastněné osoby, a proto jejich definici dotváří 

judikatura. Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 5 Tdo 936/2007 ze dne 19.8.2008 deklaruje, 

že ačkoliv nezúčastněná osoba byla následně i znalcem v posuzovaném případě, nezakládá to 

automaticky podjatost, toto musí být prokázáno v každém případě konkrétně. Pouhý fakt, že 

nezúčastněná osoba je členem např. policejního sboru, nestačí. 113 

 

Rekognice podle fotografie vs. rekognice in natura  

 

Rekognice podle fotografie má obecně subsidiární charakter, tedy přednostně budou orgány 

činné v trestním řízení provádět rekognici in natura. Jedná se o častou chybu, která je soudy 

vytýkána. Městský soud v Praze se ve svém rozhodnutí sp. zn. 7 To 128/2003 ze dne 18. 3. 

2003 zabýval rekognicí provedenou podle fotografie, ačkoliv k tomu nebyl dán důvod a 

rekognici in natura nebránila žádná překážka.114 V souvislosti s rekognicí podle fotografie 

vyvstává otázka neopakovatelnosti znovupoznání. Zcela běžnou praxí je tzv. „tipování 

pachatele“115. Jedná se o situaci, kdy se orgány činné v trestním řízení na základě získaného 

popisu snaží možného pachatele vytipovat na fotografiích, které mají k dispozici a tyto jsou 

následně ukázány subjektu rekognice.116 

                                                 
111 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2009 sp. zn. 6 To 12/2009 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembrgbpxexzugnpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
112 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.32-33 
113 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 19. 8. 2008 sp. zn. 5 Tdo 936/2007 [Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pw4427guydqoi&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
114 Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 7 To 128/2003 ze dne 18. 3. 2003 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document 
view.seam?documentId=njptembqgrpxi4s7g5pxgxzsge2a&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
115 Trestněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. Praha: Nakladatelsvtí C. H. Beck, 2017, 
2017(4) s 79 a násl. 
116 Trestněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. Praha: Nakladatelsvtí C. H. Beck, 2017, 
2017(4) s 79 a násl. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpxexzugnpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpxexzugnpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pw4427guydqoi&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pw4427guydqoi&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document%20view.seam?documentId=njptembqgrpxi4s7g5pxgxzsge2a&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document%20view.seam?documentId=njptembqgrpxi4s7g5pxgxzsge2a&groupIndex=0&rowIndex=0
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Tímto se ve svém rozhodnutí zabýval také Vrchní soud v Praze v rozhodnutí sp. zn. 2 To 72/03 

ze dne 22.5.2003117 a deklaruje, že pokud byly poznávajícímu ukázané fotografie, na kterých 

byl i obviněný a tento postup bezprostředně nepředcházel rekognici in natura, lze takový důkaz 

připustit. Z hlediska hodnocení důkazu však znamená menší důkazní sílu.  

Miroslav Protivinský118 je však toho názoru, že rekognice in natura, která je provedena po 

shlédnutí fotografií v dobré kvalitě a odpovídajících vzhledu poznávaného, je opakováním 

rekognice a neměla by být přípustná.  

Přikláním se k názoru Vrchního soudu a domnívám se, že takto provedená rekognice by měla 

být připuštěna jako důkaz. Otázkou však zůstává její důkazní hodnota, kterou je třeba odvíjet 

nikoliv jen od samotného poznání, ale též z výpovědi popisu a jistoty, s jakou je označení 

prováděno. Na druhé straně však lze souhlasit s pochybnostmi Protivinského v tom, že 

policejnímu orgánu se jen zřídkakdy do rekognice in natura podaří zařadit ty samé osoby, které 

dříve zařadili do alba fotografií, což může mít za následek zejména u osob s nižším IQ, že 

označí pouze osobu, kterou si zapamatovali a označili na fotografii.119  

 

Rekognicí podle fotografií se zabýval také Městský soud v Praze ve svém v rozhodnutí sp. zn. 

7 To 106/2003 (SR 12/2004 s.467), ze dne 20. 3. 2003, kdy byla opět orgánům činným 

v trestním řízení vytknuta rekognice prostřednictvím fotografií, která byla provedena primárně, 

ačkoliv rekognice in natura by neznamenala značné potíže. V tomto případě však došlo i 

k dalším pochybením, jako je absence výslechu před rekognicí a také k osobnímu setkání 

subjektu a objektu úkonu. Takto provedená rekognice zcela jistě znamená takové procesní vady, 

že Městský soud důkaz rekognice vůbec nepřipustil. 120 

 

Závěrem rekognice je výslech poznávajícího o učiněných stanoviskách. Tzn. s jakou jistotou si 

za výběrem stojí, podle čeho ztotožnil objekt s pachatelem a vysvětlení případného rozporu 

mezi úvodním výslechem a identifikací. Nestačí pouhé a v praxi časté sdělení, že se vybraná 

osoba nejvíce podobala pachateli.121 Zastávám názor, že takovému sdělení by neměla být 

přisuzovaná přílišná relevance. Pro psychiku poznávajícího vyřčení jasného závěru nepochybně 

                                                 
117 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2To 72/03 ze dne 22. 5. 2003 [Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnpxg4s7hfpxgxztge4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
118 Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1997 s.16 
119 Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1997 s.17 
120 Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 7 To 106/2003 ze dne 20. 3. 2003 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembqgrpxg4s7gezf6427gq3do&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
121 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.10 
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znamená obrovský tlak, proto se tomuto snaží vyhnout ne zcela jasným závěrem. Ačkoliv se 

následný výslech může zdát nadbytečným, dle mého názoru právě v tomto bodě můžou orgány 

činné v trestním řízení svojí činností přispět k vyšší důkazní hodnotě rekognice. Určitě stojí za 

zmínkou již výše uvedené doporučení Ústavního soudu v nálezu sp. zn. I ÚS 3709/16, ze dne 

20. 6. 2017122 pořídit o rekognici videozáznam.   

 

Závěr:  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že rekognice je úkon velice náročný a je potřeba dbát pečlivosti a 

preciznosti při jeho provádění. Ačkoliv vadný postup nezakládá automaticky nepřípustnost 

důkazů, nýbrž má vliv pouze na důkazní sílu.  

První z mnoha pochybení vystává již v první fázi, tedy ve výslechu. Z tohoto pohledu je 

důležité, že: „pravidlo včasnosti provedení rekognice se odvíjí od psychického procesu 

zapomínání, který může rekognici znemožnit nebo může vést k deformaci paměťových stop jejich 

překrýváním novými vjemy a informacemi.“123 Domnívám se, že včasnost je potřeba 

zohledňovat nejen v ohledu poznávající osoby, samozřejmě čím delší doba uplyne tím menší 

bude vypovídající hodnota výslechu a následné rekognice. Z judikatury však vyplývá, že vliv 

na důkazní hodnotu má také nemožnost objektu obhajovat se. Proto je potřeba naleznout 

optimální časový úsek pro provedení rekognice tak, aby byly dodrženy základní zásady 

trestního řízení pro objekt i subjekt znovupoznání.  

V druhé fázi je potřeba dbát zejména vhodně zvolených figurantů tak, aby výrazné rozdíly 

nevybízely poznávajícího k označení objektu jen v důsledku tohoto odlišení od figurantů. Jistě 

kromě nedostatečného vymezení mají orgány činné v trestním řízení mnoho práce se samotnou 

přípravou a výběrem podobných figurantů.  

V této části je dalším pochybením primární neprovedení rekognice in natura, ale rekognice 

podle fotografii a následně (ne) opakovatelnost úkonu.   

Závěrečný výslech poznávajícího slouží zejména podpůrně k objasnění a přispívá k větší 

důkazní síle rekognice.   

                                                 
122 Nález Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 3709/16 ze dne 20.6.2017 [Dostupné online: 
http://kraken.slv.cz/I.US3709/16] 
123 JANULKOVÁ, Kateřina. Rekognice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). 
ISBN 978-80-7598-105-9. s.49-50 
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4.2 Zadržení podezřelé osoby 
 

„Zadržení osoby podezřelé spočívá v krátkodobém omezení osobní svobody osoby podezřelé ze 

spáchání trestného činu za účelem přezkoumání, zda jsou či nejsou dány důvody vazby.“124 

 

Tento procesní úkon představuje pro osobu podezřelou enormní zásah do jejích práv, které jsou 

zaručeny LZPS, a to zejména kvůli tomu, že doposud nebylo vůči ní zahájeno trestní stíhání a 

orgány činné v trestním řízení konají jen na základě určitých indicií, že právě tato osoba trestný 

čin mohla spáchat. Prvním aspektem je pojem „podezřelá osoba“. Na její definici nelze 

nahlížet jako na libovůli orgánů činných v trestním řízení, nýbrž se jedná o osobu, kdy 

„odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a zároveň je dostatečně 

odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, vůči níž však z důvodu neodkladnosti nebylo 

možno zahájit trestní stíhání“.125 Souhlas státního zástupce je nezbytným předpokladem pro 

zadržení. Aby státní zástupce mohl udělit souhlas, je potřeba, aby byla splněna podmínka 

naléhavosti nejen pokud se jedná o zadržení z důvodu vazby, ale též jsou-li dány důvody pro 

zahájení trestního stíhání, ačkoliv to zatím nebylo možné.126 Větší míru jistoty pro orgány činné 

v trestním řízení dle mého názoru představuje situace, pokud byl podezřelý přistižen při činu 

nebo bezprostředně po něm. Takto podezřelou osobu může dle zákona zadržet kdokoliv, tj. není 

tato pravomoc omezena pouze na policejní orgán.  

 

Druhým důležitým aspektem je čas, resp. zákonná 48hodinová lhůta během které musí orgány 

činné v trestním řízení spolehlivě prokázat a státnímu zástupci předložit důkazy a materiály 

prokazující oprávněnost vazby. Judikatura dokazuje, že určení začátku času zadržení je často 

pro orgány činné v trestním řízení kamenem úrazu a má za následek nedodržení zákonné lhůty. 

Toto bylo řešeno v nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2002, sp. zn. II. ÚS 630/02127. V této 

kauze je nesporná skutečnost, že podezřelý byl předveden na policejní stanici dne 30. 5. v 10:00 

hod, ačkoliv se v protokolu o zadržení uvádí čas 17:00 hod. Za sporné je však považováno to, 

zda za dobu 7 hodin, tj. mezi předvedením a zadržením se mohl podezřelý vzdálit nebo nikoliv. 

                                                 
124 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C.H. Beck, 
2004. Právní instituty. ISBN 80-7179-817-7. s. 296 
125 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C.H. Beck, 
2004. Právní instituty. ISBN 80-7179-817-7. s. 302 
126 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C.H. Beck, 
2004. Právní instituty. ISBN 80-7179-817-7. s. 304 
127 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7 .2002 sp. zn. II. ÚS 630/02, [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-630-02 ] 
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Ústavní soud jednoznačně nemohl ze spisového materiálu určit počátek běhu lhůty vzhledem 

k tomu, že obecné soudy se s námitkami podezřelého vypořádaly pouze formálně. V každém 

případě Ústavní soud shledal určitá pochybení, a to zejména soudů. Domnívám se, že pro 

počátek běhu lhůty zadržení tak není relevantní jen fakt, kdy se objevil podezřelý na policejní 

stanici, ale také okolnosti za jakých byl předveden a držen. Ke zhojení těchto nesrovnalostí 

může pomoci právě soud. V mnoha případech k tomuto ovšem vůbec nedochází a soudy 

víceméně přehlížejí možné vady zadržení.   

 

Mám za to, že zadržení znamená pro osobu prozatím nevinnou zásah nejen do její osobní 

svobody, ale též do důstojnosti. Tímto případem se zabýval Ústavní soud ve svém nálezu ze 

dne 11. 1. 2007, sp. zn. II. ÚS 530/06128. Meritem stížnosti bylo kromě jiného právě zadržení 

osoby a zejména 48hodinová lhůta tohoto zadržení, a tedy potenciální zásah do zaručených práv 

LZPS, konkrétně porušení čl. 8.  Tato lhůta však nemůže být libovůlí orgánů činných v trestním 

řízení měněna, jak tomu bylo v posuzovaném případě. Stěžovatel se domníval, že k jeho 

zadržení došlo mnohem dříve, než uvedl policejní orgán v protokolu. Po provedené domovní 

prohlídce, které se mj. účastnil také zadržený, byl převezen na policejní stanici mezi 18. a 19. 

hodinou. Souhlas státního zástupce byl udělen již v 19:52 hod a i přesto byl v protokolu zapsán 

čas zadržení 22:00 hod. Ústavní soud se tímto pochybením zabýval a výslovně uvádí, že: „Pro 

určení tohoto okamžiku však nemůže být rozhodující až datum a čas sepsání protokolu o 

zadržení stěžovatele jako osoby podezřelé, tj. 21. 4. 2006 ve 22.00 hodin.“129. S tímto názorem 

Ústavního soudu lze jedině souhlasit, jelikož trestní řízení je postaveno na určitých zásadách a 

nerespektování základních zákonem daných požadavků by vedlo k určité anarchii a svévoli 

orgánů činných v trestním řízení vůči podezřelým a obviněným.  

 

Součástí zadržení je výslech podezřelého. Zde vyvstává otázka, zda lze jeho výslech považovat 

za výslech obviněného, a tedy jej lze použít jako důkaz před soudem. Zadrženého shledávám 

v tomto případě ve zvláštním procesním postavení, protože doposud vůči němu nebylo 

zahájeno trestní stíhání, ovšem při výslechu se na něj vztahují procesní práva obviněného, tzn. 

možnost zvolit si obhájce, být poučen o svých právech atd.130  Růžička a Zezulová uvádí, že: 

„výslech v naprosté většině případů použít v řízení před soudem jako důkaz nebude možné, 

                                                 
128 Nález Ústavního soudu ze dne 11.1 2007 sp. zn. II ÚS 530/06 
129 Nález Ústavního soudu ze dne 11.1 2007 sp. zn. II ÚS 530/06 
130 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k ... Praha: Leges, 2010-. Student (Leges). ISBN 978-80-
7502-278-3. s. 316 
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protože jde o úkon, který je pořizován byť za specifických okolností, ve stádiu řízení, které se 

ještě nekoná proti obviněnému.“131 Zastávám stejný názor, jelikož z mého pohledu jde o situaci, 

kdy se výslech nějakým způsobem podobá podání vysvětlení, ale vzhledem k určitému zásahu 

do zaručených práv LZPS je podezřelému poskytnuta větší míra pomoci, např. pokud jde o 

zvolení si obhájce. V prostudované judikatuře jsem neshledala pochybení, které by se týkalo 

výslechu a jeho nesprávného provedení.   

 

Vzhledem k tomu, že 48hodinová lhůta je společná jak pro policejní orgán, tak i státního 

zástupce, musí státní zástupce potřebné důkazy dostat včas tak, aby je mohl předložit následně 

soudci.132 Stěžejním problémem je právě tato lhůta, což poukazuje i na další problém, který 

z takto provedeného zadržení vyvstává, zejména zmaření dalšího vyšetřování, důkazů a 

případně následné vazby. Tento problém řešil Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 8. 1998, sp. zn. 

IV. ÚS 305/97.133 Předně je nutno dodat, že lhůta pro zadržení byla dle tehdy platné právní 

úpravy 24hodinová. Podezřelý byl předvolán k podání vysvětlení na policejní stanici, kam se 

dostavil v 9:00 hodin. Od té doby mu byla odepřena možnost vzdálit se z policejní stanice. 

V protokolu o zadržení byl však uveden čas zadržení 14:25 hod. Tato nesrovnalost měla za 

následek právě pozdní předání podezřelého soudu, a tudíž měl být podezřelý místo vzetí do 

vazby propuštěn na svobodu. „Podal-li tedy v tomto případě státní zástupce návrh na vzetí do 

vazby, místo toho, aby stěžovatele propustil na svobodu, nemohly obecné soudy o takto 

nezhojitelným nedostatkem zatíženém návrhu věcně rozhodnout.“134.  

 

Nad rámec výše uvedeného lze ještě podotknout, že ve většině případů týkajících se zadržení, 

obecné soudy často přehlíží tyto nesrovnalosti, anebo se jim věnují pouze povrchově, proto je 

chyba často řešena až na úrovni Ústavního soudu, ačkoliv ten deklaruje a výslovně uvádí, že: 

„zásadně není oprávněn zasahovat do rozhodovací činnosti obecných soudů, neboť není 

vrcholem jejich soustavy. Proto pokud soudy postupují v souladu s obsahem hlavy páté Listiny 

(čl. 83 Ústavy), nemůže na sebe atrahovat právo přezkumného dohledu nad jejich činností.“135  

                                                 
131 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C.H. Beck, 
2004. Právní instituty. ISBN 80-7179-817-7. s. 313 
132 RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C.H. Beck, 
2004. Právní instituty. ISBN 80-7179-817-7. s. 307 
133 Nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 1998 sp. zn. IV. ÚS 305/97 [Dostupné online: 
https://iudictum.cz/161027/iv-us-305-97 ] 
134 Nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 1998 sp. zn. IV. ÚS 305/97 [Dostupné online: 
https://iudictum.cz/161027/iv-us-305-97 ] 
135 Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 19. února 2008 sp. zn. I. ÚS 2244/07 [Dostupné online : 
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4 ] 

https://iudictum.cz/161027/iv-us-305-97
https://iudictum.cz/161027/iv-us-305-97
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4
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Tuto situaci v souvislostí se zadržením řešil Ústavní soud v nálezu ze dne 19. 2. 2008, sp. zn. 

I. ÚS 2244/07.136 Nejen, že došlo k procesnímu pochybení orgánů činných v trestním řízení a 

tím způsobily zásah do práv podezřelé, ale obecné soudy navíc porušily základní zásadu řízení, 

a to že: „pokud není tvrzení jedné strany řízení důkazem prokázáno, zůstává zpravidla toliko v 

rovině tvrzení a nemůže být soudem bráno za skutkové zjištění. Opačný přístup by značil i 

porušování principu rovnosti stran řízení;“137. V dané kauze došlo k zadržení stěžovatelky dne 

7. 5. ve 4 hod ráno. Stěžovatelka se snažila uniknout policejním složkám skokem z okna při 

čemž se zranila. O tomto byl sepsán úřední záznam, ze kterého je patrné, že některé osoby byly 

propuštěny ze zadržení, v seznamu se však jméno stěžovatelky nenachází. Po celou dobu 

hospitalizace byla navíc stěžovatelka pod dohledem policejního orgánu a následně až dne 16. 

5. byla převezena do vazební věznice. Protokol o zadržení policejní orgán vystavil však dne 14. 

5. I přes opakované stížnosti stěžovatelky se tímto obecné soudy nezabývaly, resp. jen 

povrchově a pouze „převzaly vysvětlení a contrario policejního orgánu a v něm uvedených 

tvrzení a nevyloučily eventualitu, že policejní orgán konstrukcí účelově ex post usiloval o 

zhojení eventuálního pochybení, že vůči stěžovatelce nebylo postupováno po uplynutí 48 hodin 

od zadržení podle § 76 odst.4 TŘ“138. Výše uvedený případ považuji za učebnicový příklad, jak 

procesní úkon zadržení v žádném případě neprovádět, jelikož nejen, že jsou porušovány 

základní práva, která náleží každému, ale došlo též k porušení základních zásad trestního řízení.  

 

Závěr 

 

Zadržení podezřelého představuje prostor pro procesní pochybení orgánů činných v trestním 

řízení, zejména pokud jde o 48hodinovou lhůtu. Tato, jak je z výše uvedeného patrné, bývá 

prodlužovaná. Nelze však jednoznačně říci, zda se jedná o neznalost nebo pouze o účelové 

prodlužování. Z judikatury lze dovodit, že vadné zadržení podezřelé osoby v drtivé většině 

případů řešil až Ústavní soud. Otázkou tak zůstává postavení státního zástupce jakožto 

dozorčího orgánu přípravného řízení a také soudů. Domnívám se, že pokud jde o státního 

zástupce, běží mu 48hodinová lhůta společně s policejním orgánem, což může mít za následek 

                                                 
136 Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 19. února 2008 sp. zn. I. ÚS 2244/07 [Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4 ] 
137 Nález Ústavního soudu ze dne 19. února 2008 sp. zn. I. ÚS 2244/07 [Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4 ] 
138 Nález Ústavního soudu ze dne 19. února 2008 sp. zn. I. ÚS 2244/07 [Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4 ] 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhbptgoc7ovzw4
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právě pasivní převzetí a následné zpracování pokladů od policejního orgánu. Soudy však mají 

dostatečný čas na prozkoumaní trestního spisu, ovšem ani ty se možným pochybením hlouběji 

nezabývají. Proto je právě Ústavní soud orgánem, který může napravit tuto vadu. Největší 

problém shledávám právě v tom, že ačkoliv orgány činné v trestním řízení jsou sebevíce 

přesvědčené o vině zadrženého podezřelého, měly by ctít, že se stále jedná o osobu nevinnou. 

To se mnohdy neděje a tím dochází k zásadnímu zásahu do jejích LZPS zaručených práv.  

 

4.3 Výslech svědka:  
  

„Výslech svědka patří mezi nejvýznamnější důkazní prostředky, které mají orgány činné 

v trestním řízení k dispozici ke zjištění pravdivého skutkového stavu věci“139  

 

Domnívám se, že výslech je jedním z nejdůležitějších důkazů, jelikož může poskytnout 

nevěrnější obsah toho, co osoba prožila. Tak jako při rekognici i zde hraje důležitou úlohu čas, 

protože právě bezprostřednost může poskytnout nejdetailnější obraz skutečností, které 

nasvědčují tomu, že byl trestný čin spáchán a kým byl spáchán. Proto se orgány činné v trestním 

řízení, pokud je to alespoň trochu možné, uchylují k výslechu podle ustanovení § 158a trestního 

řádu. Pokud jde o výslech jakožto neodkladný úkon, v praxi se jedná o situaci, kdy je výslech 

proveden okamžitě a protokol je v hlavním líčení pouze přečten, což představuje určitý rozpor 

v tom, že orgány činné v trestním řízení se bezpochyby snaží zjistit skutkový stav, na druhé 

straně však stojí právo obviněného a jeho záruky, pokud jde o obhajobu.140 Aby výslech mohl 

splňovat definici neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, musí být v souladu se zákonem 

stanovenými požadavky, např. se musí jednat o cizince, příp. o osobu dlouhodobě se zdržující 

v cizině.141 Obecně lze říci, že se jedná o osobu, jejíž výslech jakožto svědka by buď znamenal 

značné obtíže nebo úplnou nemožnost takového výslechu. Už v tomto momentě však dochází 

k nejčastějším pochybením, jelikož orgány činné v trestním řízení často nedostatečně podloží 

nutnost vykonat takový výslech svědka.  

 

                                                 
139 Zaoralová, P : Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha:Leges, 2018, ISBN 978-80-
7502-310-0. s. 170   
140 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 47/13 [Dostupné online: 
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_47_13_an.pdf ] 
141 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k ... Praha: Leges, 2010-. Student (Leges). ISBN 978-80-
7502-278-3. s. 511 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Pl._US_47_13_an.pdf
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Tomu tak bylo i v případě, kterým se zabýval Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. 

IV.ÚS 569/11142. V posuzované věci došlo k výslechům svědků ještě před zahájením trestního 

stíhání. Obecné soudy takto provedený výslech připustily jako důkaz a podložily jej pouze 

předpokladem, že u první skupiny svědků se jedná o státní občany Polské republiky, a tudíž jen 

s velkými obtížemi by mohly zajistit jejich přítomnost u hlavního líčení. Druhá skupina svědků 

byla vietnamské příslušnosti trvale žijící na území Polské republiky, ale vzhledem k jejich 

neoprávněnému přechodu přes hranice státu hrozilo jejich vyhoštění. Na dožádání českých 

obecných soudů výslechy ještě před zahájením trestního stíhání provedly soudy polské. 

„Ústavní soud konstatuje, že protokoly o předmětných výsleších neobsahují žádný údaj o tom, 

že tyto výslechy byly provedeny jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon, tudíž pro tuto 

skutečnost neobsahují ani zdůvodnění.“143 Argumentaci soudu postavenou pouze na vágním 

konstatování, že se jedná o cizince považuji za nedostatečnou. S konstatováním Ústavního 

soudu se ztotožňuji a jsem toho názoru, že pokud se polským orgánům činným v trestním řízení 

povedlo zajistit jejich přítomnost ještě před zahájením trestního stíhání v ČR, nic nenapovídá 

tomu, že by pozdější výslechy nemohly být provedeny opět v rámci dožádání, tedy za 

přítomnosti obviněného případně jeho obhájce tak, aby nebylo porušeno právo na obhajobu 

obviněného. Největší problém tak spočívá v tom, že trestní řízení je postaveno na pevných 

zásadách, které musí být dodržovány a výslech jako neodkladný úkon znamená „výjimku ze 

zásady kontradiktornosti trestního řízení, v jejímž důsledku dochází k omezení práva obhajoby 

vůči takovému svědkovi, především možnosti zúčastnit se jeho výslechu a klást mu otázky.“144  

 

Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 13. 3. 2019, sp. zn. 4 Tdo 127/2019145 výslovně 

deklaruje, že: „skutečnost, že svědek je cizím státním příslušníkem a má trvalý pobyt v cizině, 

sama o sobě neodůvodňuje závěr neodkladnosti výslechu.“146 V uvedené kauze šlo o svědka 

cizince a je patrné, že soudy se pouze povrchně odkázaly na státní příslušnost svědka a nijako 

se jej nepokusily dále předvolat nebo prostřednictvím dožádání vyslechnout, ačkoliv soud 

takovými možnostmi disponuje. Nejvyšší soud se zaměřil i na další kritéria, která je potřeba 

                                                 
142 Nález Ústavního soudu ze dne 12.7.2011 sp. zn. IV.ÚS 569/11 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I5-569-11 ] 
143 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2011  sp. zn. IV.ÚS 569/11 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I5-569-11 ] 
144 https://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=16&id_article=255333&csum=e783bfd7 
145 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 3. 2019 sp. zn 4 Tdo 127/2019 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembrhfpw4427ge4dima&groupIndex=1&rowIndex=0 ] 
146 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 3. 2019 sp. zn 4 Tdo 127/2019 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembrhfpw4427ge4dima&groupIndex=1&rowIndex=0 ] 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I5-569-11
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I5-569-11
https://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=16&id_article=255333&csum=e783bfd7
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrhfpw4427ge4dima&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrhfpw4427ge4dima&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrhfpw4427ge4dima&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrhfpw4427ge4dima&groupIndex=1&rowIndex=0
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dodržet, aby výslech podle ustanovení § 158a trestního řádu splňoval požadavky na spravedlivý 

proces. Druhým kritériem jsou „dostatečné vyvažující faktory, včetně silných procesních záruk, 

které kompenzovaly připuštění výpovědi nepřítomného svědka jako důkazu proti 

obviněnému.“147. 

Výslech by měl být proveden bezchybně, aby již tak oslabené právo obviněného na spravedlivý 

proces bylo posíleno. Nejvyšší soud148 poukazuje také na fakt, že výslech před zahájením 

trestního stíhání, který je stěžejním nebo dokonce jediným důkazem o vině obžalovaného též 

oslabuje právo na spravedlivý proces jako celek.  S takovým závěrem Nejvyššího soudu lze 

pouze souhlasit. Pokud soudy postaví rozhodnutí o vině obžalovaného na jediném důkazu, který 

byl proveden bez možnosti obhajoby a navíc byl zdůvodněn pouze poukazem na státní 

příslušnost a pobyt v zahraničí, aniž by bylo vyvinuto veškeré úsilí pro vyslechnutí svědka 

řádně s možností obviněného vyjadřovat se ke všem skutečnostem, mám za to, že se jedná o 

rozhodnutí v rozporu se základními zásadami trestního řízení.  

 

Závěr: 

 

Obdobných příkladů se najde celá řada. Obecně však hlavní problém tkví v nedostatečném 

vymezení, proč byl výslech považován za neodkladný nebo neopakovatelný a musel být 

proveden ještě před zahájením trestního stíhání. Soudy se pouze spokojily s předpokladem, že 

pokud se jedná o cizince, tak jeho výslech před soudem nebude možný, aniž by se pokusily 

jakkoliv a všemi dostupnými prostředky zajistit přítomnost svědka v hlavním líčení. 

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2019, sp. zn. 4 Tdo 1571/2018149, plyne že pro 

správné provedení výslechu, jakožto neodkladného úkonu, postačí kromě řádného odůvodnění 

skutečnost, že se soud „pokoušel opakovaně doručit obžalobu společně s předvoláním k 

hlavnímu líčení uvedeným svědkům, kteří mají zároveň ve věci postavení poškozených osob, 

když tito se nezdržovali na našem území a obžaloba a předvolání jim bylo doručováno na místa 

jejich posledního známého pobytu v cizině. Přes uvedenou snahu se předvolání svědkům 

                                                 
147 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 3. 2019 sp. zn 4 Tdo 127/2019 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembrhfpw4427ge4dima&groupIndex=1&rowIndex=0 ] 
148 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 3. 2019 sp. zn 4 Tdo 127/2019 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembrhfpw4427ge4dima&groupIndex=1&rowIndex=0 ] 
149 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2019 sp. zn. 4 Tdo 1571/2018 [Dostupné online: 
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nepodařilo prokazatelně doručit a svědci se ani jednou nedostavili k nařízeným hlavním 

líčením. Teprve poté soud prvního stupně přečetl dřívější výpovědí svědků.“150  

 

Otázkou však zůstává, zda lze neodkladností nebo neopakovatelností argumentovat v případě, 

že doba mezi zahájením trestního stíhání a takovým výslechem bude poměrně krátká. 

Domnívám se, že v takovém případě by mělo mít přednost právo obviněného na obhajobu. 

Zastávám však názor, že toto by mělo být posuzováno v každém případě individuálně, jelikož 

stejně jako i u rekognice, každý máme jiné predispozice pamatovat si, reprodukovat a psychicky 

zvládnout danou situaci. Nad rámec výše uvedeného je třeba poznamenat, že nejen že vadně 

provedený důkaz výslechu svědka znamená zásah do právní jistoty obviněného, ale na druhé 

straně představuje také možnost zproštění viny obžalovaného, i když je z výslechu svědka 

patrný opak.   

 

4.4 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 
 

„Data a informace zachyceny prostřednictvím internetu a mobilní komunikace, představují klíčové 
důkazy.“151  

 

V době, kdy se část života přesunula do virtuálního světa lze s určitostí konstatovat, že velká 

část informací týkající se trestní činnosti je zachycena zejména na těchto nosičích. Na druhé 

straně však lze také s jistotou říct, že zákonná úprava se nepřizpůsobuje tak rychle, aby 

odpovídala moderním technologiím, což znamená, že je nutné určité dotváření ze strany soudů. 

„Orgány činné v trestním řízení jsou postaveny do nelehké situace, neboť jsou nuceny využívat 

starých procesních nástrojů a tyto kreativně vykládat a flexibilně aplikovat na vznikající 

praktické situace, tak aby byly pokryty zákonem nepředpokládané postupy při obstarávání 

elektronických důkazů“.152 Zastávám názor, že stávající zákona úprava, proto představuje velký 

prostor pro procesní pochybení, ale též pro protichůdné výklady tohoto důkazního prostředku 

ze strany soudů. Čl. 13 LZPS zaručuje právo na ochranu „listovního tajemství a záznamů“ a je 

zřejmé, že odposlechem je toto právo porušeno. Tak jako u jiných se použitelnost odposlechu 

jakožto důkazu odvíjí od jeho správného procesního provedení. Tento musí kumulativně 

                                                 
150 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2019 sp. zn. 4 Tdo 1571/2018 [Dostupné online: 
https://iudictum.cz/283968/4-tdo-1571-2018 ] 
151 Zaoralová, P : Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha:Leges, 2018, s. 170  ISBN 978-
80-7502-310-0. s. 216 
152 Zaoralová, P : Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha:Leges, 2018, s. 170  ISBN 978-
80-7502-310-0. s. 217 
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splňovat kromě dodržení zákonných mantinelů také zásadu subsidiarity zásahu do práv člověka 

a nepřípustnost odposlechů mezi obviněným a jeho obhájcem. 153  

 

Prvním předpokladem pro bezvadně provedený odposlech je podezření z trestného činu 

vymezeného v zákoně.  Ústavní soud v nálezu ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. I. ÚS 1137/16154 se 

v této souvislosti zabýval stížností, kde stěžovatel poukazoval na fakt, že během trestního řízení 

došlo k překvalifikování trestného činu. Jedná se o poměrně častý důvod opravných prostředků. 

Nejvyšší soud i Ústavní soud se ovšem shodují na tom, že se nejedná o porušení zákona. „Obsah 

záznamu odposlechů slouží jako podklad pro další vedení trestního stíhání, v němž teprve jsou 

skutečnosti, které jsou v odposleších zaznamenány, prověřovány a objasňovány. Proto na 

použití odposlechů jako důkazu v jiné trestní věci nebrání skutečnost, že řízení, ve kterém byly 

odposlechy povoleny se již nevede.“155 Ačkoliv se taková změna může jevit jako účelové 

naplnění podmínek pro možnost využití odposlechu, souhlasím s názory soudů a zastávám 

názor, že předpoklady pro udělení příkazu pro odposlech musí splňovat přísné podmínky co do 

podložení neodkladnosti a proto mám za to, že pokud tyto byly splněny a následně se nepotvrdil 

původně předpokládaný trestný čin, nic nebrání tomu, aby byl odposlech použit jako podklad 

pro trestní řízení nového trestného činu.  

 

Druhým aspektem je vydání příkazu. „Odposlech může nařídit v řízení před soudem předseda 

senátu, v přípravném řízení soudce, na návrh státního zástupce.“156 Tento musí splňovat 

zákonem stanovené požadavky. Z nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. II. ÚS 

615/06,157 však vyplývá, že již tento může způsobit zrušení rozhodnutí obecných soudů, tak jak 

tomu bylo v uvedené kauze. Nedostatečné vymezení důvodu a podložení konkrétními fakty 

způsobuje vadu odposlechů. „(…) řízení vedeno pouze na základě důvodného podezření, musí 

být v odůvodnění vyloženo, o jaké indicie se takový závěr opírá. Pouhé trestní oznámení samo 

o sobě, není-li doloženo alespoň indiciemi, z nichž lze důvodné podezření dovozovat, 

nepostačuje k nařízení odposlechů, neboť totiž nepostačuje ani k zahájení řízení k objasnění a 

                                                 
153 Zaoralová, P : Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha:Leges, 2018, s. 170  ISBN 978-
80-7502-310-0. s. 217 
154 Nález Ústavního soudu ze dne 18.dubna 2017 sp. zn. I. ÚS 1137/16, [ Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrg5pxk427ge2dona ] 
155 Nález Ústavního soudu ze dne 18.dubna 2017 sp. zn. I. ÚS 1137/16, [ Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrg5pxk427ge2dona ] 
156 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s,.326 
157 Nález Ústavního soudu ze dne 23.5.2007 sp. zn. II. ÚS 615/06 [Dostupné online:https://www.beck-
online.cz/bo/documentview.seam?documentId=njptembqg5pxg4s7hfpxgxztgm4a&groupIndex=0&rowIndex=0#
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prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podle § 158 

TrŘ.“158 Paradox shledávám v závěru Ústavního soudu, který Petra Zaoralová zmiňuje 

v souvislosti s opodstatněností neodkladnosti nebo neopakovatelnosti odposlechů. 

„Neodkladnost nebo neopakovatelnost úkonu nemusí být nezbytně odůvodněna v příkazu a 

postačí, pokud lze závěr o neodkladnosti nebo neopakovatelnosti učinit pomocí věcných 

důvodů.“159  Ačkoliv se tento závěr Ústavního soudu vztahuje k jinému důkaznímu prostředku 

a pro odposlech je použit pouze analogicky, nesdílím stejný názor a mám za to, že 

opodstatněnost by měla být podložena konkrétně. Pro úplnost je třeba poznamenat, že příkaz je 

zvláštním rozhodnutím vydávaným soudy. Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 27. 7. 1995, sp. 

zn. Tzn. 24/95160 jej definoval jako rozhodnutí „svého druhu“. Je zřejmé, že nepůjde o rozsudek, 

ale zároveň ho jen těžko můžeme podřadit pod usnesení. „Takový příkaz nemůže mít formu 

usnesení i z toho důvodu, že by musel být doručován § 137 obviněnému jako osobě, které se 

toto rozhodnutí nepochybně přímo týká a tím by ovšem došlo ke zmaření účelu jeho vydání, 

zejména v případech, kde by odposlouchávanou osobou byl obviněný.“161 

 

Další požadavek se vztahuje ke konkrétnosti osoby, jejíž zařízení má být odposloucháváno. I 

to, jak lze dovodit z nálezu Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 615/06 ze dne 23. 5 .2007,162 může 

být důvodem ke zrušení rozsudků obecných soudů. V posuzovaném případě byl odposlech 

stěžejním důkazem, na kterém byla postavená vina obžalovaného. Ústavní soud zrušil 

rozhodnutí obecných soudů.  Výslovně v nálezu deklaruje následující: „Příkaz musí být 

individualizován ve vztahu ke konkrétní osobě, která je uživatelem telefonní stanice. Pokud tato 

skutečnost nevyplývá ze zjištění, že se jedná o majitele telefonní stanice, musí být zdůvodněno, 

na základě jakých zjištění je dovozováno, že ji má v držení a že ji skutečně používá, nebo ji v 

minulosti v nikoliv nepodstatné míře používala, a že tak bude s vysokou pravděpodobností činit 

i v budoucnu.“163. Jednoznačně lze dovodit, že konkrétnost musí směřovat i vůči objektu 

                                                 
158 Nález Ústavního soudu ze dne 23.5.2007 sp. zn. II. ÚS 615/06 [Dostupné online:https://www.beck-
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159 Zaoralová, P : Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha:Leges, 2018, s. 170  ISBN 978-
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odposlechu tak, aby nedocházelo k nahodilému využívání úkonu zejména s ohledem na zásah 

do LZPS chráněného práva.  

 

K samotnému obsahu odposlechu co do pochybení lze uvést situaci řešenou Ústavním soudem, 

kdy stěžovatel namítal, že konverzace s advokátkou, ovšem v době, kdy proti němu ještě nebylo 

vzneseno obvinění, tudíž se nejednalo o jeho obhájkyni, by měla být smazaná a jako důkaz tedy 

absolutně nepoužitelná. Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3142/19, ze dne 10.12.2019 

výslovně uvádí, že: „Ani samotný projev vůle stěžovatele nechat se zastupovat (konkrétní) 

advokátkou, nelze považovat za jednání, které podléhá advokátnímu tajemství, a v důsledku 

toho ochraně příslušných základních práv.“164. Vzhledem k zamítavému rozhodnutí se nejedná 

o pochybení v právním slova smyslu, ale spíše to považuji za možné riziko, pokud jde o obsah 

odposlechu.  

 

Součástí správného provedení odposlechů je jejich následná protokolace. Tato musí obsahovat 

údaje o „způsobu, místě, času a obsahu záznamu“165. V této souvislosti také dochází k situacím, 

které bývají důvodem pro odvolání ačkoliv často neopodstatněným.  Pokud jde o samotný obsah 

odposlechu, není vadou, pokud je přepis u hlavního líčení pouze přečten, „není – li pochyb o 

správnosti přepisu“166. Nepoužitelnost nelze dovodit ani v případě, že byl obsah odposlechů 

zhuštěn jen na pasáže relevantní pro trestní řízení. Takto se s námitkami vypořádal Nejvyšší 

soud v rozhodnutí sp. zn.  5 Tdo 572/2009, ze dne 24.6.2009167, kdy byl odposlech 

„zkomprimován“ z 4 CD pouze na 1, což obviněný pokládal za neoprávněné nakládaní 

s obsahem odposlechu a namísto přehrání záznamu byl protokol pouze přečten. Nejvyšší 

soud168 deklaruje, že nakládání s důkazními prostředky, pokud jde o technická opatření a 

neznamená neoprávněnost zásahu a nezakládá nepoužitelnost. Co do protokolu ve stejném 

případě namítal obviněný, že v něm nebylo uvedeno jméno pořizovatele. Pro ucelený pohled 

                                                 
164 Nález Ústavního soudu ze dne 10.12.2019 sp. zn. IV. ÚS 3142/19, [Dostupné online: 
https://iudictum.cz/289133/iv-us-3142-19 ] ] 
165 Zaoralová, P : Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha:Leges, 2018, s. 170  ISBN 978-
80-7502-310-0. s. 236 
166 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.6.2009, sp. zn. 5 Tdo 572/2009 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
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view.seam?documentId=njptembqhfpxi4s7gezf6427gm4dc&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
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dodávám, že zákon takový požadavek nestanovuje, navíc v praxi se odposlechy vykonávají 

s pomocí zařízení, tudíž nevyžadují neustálou přítomnost konkrétní osoby. Pokud je tedy 

v protokolu uveden útvar Policie České republiky, je toto sdělení dostačující. „Jestliže je 

odposlech a záznam telekomunikačního provozu uskutečňován pomocí automatického 

digitálního nahrávacího zařízení, tj. bez osobní ingerence konkrétní fyzické osoby, pak za 

„osobu, která záznam pořídila“ je nutno považovat tento útvar Policie ČR.“169 

 

Závěr: 

 

Odposlech je úkon, který opět představuje zásah do práv člověka daných LZPS. „Jestliže 

ústavní pořádek České republiky připouští průlom ochrany, čl. 13 LZPS děje se tak pouze a 

výlučně v zájmu ochrany demokratické společnosti, případně v zájmu ústavně zaručených 

základních práv a svobod jiných; sem patří především nezbytnost daná obecným zájmem na 

ochraně společnosti před trestnými činy a na tom, aby takové činy byly zjištěny a potrestány.“170 

Odposlech sestává z několika kroků a každý z nich představuje určité riziko pro bezvadné 

provedení. Orgány činné v trestním řízení se musí řídit nejen zákonem, ale i judikaturou, která 

je pro tento úkon nezbytná. Největší problém představuje i zde právě odůvodnění. Toto by mělo 

být dle mého názoru rozvedeno takovým způsobem, aby nevznikaly pochybnosti o nutnosti 

odposlechů, jelikož následný přezkum, jak je patrné z judikatury, může vést ke zrušení 

rozhodnutí obecných soudů. Domnívám se, že v případě, kdy již orgány činné v trestním řízení 

disponují předpoklady, které by zdůvodňovaly nutnost odposlechu, měly by této části věnovat 

největší pozornost. Je nutné si uvědomit, že vzhledem k propojenosti se základními právy by 

měly být tyto důkazy provedeny pokud možno takovým způsobem, aby co nejvíce chránily tato 

práva, což důkladné vymezení důvodů dle mého názoru určitě splňuje.  

Na toto navazuje jednoznačně příkaz, který právě po formální stránce umožňuje orgánům 

činným v trestním řízení provádět odposlechy. Z uvedené judikatury je patrné, že nedostatečná 

konkretizace odposlouchaného představuje podstatnou vadu úkonu. Pochybení, pokud jde o 

obsah nebo následnou protokolaci, jsem neshledala.  

 

                                                 
169 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.6.2009, sp. zn. 5 Tdo 572/2009 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-615-06 ] 
170  Nález Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 22. ledna 2001 sp. zn. II. ÚS 502/2000 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-502-2000 ] 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-615-06
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-502-2000
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4.5 Vydání a odnětí věci, domovní prohlídka, prohlídka jiných prostor a osobní 
prohlídka 

 

„Z hlediska naplnění požadavku náležitého objasnění skutkového stavu věci, je nutnost zajištění 

věcí.“171  

 

Obecně lze definovat, že takovou věcí bude jakákoliv věc, která je pro trestní řízení nezbytná 

k tomu, aby pomohla orgánům činným v trestním řízení při ověřování indicií se kterými 

disponují, pokud jde o možné podezření ze spáchání trestného činu. I z takto široké definice 

vystávají omezující výjimky. Tou může být listinný důkaz, který obsahuje informace utajované, 

anebo informace, na které se vztahuje mlčenlivost. V praxi může jít např. o konverzaci mezi 

obviněným a jeho obhájcem, ledaže byl obhájce zproštěn mlčenlivosti.172 Tímto se zabýval 

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 1. 4. 1998, sp. zn. 5 Tz 19/98173. Zde byla posuzována 

otázka, zda směnka, kterou advokát obviněného uložil u notáře podléhá uvedené výjimce, a 

tudíž nemůže být vydána. Tato představovala podstatný důkaz pro trestní řízení. Nejvyšší soud 

dal za pravdu orgánům činným v trestním řízení, že takovou směnku měl právo požadovat i 

přesto, „že ji převzal v souvislosti s poskytováním právních služeb, jestliže nejde o listinu, na 

kterou se vztahuje výjimka uvedená v §78 odst. 2 TŘ.“174. Jiná situace nastane ve chvíli, kdy 

dotyčný nemá věc přímo u sebe, a tudíž by advokát musel podat svědeckou výpověď. V tomto 

momentě by byl však vázán mlčenlivostí. Ze spisu je zřejmé, že směnkou nedisponoval přímo, 

ale že byla v moci notáře, jehož totožnost naprosto legitimně odmítl sdělit. Z rozhodnutí lze 

jednoznačně dovodit, že směnka není předmět, který by představoval utajovanou informací a 

také sdílím názor Nejvyššího soudu, že pro vydání by musel mít věc u sebe, jak deklaruje i 

ustanovení § 78 trestního řádu.  

  

Zajištění věci lze dosáhnout vydáním nebo odnětím věci. Vydání věci je založeno na bázi 

dobrovolnosti. Z výše uvedeného rozhodnutí plyne, že povinnost vydat věc má každý, tzn. 

kdokoliv, ale podmínkou je, aby měl věc u sebe. Tím se rozumí, že ji má k dispozici a sám bez 

                                                 
171 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k ... Praha: Leges, 2010-. Student (Leges). ISBN 978-80-
7502-278-3. s. 347 
172  (ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 78 [Povinnost k vydání věci]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, 
NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, 
Petr. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1014.) 
173 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1.4.1998 sp. zn. 5 Tz 19/98 [Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhbpxg4s7hbpxgxzsga4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
174 Rozhodnutí Nejvyšší soud ČR ze dne 1.4.1998 sp. zn. 5 Tz 19/98  tamtéž 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhbpxg4s7hbpxgxzsga4q&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhbpxg4s7hbpxgxzsga4q&groupIndex=0&rowIndex=0
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jiných osob ji může vydat.175 Teprve pokud zákonné pokusy získat předmět vydáním selžou, 

můžou orgány činné v trestním řízení přistoupit k odnětí věci. Pořádková pokuta je nástrojem, 

který může být použit za účelem získání věci. Dochází zde k rozporu mezi zákonným 

oprávněním pokutu uložit a předmět získat na straně jedné, a na straně druhé právem 

obviněného nebo v případě neodkladnosti podezřelého, neobviňovat sám sebe a nepředkládat 

proti sobě důkazy. Tímto nezákonným donucováním se zabýval Ústavní soud v nálezu ze dne 

28. 1. 2003, sp. zn. II.ÚS 118/01.176 Pro ucelený výklad Ústavní soud poznamenává, že uložení 

pořádkové pokuty se vztahuje k již zahájenému trestnímu řízení, kterým se rozumí „úsek od 

zahájení trestního stíhání, případně od provedení neodkladných nebo neopakovatelných 

úkonů.“177 Orgány činné v trestním řízení požadovaly vydání peněžního deníku v procesní fázi 

podání vysvětlení. I přes tvrzení, že se jedná o neodkladný úkon ze spisu to nebylo nikterak 

podloženo. „Pokud ve věci směřující k obvinění stěžovatele mělo být přípravné řízení zahájeno 

provedením neopakovatelného úkonu, jehož důsledkem mělo být objasnění skutečností 

podmiňujících zahájení trestního stíhání, pak k tomuto úkonu nesměl být stěžovatel nucen a 

deník měl být zajištěn jinými prostředky.“178 S uvedeným rozhodnutím Ústavního soudu se 

ztotožňuji a mám za to, že poskytnutím předmětného deníku policejnímu orgánu by přímo 

předestřel důkazy dokazující jeho vinu.  

 

Dojde-li dobrovolně k vydání věci, sepíše se o tom protokol. V této fázi jsem z judikatury 

nedovodila pochybení, která by se promítla do rozhodnutí soudů. Jak je již výše uvedeno, 

nedojde-li k vydání věci podle ustanovení § 78 trestního řádu, jsou orgány činné v trestním 

řízení oprávněné přistoupit k odnětí věci. Předně je nutno poznamenat, jakkoliv odnětí věci 

zasahuje do Ústavou zaručených práv, že „jde o prostředek pouze dočasný, svou povahou 

zatímní a zajišťovací, nepředstavující konečné rozhodnutí ve věci.“179 I přesto, že doba, po 

kterou budou orgány činné v trestním řízení disponovat s odňatou věcí může být delší, jak je 

patrno z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1723/19, ze dne 11.6.2019 řádné odůvodnění 

pomáhá předejít případným vadám. V dané věci stěžovatel kromě jiného namítl, že doba 

                                                 
175 (ŠÁMAL, Pavel, RŮŽIČKA, Miroslav. § 78 [Povinnost k vydání věci]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, 
NOVOTNÁ, Jaroslava, PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, 
Petr. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1014.) ] 
176 Nález Ústavního soudu ze dne 28.1.2003 sp. zn. II ÚS 118/01 [Dostupné online: 
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-118-01 ] 
177 Nález Ústavního soudu ze dne 28.1.2003 sp. zn. II ÚS 118/01 [Dostupné online: 
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-118-01 ] 
178 Nález Ústavního soudu ze dne 28.1.2003 sp. zn. II ÚS 118/01 [Dostupné online: 
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-118-01 ] 
179 Nález  Ústavního soudu ze dne 11.6.2019 sp. zn. I ÚS 1723/19 [Dostupné online: https://iudictum.cz/283357/i-
us-1723-19 ] 

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-118-01
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-118-01
https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-118-01
https://iudictum.cz/283357/i-us-1723-19
https://iudictum.cz/283357/i-us-1723-19
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omezení jeho práva v důsledku odnětí věcí je poměrně dlouhá, tj. 2 roky a 8 měsíců. Státní 

zástupkyně však detailně vysvětlila a popsala kroky, „které jsou aktuálně ve vztahu k zajištěným 

věcem prováděny, jakož i důvody dalšího trvání zajištění těchto věcí.“180 Ústavní soud proto 

z hlediska nezákonného zásahu do základních práv neshledal pochybení a stížnost odmítl. 

Domnívám se však, že případné nedostatečné vymezení by mohlo mít vliv na rozhodnutí 

Ústavního soudu.   

 

K odnětí věci dochází hlavně při provedení prohlídky. Vzhledem k jejich blízkému spojení 

mám za to, že dojde-li k nesprávnému provedení prohlídky, domovní nebo jiných prostor, bude 

mít za následek i nepoužitelnost takto odňaté věci jako důkazu. Pro správné provedení 

prohlídky by mělo být pro orgány činné v trestním řízení zřejmé o jaké prostory se jedná tak, 

aby se předešlo neoprávněnému vniknutí. Ústavní soud v nálezu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. ÚS 

3/09181 se touto problematikou zabývá. Jelikož prohlídka je zásahem intenzivním, je předmětem 

i judikatury ESLP. Určité nuance a s tím spojenou míru ochrany představuje pojem „obydlí“, 

tedy prostor pro bydlení. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že prohlídka bytu nebo domu, 

tzn. prostorů, které složí pro odpočinek a soukromý život, představuje intenzivnější zásah, 

Ústavní soud v posuzované věci deklaruje, že oddělovat prostory určené pro soukromé a 

pracovní aktivity je poměrně náročné, proto „stejně jako v případě výkonu domovní prohlídky, 

tak i v případě výkonu prohlídky jiných prostor včetně zemědělských stavení, jakož i pozemků 

nezbytně dochází k zásahu do soukromé sféry jednotlivce prostorově vymezené, a pro takový 

zásah je třeba předchozí povolení soudu.“182  Domnívám se, že ochranu před nezákonným 

zásahem nelze vykládat jen ve vztahu k soukromému životu a sdílím názor Ústavního soudu, 

že se jedná o širší pojetí a chráněné by měly být všechny prostory ve vlastnictví osoby bez 

ohledu na jejich účel.    

 

Nařídit domovní prohlídku je oprávněn pouze předseda senátu a stejně je tomu tak, jde-li o 

přípravné řízení, tam ovšem na návrh státního zástupce.183 V případě prohlídky jiných prostor 

a pozemků podle původního znění, které bylo následně zrušeno Ústavním soudem byl oprávněn 

                                                 
180 Nález Ústavního soudu ze dne 11.6.2019  sp. zn. I ÚS 1723/19 [ Dostupné online: https://iudictum.cz/283357/i-
us-1723-19]  
181 Nález Ústavního soudu ze dne 8.7.2010 sp. zn. ÚS 3/09 [ Dostupné online : 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-3-09 ] 
182 Nález Ústavního soudu ze dne 8.7.2010 sp. zn. ÚS 3/09, [ Dostupné online : 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-3-09 ] 
183 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0. s. 311 

https://iudictum.cz/283357/i-us-1723-19
https://iudictum.cz/283357/i-us-1723-19
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-3-09
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-3-09
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nařídit prohlídku i státní zástupce nebo policejní orgán.184 Vzhledem k intenzitě zásahu Ústavní 

soud navázal na názor ESLP, který poukazuje na to, že aby byl zásah ze strany veřejné moci 

legitimní, je potřeba, aby mohl být následně přezkoumáván nezávislou institucí. V nálezu sp. 

zn. ÚS 3/09, ze dne 8.7.2010185 Ústavní soud upozorňuje na subsidiaritu ústavní stížnosti, tedy, 

že k přezkumu by došlo nikoliv bezprostředně po prohlídce, ale až po konečném rozhodnutí 

soudů. Lze tedy předpokládat, že poměrně za dlouhou dobu, což byla výtka ESLP Švýcarskému 

soudu. Na jedné straně lze určitě dát za pravdu, že následná kontrola nezávislým orgánem je 

nezbytná, na druhé straně zastávám názor, že pokud jde o úkon přípravného řízení, měl by 

spadat pod kompetenci státního zástupce. Určitě je cílem státního zástupce, jakožto žalobce, 

aby policie opatřila co nejvíce důkazů, na druhé straně bychom pak mohli zpochybňovat jeho 

nestrannost i u jiných úkonů přípravného řízení.  

 

První podmínkou pro to, aby mohlo k prohlídce dojít je vydání příkazu. Ten musí být řádně 

odůvodněn a doručen osobě, u níž má domovní prohlídka nebo prohlídka jiných prostor 

probíhat. Jak je uvedeno výše, k prohlídce se přikročí jen v případě, že nebyla věc dobrovolně 

vydána, což se orgány činné v trestním řízení pokusí vyřešit výslechem před prohlídkou.186 

Příkazem a jeho nedostatečným zdůvodněním může dojít k pochybení. Tak tomu bylo 

v opodstatněné ústavní stížnosti, kdy v nálezu sp. zn. III ÚS 287/96 ze dne 22. 5. 1997187 byl 

příkaz z mého pohledu vydán naprosto v rozporu se zákonem. Nejen že obsahoval chyby 

ve jméně a zcela absentovalo datum narození stěžovatele, rovněž chyběl podpis soudce, což jak 

uvádí Ústavní soud, může vzbudit pochybnosti, zda tento příkaz byl skutečně vydán soudcem, 

nebo zda se nejedná o „předem připravené formulářové předtisky, což již samo o sobě svědčí o 

stupni pozornosti, kterou posuzované věci obecný soud věnoval.“188 Další vadou bylo 

nedostatečné určení, který orgán činný v trestním řízení prohlídku provede. Mám za to, že již 

tyto důvody jsou postačující k tomu, aby byl příkaz považován za absolutně neúčinný. Soud se 

dostatečně nevěnoval ani odůvodnění a pouze se stroze odkázal na ustanovení zákona. Stejně 

tak nevěnoval pozornost ani neodkladnosti.  Ústavní soud přitom z protokolu o prohlídce zjistil 

                                                 
184 Nález Ústavního soudu ze dne 8.7.2010 sp. zn. ÚS 3/09, [ Dostupné online : 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-3-09 ] 
185 Nález Ústavního soudu ze dne 8.7.2010 sp. zn. ÚS 3/09, [Dostupné online : https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbptcmrrl52xg3q] 
186 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0. s. 312 
187 Nález Ústavního soudu ze dne 22.5.1997 sp. zn. III ÚS 287/96 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-287-96] 
188 Nález Ústavního soudu ze dne 22.5.1997 sp. zn. III ÚS 287/96 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-287-96] 
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i další pochybení, jako bylo například vykopnutí dveří, aniž by proběhla výzva k jejich otevření. 

Vzhledem k absenci tlumočníka lze dovodit, že výslech rovněž nebyl proveden. Domnívám se, 

že v posuzovaném případě se jednalo o laxní přístup orgánů činných v trestním řízení, jelikož 

celý úkon byl z mého pohledu proveden naprosto nesprávně a v rozporu se zákonem. Mám za 

to, že jde-li o zásah do lidských práv takové intenzity, čímž domovní prohlídka nepochybně je, 

úkon by měl být proveden bezchybně. Prohlídka tak, jak je popsaná v daném případě, 

představuje ignoraci základních zásad trestního řízení ze strany orgánů činných v trestním 

řízení. Vznikají však situace, kdy pro vyhovění ústavní stížnosti stačí právě nedostatečné 

vymezení důvodů domovní prohlídky, tak tomu bylo i v případě nálezu Ústavního soudu sp. 

zn. II ÚS 1940/10, ze dne 11. 11. 2010189, kdy se jednalo o provedení domovní prohlídky 

v rámci mezinárodní spolupráce, kdy byla ČR dožádána rakouskými soudy. I přesto, že 

rakouské soudy zcela jasně specifikovaly trestnou činnost, které se měla stěžovatelka dopustit, 

dále jasně a poměrně podrobně specifikovaly jaké předměty by měly být zajištěny a co by jimi 

mohlo být prokázáno, tuzemské statní zastupitelství toto zobecnilo a zestručnilo, což Ústavní 

soud považuje za nepřípustné. Vzhledem k tomu, že prohlídku nařizuje soud, nabízí se otázka, 

jaká je jeho úloha, když na základě takto podaného návrhu od státního zástupce domovní 

prohlídku nařídí. Ústavní soud výslovně deklaruje, že v případě pouhého převzetí návrhu „by 

totiž byl postup soudů pouhou ztěžující formalitou pro orgány veřejné žaloby, a nikoliv 

garantem základních práv a svobod, včetně pozitivních povinností státu na poli základních práv 

a svobod a v neposlední řadě i mezinárodních závazků.“190 S takovým vyjádřením souhlasím a 

zastávám názor, že soudy, jakožto orgány nestranné a nezávislé, by měly představovat určitou 

jistotu pro spravedlivý proces, ovšem domnívám se, že nařízením prohlídky na základě strohého 

vymezení důvodů neodkladnosti tomu tak není. V neposlední řadě jde-li o neodkladnost a 

neopakovatelnost, „jak stěžovatelka tvrdí, nebyla do doby provedení předmětné domovní 

prohlídky informována o tom, že je proti ní vedeno trestní stíhání,“191 čemuž tuzemské soudy 

rovněž nevěnovaly pozornost.  

 

Pro úplnost dodávám, že dostatečné odůvodnění nespočívá v taxativním vymezení předmětů, 

které mají být zajištěny, ani v přesném vymezení jejich účelu pro trestní řízení. Ústavní soud 

                                                 
189 Nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2010 sp. zn. II ÚS 1940/10 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1940-10 ] 
190 Nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2010 sp. zn. II ÚS 1940/10 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1940-10 ] 
191 Nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2010 sp. zn. II ÚS 1940/10 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1940-10 ] 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1940-10
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1940-10
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1940-10
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v nálezu sp. zn. III ÚS 2355/13 ze dne 12.12.2013192 uvádí, že: „k odůvodnění příkazu k 

domovní prohlídce je nutné především vyjít z toho, že k jeho vydání postačí, jak bylo výše 

uvedeno, "důvodné podezření", že v "bytě ... je věc ... důležitá pro trestní řízení"; odtud se odvíjí 

adekvátní úroveň obsahové preciznosti jednotlivých náležitostí rozhodnutí“193. Určitě je třeba 

nalézt kompromis mezi pouhým převzetím zákonných ustanovení a vymezením nutnosti 

prohlídky prostor pro konkrétní případ.  

 

Obdobně jako prohlídka prostor tak i osobní prohlídka je možná jen na základě příkazu, 

nejedná-li se o situaci, kdy věc nesnese odkladu. I u osobní prohlídky platí subsidiarita takového 

zásahu, tzn. je možné k ní přistoupit až v době, kdy po předchozím výslechu nedošlo 

k dobrovolnému vydání.194 Bylo tomu tak i v případě odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, 

viz rozhodnutí ze dne 9. 5. 2001, sp. zn. 1 To 36/2001, kdy věc nalezená jako stěžejní důkaz 

byla pořízena při osobní prohlídce, aniž by k tomu policejní orgán měl souhlas. V dané věci 

však absentuje i předchozí výslech, čímž mohl policejní orgán získat předmětnou věc 

dobrovolným vydáním. Ze spisového materiálu je patrné, že policie prohledala peněženku 

podezřelého pouze namátkově, bez podezření na padělanou bankovku, a ještě před podáním 

vysvětlení. „Odvolací soud připomíná, že podklad k zajištění důkazu formou osobní prohlídky 

nemá oporu v zákoně o policii. Podle úpravy v něm obsažené, je sice policista oprávněn 

požadovat od podezřelého podání vysvětlení, avšak není oprávněn – s výjimkou bezpečnostních 

prohlídek při realizaci oprávnění upravených v zákoně o Policie ČR event. při realizaci 

oprávnění při zajišťování provádět osobní prohlídku osoby.“195 Je zřejmé, že prohlídka tak jak 

byla provedena, ignorovala zákonný základ pro provedení osobní prohlídky a padělaná 

bankovka tedy nemohla být připuštěna jako důkaz. Z dostupné judikatury, kterou se mi podařilo 

dohledat, jsem další pochybení neshledala. 

 

                                                 
192 Nález Ústavního soudu ze dne 12.12.2013sp. zn. II ÚS 2355/13 [ Dostupné online : 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2355-13 ] 
193 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2013sp. zn. II ÚS 2355/13 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2355-13] 
194 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0. s. 326 
195 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9.5.2001 sp. zn. 1 To 36/2001 [Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembqgfpxa4s7hbpxgxzugaza&groupIndex=0&rowIndex=0] 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2355-13
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2355-13
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgfpxa4s7hbpxgxzugaza&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgfpxa4s7hbpxgxzugaza&groupIndex=0&rowIndex=0
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Závěr:  

 

Už v definici obsažené v trestním řádu jaká věc může být předmětem vydání nebo odnětí, 

můžou vznikat první pochybnosti. Domnívám se, že tyto předměty nelze zjednodušeně 

generalizovat, aniž by s ohledem na zákon byly pro konkrétní případ individualizovány. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že ne každý akt mezi podezřelým a jeho obhájcem podléhá mlčenlivosti, 

ačkoliv se může na první pohled jevit opak. Nesoulad vzniká při donucování vydat věc tedy 

uložením pokuty. Zastávám názor, že k tomuto institutu můžou orgány přistupovat, nejde-li o 

podezřelého ze spáchání trestného činu, jelikož dle mého názoru by skutečně došlo k situaci, 

kdy by podezřelý sám proti sobě pořizoval důkazy. Z uvedené judikatury vyplývá, že kamenem 

úrazu bývá nedostatečně odůvodněný příkaz k domovní prohlídce nebo zdůvodnění její 

neodkladnosti. Ostatně jako i u jiných úkonů vzhledem k zásahu do práv chráněných LZPS to 

považuji za nejdůležitější aspekt hned po subsidiaritě. I přes důležitou úlohu soudů při 

nařizování prohlídky je odůvodnění často nedostačující, což zachytí v mnoha případech až 

Ústavní soud.  

 

4.6 Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek  
 

„Jde o zvláštní oprávnění vstoupit do uvedené prostory, jestliže věc nesnese odkladu a vstup 

tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob nebo ochranu jiných práv a svobod nebo 

pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.“196  

 

Další důvod pro vstup do obydlí představuje situace, kdy osoba má být na základě příkazu 

k zatčení, zadržení, předvedení nebo dodání do výkonu trestu odnětí svobody či ochranného 

léčení zajištěna. Vstup do obydlí je založen na předpokladu, že se v daném objektu nachází 

taková osoba a policejní orgán nemůže např. vykonávat prohlídku nebo zajištovat důkazy, 

účelem je pouze zajištění této osoby nebo odstranění nebezpečí. 197 

 

K tomuto úkonu se mi nepodařilo najít žádnou judikaturu, potenciální problém však vystával 

v souvislosti s ustanovením § 83c odst. 2 trestního řádu, čemuž věnovalo pozornost Nejvyšší 

                                                 
196 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0. s. 328 
197 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 315 
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státní zastupitelství dne 7. 4. 2004, SL 704/2004198. Podstatou bylo, zda výše uvedené příkazy 

mohou být vydány pouze soudem nebo kterýmkoliv orgánem činným v trestním řízení.199 

V praxi na toto neexistoval jednotný názor. Nejvyšší státní zastupitelství však nejednotnost 

prolomilo a deklaruje, že takovým orgánem nemusí být pouze soud, ale může to být i jiný orgán 

činný v trestním řízení. Vychází přitom z dostupných komentářů k trestnímu řádu, ale také 

z předpokladu, že pokud by zákonodárce chtěl vydání příkazu omezit pouze na soudy, výslovně 

by to zmínil, jak tomu bylo např. u domovní prohlídky. 200  

 

4.7  Zajištění nemovitosti, movitých věci, zajištění peněžitých prostředků na účtu 
banky, zajištění zaknihovaných cenných papírů 

 

„Zajištění (a platí to přiměřeně i při zajišťování náhradní hodnoty) lze provést, nasvědčují-li 

zjištěné skutečnosti tomu, že určité majetkové hodnoty jsou určeny ke spáchání trestného činu, 

nebo k jeho spáchání byly použity, nebo jsou výnosem z trestné činnosti.“201 

 

Jednoznačně lze říct, že se jedná o omezení vlastnického práva, které má pouze prozatímní 

charakter, což deklaruje i Ústavní soud v rozhodnutí ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. III ÚS 

2614/17202, a to že vzhledem k dočasnosti je ústavněprávní přezkum omezen toliko na to, zda 

má zajištění oporu v zákoně a zda usnesení o zajištění vydal kompetentní orgán trestního řízení. 

Z dostupné judikatury, zejména z nálezů Ústavního soudu lze dovodit, že mu není ze strany 

soudu přikládaná taková váha jako při jiných úkonech v rámci trestního řízení. Tak tomu bylo 

i v nálezu Ústavního soudu sp. zn. 93/18 ze dne 6. 3. 2018, 203 kde se Ústavní soud víceméně 

odkazuje na svoji dřívější judikaturu a uvádí, že do probíhajícího řízení bude zasahovat jen 

v případě, že exces orgánů činných v trestním řízení bude de facto postaven úplně mimo 

zákonný rámec. Potenciální problém vystává v určení času, tedy lhůty pro zajištění. Ústavní 

soud uvádí, že ačkoliv doba zajištění není přesně stanovena zákonem, měla by se přiměřenost 

lhůty posuzovat analogicky z lhůt pro trvání vazby. Ovšem je nesprávné tvrzení, že se jedná o 

                                                 
198 Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství č. 1/2004 dostupné online 
[http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2004/stanovisko%201-2004.pdf ] 
199 Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství č. 1/2004 dostupné online 
[http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2004/stanovisko%201-2004.pdf ] 
200 Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství č. 1/2004 dostupné online 
[http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2004/stanovisko%201-2004.pdf ] 
201 Nález Ústavního soudu ze dne 28.5.2019 sp. zn. ÚS III. 1384/18  [Dostupné online: 
https://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/ustavni-soud/2019/51/judikat-us-III-uS-1384-18-GUS20191996 ] 
202 Nález Ústavního soudu ze dne 28.11.2017 sp.zn. III ÚS 2614/17 [Dostupné online 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2614-17] 
203  Nález  Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018 sp.zn. I ÚS 93/18 [Dostupné online http://kraken.slv.cz/I.US93/18] 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2004/stanovisko%201-2004.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2004/stanovisko%201-2004.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2004/stanovisko%201-2004.pdf
https://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/ustavni-soud/2019/51/judikat-us-III-uS-1384-18-GUS20191996
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2614-17
http://kraken.slv.cz/I.US93/18
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jediné kritérium. Je třeba rovněž zohlednit závažnost trestného činu a to, zda nedochází 

k neodůvodněné nečinnosti orgánů činných v trestním řízení.204 K zajištění dochází zejména 

v důsledku hospodářské kriminality, kde se částky zpravidla pohybují v rozmezí několika 

milionů, proto lze s názorem Ústavního soudu souhlasit. Domnívám se, že prošetřování všech 

skutečností představuje pro orgány činné v trestním řízení mnoho úsilí a proto, pokud je lhůta 

zajištění řádně odůvodněná, nejedná se z mého pohledu o zásah do ústavně zaručeného práva. 

Obdobou situaci řešil Ústavní soud v nálezu sp. zn. III ÚS 2952/16 ze dne 26. 9. 2017 205, kdy 

ústavní stížnost byla v daném případě shledána jako důvodná, jelikož zajištění trvalo 3 roky, a 

i přes opakované domáhání se zrušení zajištění státní zastupitelstvo, které mělo rozhodovat 

bezodkladně, nebylo činné. Ústavní soud poukazuje v tomto případě na dva aspekty, prvním je 

zásah do vlastnického práva stěžovatelky, tím spíš, že se nejednalo o osobu obviněnou, ale 

pouze zúčastněnou. Druhým aspektem je nečinnost. Tato znamenala pro stěžovatelku 

nemožnost domáhat se soudního přezkumu.  

 

K zajištění může dojít jde-li o nemovitosti, peníze na účtu banky nebo zaknihované cenné 

papíry.206 Ne vždy se orgánům činným v trestním řízení podaří zajistit tu konkrétní věc, která 

byla použita při spáchání trestného činu. Pro tyto účely poslouží institut „zajištění náhradní 

hodnoty, jedná se o ekvivalent kriminálního výnosu.“207 K zajištění dochází na základě 

rozhodnutí soudu nebo v přípravném řízení na základě rozhodnutí státního zástupce. Jde-li o 

neodkladný úkon, rozhodne policie, ovšem s následným souhlasem státního zástupce. Toto 

usnesení představuje dočasné omezení užívacího práva.208 Častým důvodem ústavní stížnosti 

bývá i při tomto úkonu z pohledů stěžovatelů nedostatečná odůvodněnost. Ústavní soud však 

pokud jde o zajištění, nemá stejný názor a výslovně deklaruje, že „z preventivní povahy 

zajišťovacích institutů přirozeně vyplývá, že se pohybují vždy v rovině pravděpodobnosti, a 

nikoli jistoty, ohledně budoucích následků, jež se snaží předvídat. Závěr, že majetkové hodnoty 

                                                 
204 Nález Ústavního soudu ze dne 17.10.2017 sp. zn. II ÚS 2911/17 [Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2911-17 ] 
205 Nález  Ústavního soudu ze dne 26.9.2017 sp. zn. III ÚS 2952/16 [Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrg5ptcnzyl52xg3q ]  
206 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s.309-311 
207 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s.312 
208 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0. s. 322 

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2911-17
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrg5ptcnzyl52xg3q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrg5ptcnzyl52xg3q
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mají uvedené určení, tedy nemusí být plně hodnověrný a není ani konečný, neboť může být 

dalším šetřením vyvrácen.“209  

 

Závěr 

 

Zajištění představuje z mého pohledu zvláštní institut, patřící mezi neodkladné a 

neopakovatelné úkony, Ačkoliv, nepochybně, znamená zásah do vlastnického práva, 

z dostupné judikatury, lze dovodit, že ÚS, dává větší volnost v případě jeho provádění a 

zasahuje až v situaci, kde by úplně vybočilo mimo rámec zákona. Domnívám se, že jednak je 

to dané jeho prozatímním charakterem a jednak, za to může fáze v které je prováděn.  Je založen 

pouze na bázi pravděpodobnosti a nikoliv jistoty. Zákonem není přesně vymezena lhůta 

přípustná pro zajištění a tato je dotvářena judikaturou s ohledem na daný konkrétní případ. 

Většího pochybení v souvislosti s prováděním zajištění jsem z dostupné judikatury neshledala 

a souhlasím s názorem Ústavního soudu, že nedojde-li k úplnému ignorování zákonných 

požadavků je třeba tento úkon považovat za řádně provedený. Jistě lze souhlasit i s názorem 

Ústavního soudu, že: „zajištění majetku nemůže trvat libovolně dlouho. Plynutím času ubývá 

legitimita omezení základních práv ve prospěch veřejného zájmu na naplnění účelu trestního 

řízení a zesiluje se potřeba chránit základní práva jednotlivce.“210 Bude-li tato lhůta však 

dostatečně odůvodněná, není důvod považovat to za nepřiměřený zásah do práva člověka.  

 

4.8 Výslech znalce 
 

„Znalci jsou osoby na řízení před soudy nijak nezúčastněné, mající zvláštní odborné vědomosti, 

které získali ať již svým vzděláním nebo praktickou činností, a mohou proto svými posudky 

objasnit soudu skutkový stav věci, které by pro jeho speciální povahu nemohl soudce sám 

proniknout.“211 

 

V první řadě je třeba uvést na pravou míru, že znalec v jednom konkrétním případě nemůže být 

zároveň svědkem. Takovému pochybení se věnoval Nejvyšší soud Slovenské socialistické 

                                                 
209 Nález Ústavního soudu ze dne 28.5.2019 sp. zn. III ÚS 1384/18 [Dostupné online: 
https://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/ustavni-soud/2019/51/judikat-us-III-uS-1384-18-GUS20191996 ] 
210 Nález Ústavního soudu ze dne.26.9.2017sp. zn. III ÚS 2952/16 [ Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2952-16 ] 
211 FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-385-5. s 27 

https://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/ustavni-soud/2019/51/judikat-us-III-uS-1384-18-GUS20191996
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-2952-16
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republiky v rozhodnutí sp. zn. 4 Tz 98/78 ze dne 3. 6. 1976212, ovšem vzhledem k tomu, že toto 

je potřeba dodržovat i dnes, stojí toto rozhodnutí za zmínku. V posuzované věci byl znalec 

současně „poučený a vypočúvaný ako svedok“ 213, což mělo za následek nepřipuštění 

znaleckého posudku jako důkazu.  

 

Znalecký posudek zcela jistě představuje podklad pro rozhodnutí v trestním řízení. Soudy jej 

sice hodnotí na základě „volného hodnocení důkazů“, ovšem nedisponují takovou mocí, aby 

odbornost vyplývající z posudku mohly nahradit svým laickým pohledem.214 Ze zákona je 

patrné, že odpovědi na právní otázky nepřísluší znalci. Zastávám názor, že posudek slouží pro 

rozhodnutí soudu pouze podpůrně v případě, kdy je potřeba, aby orgány činné v trestním řízení 

pochopily určité odborné věci či souvislosti z jiných oborů, ve kterých jsou laici. Není vadou, 

že znalecký posudek nebyl zpracován na vyžádání orgánů činných v trestním řízení. Splňuje-li 

požadavky stanovené zákonem, má stejnou váhu, jako by byl vyžádán soudem nebo jiným 

orgánem v trestním řízení.215 Takovým požadavkem je i náležité poučení, tj. „znalec musí být 

v předvolání upozorněn na následky nedostavení se a na povinnost bez odkladu oznámit 

skutečnosti, pro které by byl vyloučen nebo které mu jinak brání být ve věci činný jako 

znalec.“216 Tuto situaci řešil Krajský soud v Českých Budějovicích v rozhodnutí sp. zn. 4 To 

862/96 ze dne 28. 11. 1996217, kdy právě nepoučení mělo za následek, že Krajský soud, jakožto 

soud odvolací, vrátil věc k novému projednání. V tomto případě byl posudek předložen právě 

obviněným a následně i přečten v hlavním líčení bez výslechu znalce. Absence poučení měla 

za následek, že posudek byl důkazem pouze listinným. „Provedený jako důkaz listinný nemůže 

sloužit jako podklad k objasnění skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí.“ 218 Je zřejmé, 

                                                 
212 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 3.6.1976 sp.zn. 4Tz 98/76 [ Dostupné online : https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojxg5pxexzrgfpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
213 Rozhodnutie Najvyššího súdu SSR z 3.6.1976 sp.zn. 4Tz 98/76  [ Dostupné online : https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojxg5pxexzrgfpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
214 FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-385-5. s. 29 
215 FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-385-5. s. 33 
216 FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-385-5. s.67 
217 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28.11.1996  sp. zn. 4 To 862/96 [ Dostupné 
online_:https://www.beck-online.cz/bo/document 
view.seam?documentId=njptcojzg5pxexzvgvpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
218 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28.11.1996  sp. zn. 4 To 862/96 [ Dostupné 
online_:https://www.beck-online.cz/bo/document 
view.seam?documentId=njptcojzg5pxexzvgvpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
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že vada znaleckého posudku spočívající v absenci poučení zakládá vadu pouze odstranitelnou, 

ovšem z mého pohledu znamená nadbytečné průtahy v trestním řízení.  

 

Aby se znalec mohl odborně vyjadřovat k věci v trestním řízení, je potřeba, aby disponoval 

všemi potřebnými podklady a aby otázky, na které má odpovídat, byly jasně stanoveny. Není-

li tomu tak, požádá orgán, který mu zpracování rozsudku zadal, aby mu je dostatečně 

objasnil.219 Znalec není oprávněn si tyto nejasnosti osvětlovat svépomocně, což potvrzuje 

i rozhodnutí SSR ze dne 3. 6. 1976, sp. zn. 4Tz 98/76,220 kdy znalec sám vykonal ohledání 

místa činu. S tímto názorem se ztotožňuji a domnívám se, že úlohou znalce je podat odborný 

názor na věc, ovšem z již dostupných informací. Toto tvrzení podporuje i ustanovení §107 TŘ, 

kdy v případě, že znalec potřebuje osvětlit určité skutečnosti pro zpracování posudku, navrhne 

nejdříve jejich objasnění. Toto Nevylučuje možnost přibrat jej jako znalce k ohledání podle 

ustanovení § 113 trestního řádu. Aktivní vyhledávání podkladů pro zpracování posudku 

samotným znalcem spočívající třeba v „ohledání místa činu“ pro mě představuje porušení práva 

na spravedlivý proces, jelikož určitě je jeho cílem podpořit svá tvrzení v posudku, tudíž lze 

předpokládat, že by nemusel být v plné míře nestranný. 

 

Znalec však ve svém posudku musí objasnit, z jakých skutečnosti vycházel při jeho zpracování. 

Ačkoliv se opět jedná o rozhodnutí staršího data, a to ze dne 22. 11. 1968 Krajského soudu 

v Plzni, sp. zn. 4 To 246/68, z poskytnutého posudku nebylo „patrné na základě čeho posudek 

byl podán, zda se tak stalo na základě dotazu orgánu bezpečnosti, prokurátora nebo předsedy 

senátu, jaké otázky byly vlastně položeny.“221  Toto mělo za následek zrušení rozhodnutí 

prvoinstančního soudu. Není úkolem znaleckého posudku vyslovovat právní závěry, cílem je 

pouze pomoci pochopit určitou složitou odbornou otázku mimo obor práva.  

 

Orgány činné v trestním řízení nemohou být znalé všech oborů, které se mohou vyskytnout při 

prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Proto mám za to, že 

znalecký posudek by měl být podložen odkazem na konkrétní skutečnosti, na jejichž základě 

byl posudek vypracován. Obdobně tomu bylo i v případě, kdy znalci z odvětví psychiatrie měli 

                                                 
219 FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-385-5 s 74 
220 Rozhodnutie Najvyšieho súdu SSR z 3.6.1976 sp.zn. 4Tz 98/76 [ Dostupné online : https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojxg5pxexzrgfpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ]  
221 Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 20.9.1968, sp. zn. 4 To 246/68 [ Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptcojwhfpxexzugzpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
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posuzovat schopnost rozpoznat a ovládat své schopnosti v době spáchání trestného činu 

v důsledku požití alkoholu. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 1994, sp. zn. 2 

To 37/93,222 se zabývalo situací, kdy znalci vycházeli celkem ze dvou různých hodnot, co se 

týče množství alkoholu v krvi, tudíž nebylo možné s určitostí říci, o jaký podklad opřeli svůj 

závěr ohledně rozpoznávacích a ovládacích schopností v době páchání trestného činu. Další 

nejasnost, která vznikla, byla ta, že jeden ze znalců při výslechu vyslovil jiný závěr, než jak jej 

zpracovali shodně v posudku. Znalec uvedl, že se obviněný dle jeho názoru nacházel pouze 

v lehké opilosti, ačkoliv v posudku bylo uvedeno, že opilost obviněného byla střední až těžká. 

Vzhledem k tomu, že se prvoinstanční soud s tímto rozporem nevypořádal, mělo to za následek 

ze strany Vrchního soudu vrácení věci k opětovnému prošetření. 

 

Obviněný má právo vyjadřovat se ke všem skutečnostem, které v průběhu trestního řízení zazní. 

Z toho jednoznačně plyne i jeho právo vyjadřovat se ke znaleckému posudku. Obdobně tomu 

bylo i v případě rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. 3 Tz 291/2000223, kde 

byl na základě znaleckého posudku vydán trestní příkaz, a to i přesto, že: „obviněný uplatnil 

relevantní námitky, s nimiž se znalec nevypořádal, tudíž není splněná podmínka, že skutkový 

stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy.“224 S tímto rozhodnutím lze určitě souhlasit, 

jelikož popírá základní zásady trestního řízení a tím i práva na spravedlivý proces. Je-li to 

nezbytné, orgány činné v trestním řízení umožní znalci účastnit se výslechu obviněného, 

případně jiného úkonu a pokládat mu otázky.225 

 

V praxi v rámci přípravného řízení mohou nastat situace, kdy znalecký posudek bude zapadat 

do celku provedených důkazů, ovšem na druhé straně se může stát, že znalecký posudek 

nekoresponduje s již provedenými důkazy a v tom případě bude považován za nespolehlivý.226 

Nastane-li situace, kdy je posudek rozporný, je třeba přistoupit k výslechu znalce. Rozpornost 

nezakládá automaticky povinnost pořídit nový znalecký posudek jinou osobou znalce. „V 

                                                 
222 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18.2.1994, sp. zn. 2 To 37/93 [ Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgrpxexzugzpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
223 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.1.2001 sp. zn. 3 Tz 291/2000 [ Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgfpxa4s7gnpxgxzrgm2a&groupIndex=0&rowIndex=0 
] 
224 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.1.2001 sp. zn. 3 Tz 291/2000  [ Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document 
view.seam?documentId=njptembqgfpxa4s7gnpxgxzrgm2a&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
225 FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-385-5 s. 75 
226 FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie 
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-385-5 s. 90 
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prípravnom konaní nemožno upustiť od výsluchu znalca, resp. znalcov ak vzniknú pochybnosti 

o spoľahlivosti a úplnosti písomného znaleckého posudku. V takých prípadoch 

sú orgány prípravného konania povinné znalcov vypočuť a postupom podľa § 109 Tr. por. 

Odstraňovať nejasnosti posudku. Nedodržanie uvedeného postupu môže byť dôvodom pre 

rozhodnutie súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie.“227 Takový závěr soudu je 

logický. Pokud má posudek bezpochyby prokázat skutkový stav věci, je třeba, aby jakékoliv 

rozpory byly odstraněny. Přibrání dalšího znalce by znamenalo prodlužování přípravného 

řízení, přitom je tato vada odstranitelná pouhým výslechem znalce. 

 

Závěr 

 

Z výše uvedeného plyne, že nedostatky  znaleckého posudku nepředstavuji pro přípravné trestní 

řízení takovou vadu, která by zakládala jeho nepoužitelnost a s tím spojené fatální důsledky pro 

rozhodnutí soudu. Zpravidla lze všechny pochybení nějakým způsobem zahojit, a to zejména 

vzhledem k tomu, že osoba znalce je nahraditelná, tj. vzniknou-li pochybnosti, lze znalecký 

posudek nahradit revizním znaleckým posudkem, pokud vyvstanou pochybnosti ohledně 

podjatosti, je možné nahradit jej znalcem jiným. Pokud se jedná o nuance v provedeném 

posudku, je na místě nejprve se pokusit odstranit je následným výslechem znalce. Z mého 

pohledu je výslech znalce pouze pomocný prostředek, který umožňuje lepší pochopení věci 

orgánům činným v trestním řízení, což jim následně umožňuje i náležitě a komplexně objasnit 

skutkový stav věci.  

 

4.9  Ohledání místa činu a jiného místa  
 

„Ohledání je důkazní prostředek umožňující orgánům činným v trestním řízení opatřit si přímý 

poznatek o skutečnosti důležité pro trestní řízení a napomáhá tak uplatnění zásady 

bezprostřednosti, a o i v řízení předcházejícím soudním stadiu. Orgán činný v trestním řízení 

zde bezprostředně – přímým pozorováním zjišťuje skutečnosti důležité pro trestní řízení.“228 

 

                                                 
227 Rozhodnutí Najvyššíeho soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 27.1.1988 sp.zn. 1 To 2/88 [ Dostupné 
online:https://www.beck-online.cz/bo/document 
view.seam?documentId=njptcojyhfpxexzsl52he&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
228 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 404 
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Podstatou ohledání je pasivita, jelikož jakákoliv aktivní činnost by znamenala prohlídku. Toto 

plyne i z nálezu Ústavního soudu III ÚS 376/14, ze dne 5.6.2014…229, který deklaruje že 

vzhledem ke strohému zákonnému vymezení je rozdíl mezi domovní prohlídkou a ohledáním 

poměrně nejasný. „Lze dovodit, že přímé pozorování při ohledání v bytě se musí omezit toliko 

na pasivní smyslové vnímání (nejčastěji zrakové). Jestliže je zapotřebí přemísťovat předměty v 

bytě či s nimi jinak manipulovat, odkrývat doposud skryté prostory a nahlížet do nich apod., 

nelze již toto jednání posuzovat jako pouhé pozorování; takové, svou povahou intenzivní a 

invazivní operace musí být podrobeny přísnějšímu právnímu režimu domovní prohlídky.“230 

S tímto názorem lze jednoznačně souhlasit, domovní prohlídka představuje mnohem větší 

zásah do LZPS garantovaných práv, a proto i její provedení je procesně mnohem náročnější. 

Proto mám za to, že pokud dojde k prohlídce zastřené ohledáním, neměly by být takto 

provedené důkazy připuštěny. Otázkou zůstává, jak toto odhalovat.  

 

Bezprostřednost, je to klíčové slovo, které úkon doprovází. Tzn. že úkon může být prováděn 

jako neodkladný, typickým příkladem jsou dopravní nehody, kdy policejní orgán koná 

okamžitě po oznámení, aniž by byl některý z účastníků obviněn.231 Již ze znění ustanovení § 

113 odst. 1 trestního řádu je zřejmé, že ne každé ohledání vyžaduje účast znalce. Ovšem 

v případě, že je to nutné, je možné, aby orgány činné v trestním řízení opatřily podklady pro 

znalce a následně mu je předaly ke zkoumání, aniž by byl přítomen ohledání. 232 Domnívám se, 

že je-li možné účast znalce zajistit přímo při ohledání místa činu, určitě to posiluje důkazní 

hodnotu posudku a znamená to i pro samotného znalce větší jistotu při jeho zpracování. V tomto 

momentě však mohou vzniknout první pochybení, jako tomu bylo i v případě, který řešil 

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 10. 8. 2001, sp. zn. 11 Tz 128/2001233 . V posuzované věci 

byl znalec přibrán až po zahájení trestního stíhání, ačkoliv se ohledání místa účastnil, ovšem ne 

v tomto procesním postavení. Jedná se o vadu pouze formální a následně zahojenou, jelikož, 

jak je již uvedeno v předchozí podkapitole, aby mohl znalec vystupovat v tomto procesním 

postavení, musí být náležitě poučen.  

 

                                                 
229 Nález Ústavního soudu ze dne 5.6.2014  sp. zn. III ÚS 376/14, [ Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-376-14 ] 
230 Nález Ústavního soudu ze dne 5.6.2014  sp. zn. III ÚS 376/14, [ Dostupné online: 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-376-14 ]  
231 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 404 
232 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 404 
233 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10.srpna 2001 sp. zn. Tz 128/2001 
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Ohledáním místa činu nebo i jiného místa směřují orgány činné v trestním řízení k tomu, aby 

si udělaly obraz o tom, jak to v daném místě vypadá, jaká je rozloha a jaké jsou charakteristické 

vlastnosti místa.234 

Při tomto úkonu je důležitá následná protokolace, „při sepisování protokolu o ohledání musí 

být dbáno na přesnost, důkladnost a úplnost.“235  

 

Závěr 

 

Vzhledem ke skromnému zákonnému vymezení a de facto rutinně tohoto úkonu je strohá i 

dostupná judikatura. Největší problém shledávám v tenké hranici mezi domovní prohlídkou a 

právě ohledáním. Mám za to, že ze strany orgánů činných v trestním řízení může docházet 

ke zneužití i s ohledem na neznalost osob, u nichž je ohledání prováděno.  

 

4.10 Ohledání osoby 
 

4.10.1 Prohlídka těla a odběr krve 
 

„Prohlídce těla je povinen se podrobit každý, je-li nezbytně třeba zjistit, zda jsou na jeho těle 

stopy nebo následky trestného činu. Není-li prohlídka těla prováděna lékařem, může ji provést 

jen osoba téhož pohlaví.“236 

 

Hned na začátku je třeba vymezit pojem „každý“. Z rozhodnutí Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 28. 2. 1996, sp. zn. 3 To 51/96237 je patrné, že se tímto pojmem rozumí 

osoba obviněného, svědka, poškozeného a v případě neodkladného nebo neopakovatelného 

úkonu i osoba podezřelého. V posuzované věci byla krev odebraná právě poškozeným a 

podezřelému a měla sloužit pro další zkoumání znalci z odvětví genetiky. Krev byla původně 

odebrána jako neodkladný a neopakovatelný úkon, ačkoliv nesplňovala základní zákonné limity 

k takovému provedení. Jako u všech ostatních úkonů se domnívám, že odůvodnění musí být 

                                                 
234 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 407 
235 ŠÁMAL, Pavel, Jan MUSIL a Josef KUCHTA. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
2013. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. s. 405 
236 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0. s. 412 
237 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28.2.1996 sp. zn. 3 To 51/96 [ Dostupné online: 
https://www.beck-online.cz/bo/document 
view.seam?documentId=njptcojzg5pxexzsgrpxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
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v takovém rozsahu, aby z něj bylo patrné, v čem shledává orgán činný v trestním řízení možnost 

zmaření provedení důkazů později, anebo proč nemůže být proveden opětovně v řízení před 

soudem.  

 

Tak jako i při rekognici do popředí vstupuje otázka, zda povinnost strpět úkon neznamená, že 

bude podezřelý nebo obviněný proti sobě opatřovat důkazy. Soudy však zastávají názor, že 

nikoliv. Obdobně se s tím vypořádal Vrchní soud v Praze rozhodnutím ze dne 4. 10. 2001, sp. 

zn. To 123/01238.  V dané věci se obviněný odmítl podrobit odejmutí pachové stopy, což 

vyšetřovatel akceptoval. Soud však deklaruje, že: „obviněný je povinen strpět úkony potřebné 

pro zjištění, zda je osobou, která se zdržovala na místě činu. Sejmutí pachové stopy za účelem 

jejího srovnání s pachovou stopou zajištěnou na místě činu, jež je soudní praxí uznáváno za 

přípustný důkaz.“239 S tímto názorem souhlasím a domnívám se, že od obviněného není 

vyžadována aktivní činnost a jedná se pouze o jeho strpění. Toto stvrzuje i nález Ústavního 

soudu  Pl US 30/10 ze dne 30.11.2010240 v kterém Ústavní soud deklaruje „ že důkazy získané 

na základě úkonů dle § 114 trestního řádu spadají do kategorie důkazů, které existují nezávisle 

na vůli podezřelého, tj. těch, jež lze za splnění určitých podmínek v souladu s judikaturou 

Evropského soudu získat i za pomoci zákonného donucení, aniž by bylo porušeno pravidlo 

nemo tenetur. Jedná se o postupy, jejichž provedení obviněný (podezřelý) pouze snáší, 

nejčastěji má toliko povinnost strpět zajištění objektivně existujícího vzorku hmoty. Tělo 

obviněného (podezřelého) je pasivním objektem ohledání, nevyžaduje se žádná jeho aktivní 

součinnost.“241 Z čehož lze jednoznačně dovodit, že jde-li o sejmutí vzorku, vlasů, pachové 

stopy a jiné neinvazivní úkony, lze po předchozím upozornění osoby uložit pořádkovou pokutu, 

v opačném případě bychom nemohli s podezřelým resp. obviněným počítat při žádných 

úkonech, proto právo samého sebe neobviňovat nelze vykládat absolutně. S tímto názorem lze 

souhlasit, tak jako i u jiných úkonech nejde-li o aktivní činnost povinného, jako je např. vydání 

věci lze si povinnost strpět, vynutit.  Z ustanovení § 114 trestního řádu vyplývá, že je třeba 

rozlišovat mezi jednotlivými úkony. Nejedná-li se o zásah do tělesné integrity, je možné odpor 

překonat např. násilím. Zásahem do tělesné integrity by byl např. odběr krve, nebo úkon na 

                                                 
238 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. To 123/01, ze dne 4.10.2001  [ Dostupné online : https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnpxexzsg5pxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
239 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. To 123/01, ze dne 4.10.2001 [ Dostupné online : https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnpxexzsg5pxi4q&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
240 Nález Ústavního soudu sp. zn. PL US 30/10 ze dne 30.11.2010  [ Dostupné online : 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=st-30-10_1] 
241 Nález Ústavního soudu sp. zn. PL US 30/10 ze dne 30.11.2010  [ Dostupné online : 
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=st-30-10_1] 
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obdobné úrovni.242  Tímto se zabýval také Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 7. 3. 2002, 

sp. zn. 2 To 6/02243 a poukazuje na fakt, že obžalovaný se odmítl pod pohrůžkou uložení 

pořádkové pokuty podrobit odejmutí pachové stopy a přiznává tomuto určitou relevanci. 

Výslovně uvádí, že i přesto, že: „obviněný provedení zmařil, chybí sice důkaz v podobě 

identifikace obžalovaného jako osoby, jež byla na místě činu v době jeho spáchání, ovšem v 

kontextu s ostatními důkazy nelze tento postoj obžalovaného zcela ignorovat a nehodnotit jej 

jako jednu z indicií zapadající do uceleného řetězce nepřímých důkazů vedoucích k bezpečnému 

závěru o jeho vině.“244  Jedná se o rozhodnutí, kdy vynucení prostřednictvím pořádkové pokuty, 

ještě nebylo možné, jelikož toto , bylo překonáno až výše uvedeným nálezem v roce 2010. 

S tímto závěrem se příliš neztotožňuji. Mám za to, že odmítnutí by nemělo vůbec sehrávat roli 

při posuzování viny či neviny 

 

Jak již bylo uvedeno výše, každým se rozumí např. i svědek. Svědek je povinen strpět odejmutí 

otisků prstů, je-li to nezbytné k objasnění identifikace osob, které se na místě činu zdržovaly. 

Na rozdíl od podezřelého nebo obviněného má však svědek povinnost podrobit se tomuto úkonu 

i pod pohrůžkou uložení pořádkové pokuty, případně dokonce v řízení před soudem může být 

považováno svědkovo nepodrobení se úkonu za zmaření jednání soudu, tedy by v tomto případě 

hrozilo svědkovi obvinění pro trestní čin pohrdání soudem.245 

 

Závěr   

 

Z mého pohledu jde o náročný úkon, neustále se pohybující na hranici mezi právem na 

spravedlivý proces a právem orgánů činných v trestním řízení opatřovat důkazy tak, aby 

spolehlivě objasnily okolnosti trestného činu. Větší pochybení jsem z dostupné judikatury 

neshledala, jde-li o neodkladnost a neopakovatelnost, je to opět nedostatečné odůvodnění stejně 

tak, jako tomu bylo v prvním z uvedených rozhodnutí. Judikatura se zpravidla věnuje tomu, zda 

může být podezřelý nebo obviněný nucen k podrobení se.  Domnívám se, že uložení pořádkové 

pokuty není na místě, ovšem najít optimální hranici donucení tak, aby nebylo považováno za 

libovůli orgánů činných v trestním řízení, může představovat potenciální problém. 

                                                 
242 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0. s. 413 
243 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 3. 2002 sp. zn. 2 To 6/02 [ Dostupné online: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgjpxg4s7gzpxgxzsgiya&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
244 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 3. 2002 sp. zn. 2 To 6/02 [ Dostupné online : https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgjpxg4s7gzpxgxzsgiya&groupIndex=0&rowIndex=0 ] 
245 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.10.1996, sp. zn. 7 to 49/96 
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5 Úvahy de lege ferenda z hlediska rekodifikace trestního 
řádu 

 

V první řadě je potřeba zamyslet se nad tím, jaký vztah by byl optimální mezi přípravným 

řízením a hlavním líčením. Tento vztah se postupně vyvíjel, dnes však lze s určitostí říct, že 

vzhledem k zásadám jako je veřejnost, kontradiktornost, právo na obhajobu, ústnost a 

bezprostřednost je těžištěm trestního řízení řízení před soudem.246 Stále však existuje rozpor 

zejména v tom, že ačkoliv byla posílená role hlavního líčení, k oslabení přípravného řízení nijak 

zvlášť nedošlo.247 „V některých směrech lze vidět evidentní snahu o zúžení rozsahu dokazování 

v přípravném řízení, v dalších směrech tomu však takto zřejmě není, a to typicky zejména 

v případě prověřováni, kde rozsah úkonů, jejichž výsledek je procesně použitelný v řízení před 

soudem jako důkaz, byl zjevně posílen.“248 Domnívám se, že význam přípravného řízení i přes 

posílení hlavního líčení by neměl být oslabován, jelikož „přípravné řízení předurčuje budoucí 

řízení před soudem a ovlivňuje úspěšnost dokazování.“249 Na druhé straně však lze 

argumentovat, že v případě velmi silného přípravného řízení by soud de facto přípravné řízení 

opakoval.250 S tímto názorem lze určitě souhlasit, já ovšem zastávám názor, že přípravné řízení 

by „nadále mělo plnit základní funkce jako doposud“,251 tudíž že by v rámci prověřování mohl 

být v případě nezbytnosti důkaz i proveden, ovšem s řádným odůvodněním a vždy s ohledem 

na zásadu přiměřenosti a dobu provádění přípravného řízení. 252  

 

Z hlediska rekodifikace trestního řádu Fryšták upozorňuje v souvislosti se zrušením 

rozšířeného přípravného řízení na možnost průtahů v důsledku nejasných podmínek pro 

                                                 
246 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0. s. 161 
247 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0. s. 165 
248 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
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249 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0. s. 161 
250 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0. s. 50 
251 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
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978-80-7380-787-0. s. 83 
252 Tamtéž s. 51 
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vyslechnutí osoby jako svědka. „Věcný záměr k novému trestnímu řádu k tomu pouze uvádí, že 

takto bude možno postupovat v případě, kdy se jedná o neodkladné nebo neopakovatelné úkony 

nebo se jedná o výslech osob, jejichž význam pro další řízení je zcela zásadní, i když se o 

neodkladné nebo neopakovatelné úkony nejedná.“253 Zcela souhlasím, že taková formulace 

působí poněkud zmatečně, orgány činné v trestním řízení nemohou dopředu vědět, jakou 

důkazní hodnotu výslech, resp. podání vysvětlení budou mít. Zastávám stejný názor a 

souhlasím s jeho sdělením „že můžou nastat reálné situace, že v rámci vyšetřování bude s touto 

osobou nejprve sepsán úřední záznam o podání vysvětlení, a jelikož z něj budou vyplývat 

zásadní informace pro další řízení, bude tato osoba už v tomto stadiu znovu vyslechnuta 

v procesní postavení svědka.“254. Na druhé straně nová právní úprava předpokládá, že o 

výsleších má být sepsán protokol, který však v případě rozporů může být předestřen v hlavním 

líčení pro jejich vysvětlení. Na tomto protokolu však nemůže být postavena vina obviněného.255 

Z mého pohledu tento krok rozptýlí pochybnosti Fryštáka o možných průtazích přípravného 

řízení.  

 

Z hlediska kontroly přípravného řízení, „se dále zavádí princip, že procesní vady přípravného 

řízení by zásadně měly být vyřešeny v něm a nemělo by jimi být zatěžováno další stadium řízení 

před soudem, který jen proto by neměl věc vracet k došetření.“256 V praxi by se jednalo i o 

situaci, kdy by advokát po prostudování spisu toto namítal již v přípravném řízení a k pozdějším 

námitkám by se nepřihlíželo, o čemž by musel být obviněný poučen.257  . Na druhé straně však 

vyvstává otázka, zda odpovědnost za správné provedení trestního řízení nebude přenesena na 

obhajobu. Domnívám se, že ačkoliv bude tento krok pozitivní vzhledem k bezprostřední 

kontrole, určitě mohou vzniknout situace, kdy k odsuzujícímu rozhodnutí může dojít právě 

v rozporu se zásadou práva na spravedlivý proces a právy nám zaručeny LZPS. 

 

Ve světle nové právní úpravy by se nepatrná změna měla dotknout i stádia prověřování, a to 

zejména v tom, že „se počítá se sepisováním záznamů o vlastních zjištěních policejního orgánu, 
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které mají sloužit jako podklad k úvaze, které důkazy mají být vyhledány a provedeny.“258 Tento 

by však měl sloužit pouze pro účely přípravného řízení, nikoliv jako důkazní prostředek v řízení 

před soudem.259 Domnívám se, že takto sepsaný záznam může pomoci orgánům činným 

v trestním řízení determinovat rozsah prověřování na skutečnosti nezbytné pro trestní řízení a 

tak jej pomoci urychlit. V této fázi bych však posílila pravomoc státního zástupce tak, aby právě 

on směřoval policejní orgán k tomu, na co se zaměřit z hlediska podání obžaloby.   

 

Oproti dosavadní úpravě by měla úprava přinést změnu v povinnosti orgánů činných v trestním 

řízení vyrozumět podezřelého o tom, že podezření bylo rozptýleno.260 

 

Budeme-li se orientovat na zahájení trestního stíhání, i v této fázi má nový trestní řád přinést 

změnu, která bude spočívá v tom, že zahájení trestního stíhání se již nebude oznamovat 

usnesením, proti kterému se lze  podávat stížnost, ale bude sdělováno nejpozději při prvním 

výslechu obviněného. I přesto, že toto sdělení obvinění bude méně formální, obviněnému 

vznikne možnost následného přezkumu. Ta bude spočívat v tom, že státnímu zástupci bude 

bezodkladně doručen protokol z výslechu spolu se sdělením obvinění. Větší právní jistota pro 

obviněného spočívá jednak v tom, že přezkum bude vykonávat tzv. dohledový státní zástupce, 

tj. jiný orgán než orgán, který řízení proti němu vede.  A jednak bude stanovena lhůta, která 

doposud určena v trestním řádu nebyla.261  

Obava plyne z toho, že státní zástupce bude čerpat pouze z předložených záznamů, aniž by znal 

motiv policejního orgánu, tedy „z jakých informací policejní orgán vycházel, na základě jakých 

důkazních prostředků ke skutkovým tvrzením obsaženým ve sdělení obvinění dospěl, jak 

jednotlivé důkazy hodnotil a jakými právními úvahami se řídil.“262 Z toho plyne jeho aktivnější 

činnost. Já se domnívám, že jeho aktivní činnost představuje krok pro posílení práva na 

spravedlivý proces. Z kapitoly č. 4 této práce vyplývá, že jeho pasivní přístup může pro 

obviněného znamenat zásah do jeho základních práv a tento nebude zhojen bezprostředně, ale 

až po dlouhé době v řízení před soudem.  Zastávám názor, že vzhledem k rozdělení rolí by se 

                                                 
258 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0.  s. 88 
259 Tamtéž s. 88 
260 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0.  s. 90 
261 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0.  s. 92-93 
262 Tamtéž s. 93 
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soud měl zabývat rozhodováním o vině obviněného a nikoliv prodlužovat řízení jeho zpětným 

vrácením k došetření.  

 

Další změna se má týkat i neodkladných a neopakovatelných úkonů podle ustanovení § 158a 

trestního řádu. Jak jsem již zmiňovala v kapitole č. 3 této práce, účast soudce je z mého pohledu 

nadbytečná, zejména s ohledem na to, že soudce není nijak oprávněn zasahovat, ačkoliv se 

úkonu účastní a má pouze dohlížet na zákonnost.263  Zastávám názor, že by soudce měl mít buď 

pravomoc nějakým způsobem případně zasáhnout, nebo zde vůbec nefigurovat.  Právní úprava 

předpokládá „možnost státního zástupce požádat soudce o účast při neodkladném nebo 

neopakovatelném úkonu, pokud bude mít za to, že tento úkon může být rozhodujícím důkazem 

pro posouzení viny pachatele a jedná-li se o úkon, kterého by se po zahájení trestního stíhání 

mohl účastnit obviněný. Za stejných podmínek ale bude mít též možnost požádat soudce pro 

přípravné řízení o ustanovení advokáta, který by při takovém úkonu hájil zájmu podezřelého 

v rozsahu, v jakém je to možné, a mohl též klást otázky (na rozdíl od soudce) a vznášet 

námitky.“264 Já se přikláním k druhé možnosti, a to účasti advokáta, nikoliv soudce. Soudce, 

jak je patrné, stále nebude moci žádným způsobem zasahovat do průběhu. Aby byly zachovány 

zásady trestního řízení, domnívám se, že účast advokáta by byla vhodnější.  

 

Neodkladnosti a neopakovatelnosti výslechu se týká i další změna, a to konkrétně protokolu o 

takovém výslechu, jakožto důkazu použitelného v řízení před soudem.265 „Pokud by pak mělo 

být rozhodnutí o uznaní viny obviněného založeno výlučně nebo v převážné míře na takovém 

úkonu, jehož se obviněný ani obhájce neměli možnost zúčastnit a klást vyslýchané osobě otázky, 

soud si bude muset zhodnotit, zda výslechu takové osoby v řízení před soudem za účasti 

obviněného nebo jeho obhájce bránil vážný důvod a zda v řízení ve svém celku poskytlo 

obviněnému nebo jeho obhájci dostatečně vyvažující záruky z hlediska uplatnění práva na 

obhajobu, které zajistily, aby třízení jako celek bylo spravedlivé.“266 Domnívám se, že toto se 

nijak zvlášť neliší od dosavadní praxe. Jak je z kapitoly č. 4 této práce zřejmé, odklon od těchto 

                                                 
263 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 347 
264 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0.  s. 89 
265 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0.  s. 90 
266 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0.  s. 90 
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požadavků může snižovat důkazní hodnotu nebo nepoužitelnost důkazu. Určitě takové 

zdůraznění hodnotím pozitivně, nemyslím si však, že by znamenalo větší změnu pro trestní 

řízení. Nedostatečné odůvodnění je častým, ne-li nejčastějším důvodem odmítnutí úkonu 

jakožto důkazu.  

 

S ohledem na použitelnost důkazů by nová právní úprava měla „vymezit kritéria pro posuzování 

absolutní a relativní neúčinnosti důkazů a nepřípustnosti důkazů, která budou vázáná na 

nepřípustný pramen důkazu nebo na nepřípustný důkazní prostředek.“267 Toto vymezení by 

však mělo být pouze obecné, kdy „jako důkazy nemohou být použity v trestním řízení poznatky 

získané procesním dokazováním, pokud při jejich obstarávání nebo provádění došlo k porušení 

právního předpisu, které mělo povahu závažné vady řízení.“268 V tomto však souhlasím 

s Fryštákem a domnívám se, že toto obecné vymezení by mělo být doplněno s odkazem na 

jednotlivý úkon, což by z mého pohledu přineslo orgánům činným v trestním řízení větší 

představu o tom, jak ten konkrétní úkon provést. 269 

 

Jedná se o část nejvýznamnějších změn přípravného řízení. Další úpravy, které zatím nejsou 

zpracovány se mají týkat operativně pátracích prostředků. 270 Cílem rekodifikace trestního řádu 

je, aby odrážel všechny zásady právního státu a práva na spravedlivý proces. Toho by mělo být 

dosaženo jednak posílením práva obviněného a také posílením hlavního líčení, a to zejména 

s ohledem na jeho kontradiktornost, „která spočívá v tom, že proces je vybudován na souboji 

stran. Jejím protikladem je pak zásada vyšetřovací, kterou lze charakterizovat jako zásadu 

procesu, ve kterém procesní orgán soustřeďuje ve svých rukou všechny tři procesní funkce a 

nepřipouští spor mezi účastníky.“271 Ačkoliv rozumím, že z hlediska moderního právního státu 

je kontradiktornost nezbytným předpokladem, souhlasím s názorem Jaroslava Bureše, který 

uvádí, že: „kontradiktornost nelze dovádět do extrému, protože jen těžko bychom novou úpravu 

trestního řízení vystavěli na myšlence zavedení formálního důkazního břemene státnímu 

zástupci, ale ona žádoucí změna by spočívala především v úpravě, která by jaksi uvolnila ruce 

                                                 
267 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 348 
268 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-
7416-3. s. 349 
269 Tamtéž s. 350 
270 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0.  s. 98 
271 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: ASPI, 1999dotisk. ISBN 
80-85963-89-2. s. 355 
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procesním stranám.“272 Největší problém shledávám ve vymezení optimálního vzájemného 

vztahu přípravného řízení a hlavního líčení. Tento by měl spočívat v tom, že trestní řízení bude 

poměrně vyrovnané, a to jak pro orgány činné v trestním řízení, jejichž cílem je chránit 

společnost, odhalovat a potrestat spáchanou trestnou činnost na jedné straně, tak právy 

obviněného na spravedlivý proces a vyjadřování se ke všem skutečnostem na straně druhé.  

  

                                                 
272 GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ, ed. Přípravné řízení dnes a zítra: sborník příspěvků z konference 
pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 
978-80-7380-787-0.  s. 52 
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6 Závěr  
 
Vzhledem k tomu, že přípravné řízení a hlavní líčení tvoří jeden celek, nelze opomíjet obrovský 

vliv úkonů provedených v rámci přípravného řízení na následné řízení před soudem a 

rozhodnutí ve věci. Hlavním cílem práce bylo probrat se a analyzovat dostupnou judikaturu 

k jednotlivým neodkladným a/nebo neopakovatelným úkonům a popsat, které činnosti orgánů 

činných v trestním řízení při provádění těchto úkonů představují potenciální riziko pro 

pochybení. Toto se následně odráží v možnosti použití v řízení před soudem jakožto důkazního 

prostředku, a tedy i na rozhodnutí soudu. 

 

Neodmyslitelnou součástí všech výše zmíněných úkonů jsou základní práva zakotvena v LZPS, 

na která nakonec navazují základní zásady trestního řízení. Tyto úkony představují průlom do 

práv garantovaných LZPS všem občanům, tudíž ve světle práva na spravedlivý proces, 

nedodržení zákonného rámce a základních vůdčích idejích trestního řízení vytváří prostor pro 

pochybení při jejich provádění.  

 

V rámci obecného vymezení neodkladných a neopakovatelných úkonů bylo potřeba se věnovat 

postavení a funkci státního zástupce a soudce při jejich provádění. Vezmeme-li v úvahu 

podmínku účasti soudce při výslechu a rekognici podle ustanovení § 185a trestního řádu, lze 

vyslovit závěr, že jeho účast je nadbytečná, jelikož mu nejsou dány pravomoci k tomu, aby 

svým jednáním přispěl ke správnému provedení. Nakonec to stvrzuje i fakt, že nová právní 

úprava s jeho účastí počítá už jen v omezené míře. K jednotlivým úkonům a možným 

pochybením je třeba přistupovat individuálně s ohledem na všechna specifika úkonu, ale i 

specifika každého konkrétního trestního řízení. Obecně však lze vyslovit závěr, že první 

pochybení představuje nedodržení zásady subsidiarity a přiměřenosti. Orgány činné v trestním 

řízení tak přistupují k těmto úkonům, aniž by se nejprve pokusily důkazního prostředku 

dosáhnout zásahem, který nebude tak intenzivní, jako je neodkladný nebo neopakovatelný 

úkon. Další je nedostatečné zdůvodnění obecně neodkladnosti nebo neopakovatelnosti, ale též 

nutnosti provést konkrétní úkon, což úzce souvisí s výše zmíněnými zásadami. Pochybení 

vystává v neposlední řadě z nedostatečné zákonné úpravy, kdy jsou orgány činné v trestním 

řízení nuceny k improvizaci při provádění úkonů, otázkou je, zda se jedná jen o účelové jednání 

k dosažení důkazního prostředku, anebo se jedná o neznalost případně nesprávné vyložení a 

aplikaci konkrétního úkonu.  V judikatuře se často objevují rozhodnutí soudů vyšších instancí, 
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která na pochybení upozorňují. Otázkou proto stále zůstává postavení státního zástupce a 

následně i soudce prvního stupně. Pokud by jejich role měla spočívat v pouhém převzetí toho, 

co jim předloží v případě státního zástupce policejní orgán a v případě soudce státní zástupce 

bez aktivní kontroly zákonnosti, nejspíš nebudeme moci vyslovit závěr, že je právo obviněného 

zachováno. To s ohledem na to, že v případě porušení jeho práva, bude toto zhojeno až v delším 

časovém úseku.  

 

Poslední kapitola věnovaná úvahám ve světle nové rekodifikace týkající se přípravného řízení 

a vzájemného vztahu s řízením před soudem, nabízí závěr, že aby byly naplněny požadavky 

demokratického právního státu, je potřeba ještě více posílit hlavní líčení, aby byla zásada 

kontradiktornosti uplatňována co nejvíce. 

 

Domnívám se, že mnou vytyčené cíle v úvodu této práce jsem naplnila a práce nabízí ucelený 

pohled na neodkladné a neopakovatelné úkony v přípravném řízení až do plánované 

rekodifikace. Postupně od historie přípravného řízení, tedy začleňováním jednotlivých úkonů 

do trestního řádu, přes základní zásady, které jsou omezovány v důsledku neodkladných nebo 

neopakovatelných úkonů a které mají vliv na použitelnost důkazů v hlavním líčení, jsem 

přistoupila k obecnému vymezení těchto úkonů a k jednotlivým úkonům, popsaných s odkazem 

na dostupnou judikaturu a tedy jejich využití a provádění v praxi.  
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Název práce:  Neodkladné a neopakovatelné úkony v přípravném řízení 

 

Abstrakt 
Neodkladné a neopakovatelné úkony jsou neodmyslitelnou součástí trestního řízení a jen těžko 

by bez nich orgány činné v trestním řízení, byli schopni odhalovat pachatele trestních činů. I 

přes jejich vlastnost, popírat základní lidské práva je jejich provádění v některých případech 

nezbytně nutné pro zjišťování materiální pravdy. Tento rozpor, kde na jedné straně stojí snaha 

státu o zachování bezpečnosti a na straně druhé, právo jednotlivce na zachování práva na 

spravedlivý proces, představuje pro celé trestní řízení nebezpečí možného pochybení.  

 

Cílem této práce bylo poukázat na to, že jejich provádění má nemalý vliv na celkový výsledek 

trestního řízení. Tento spočívá v jejich měnící se důkazní síle, příp. až v jejich absolutní 

neúčinnosti.  Jednotlivé úkony byly do trestního řádu začleňovány postupně, z nejobecnějších 

zákonných mantinelů až do dnešní podoby. Ani dnes však nemůže s jistotou říct, že jejich 

zákonná úprava odpovídá aktuálním potřebám. Z analýzy judikatury jednotlivých 

neodkladných a /nebo neopakovatelných úkonů vyplývá, že jejich dotváření soudy je nezbytné.  

 

Z dostupné analýzy bylo zjištěno, že na důkazní hodnotu mají vliv následující faktory: (i) 

nedostatečné odůvodnění neodkladnosti nebo neopakovatelnosti, ale též odůvodnění provedení 

samotného úkonu. (ii) neznalost nebo nesprávná interpretace zákonné úpravy orgánů činných 

v trestním řízení při jejich provádění. (iii) nedodržení zásady subsidiarity a přiměřenosti užití 

neodkladných a neopakovatelných úkonů. Také je problematické postavení soudce a jeho 

součinnosti při provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů, vzhledem k výsadnému 

postavení státního zástupce v přípravném řízení. Problematice se alespoň částečně věnuje 

rekodifikace trestního řádu, která však pořád tento problém neřeší celkově.  

 

Klíčová slova:  Neodkladné a neopakovatelné úkony, důkazní síla, přípustnost důkazů 
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Abstract  
 

Urgent and unrepeatable acts are an integral part of criminal proceedings and it would be 

difficult for law enforcement authorities to detect perpetrators of criminal offenses without 

them. Despite their characteristic of denying fundamental human rights, their implementation 

is in some cases essential for finding the material truth. This contradiction between the state's 

effort to maintain security on the one hand and the individual's right to a fair trial on the other 

poses a risk of possible misconduct for the entire criminal proceedings. 

 

The aim of this work was to point out that their implementation has a significant impact on the 

overall outcome of criminal proceedings considering their changing probative value, or even 

their absolute ineffectiveness. The individual acts were gradually incorporated into the Criminal 

Procedure Code from the most general legal boundaries to their present form. However, even 

today, it cannot be said with certainty that their legal regulation corresponds to the current 

needs. An analysis of the case law of individual urgent and / or unrepeatable acts shows that 

their completion by courts is necessary. 

 

From the available analysis, the following factors were found to affect the probative value: (i) 

insufficient reasoning of urgency or non-repeatability, but also reasoning of carrying out the act 

itself (ii) ignorance or misinterpretation of the laws by law enforcement authorities when 

implementing them (iii) failure to observe the principles of subsidiarity and proportionality of 

the use of urgent and unrepeatable acts. Moreover, the position of the judge and his cooperation 

in carrying out urgent and unrepeatable acts is problematic due to the privileged position of a 

public prosecutor in the pre-trial proceedings; the issue is at least partially a subject to the 

recodification of the Criminal Procedure Code which, however, still does not solve this problem 

completely. 

 

Key words: Urgent and unrepeatable acts, probative value, admissibility of evidence 
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