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ÚVOD 

 

Zavedení trestného činu maření spravedlnosti do českého právního řádu je téma, které 

u odborné veřejnosti vyvolalo rozsáhlé diskuse a dostalo se i do hledáčku masových médií. Jako 

stěžejní se jevila otázka, zda je v českém právním prostředí právní úprava trestného činu maření 

spravedlnosti vůbec zapotřebí. K jejímu zodpovězení však nutně vyvstávala i otázka jiná, a to, zda 

v Česku dochází k předkládání zfalšovaných důkazních prostředků, k navádění ke křivým 

výpovědím, ovlivňování svědků, či znalců?  

Předně je nutno zmínit, že statistiky v tomto ohledu chybí. Odborná veřejnost proto mohla 

vycházet pouze ze svých zkušeností z praxe. Dle některých je trestný čin maření spravedlnosti 

něčím, co českému právnímu řádu již dlouho chybělo. Pravdou je, že se praxe potýkala 

s rozporuplnými situacemi, kdy se na jedné straně mělo za to, že jednotlivce, právnickou osobu či 

stát uvést v omyl lze. Tímto jednáním mohlo dojít k naplnění kupříkladu skutkové podstaty 

trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku. 

Ale co uvedení v omyl soudu v rámci soudního řízení? Již před zavedením skutkové 

podstaty trestného činu maření spravedlnosti docházelo k podávání trestních oznámení zejména 

ze strany účastníků různých soudních řízení. Ta směřovala právě k prověření podezření 

ze spáchání trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku v souvislosti s „nefér“ 

jednáním protistrany v průběhu soudního řízení. 

V rámci skutkového stavu oznamovatelé nejčastěji popisovali situaci, kdy v rámci 

soudního řízení byl jinou stranou řízení předložen soudu padělaný důkazní prostředek, ve snaze 

dosáhnout úspěchu ve sporu. Tato trestní oznámení byla orgány činnými v trestním řízení 

odkládána nebo administrativně ukončována tzv. „uložením ad acta“ již v rámci šetření dle 

ust. § 158 odst. 1 trestního řádu. Argumentace ospravedlňující tento postup spočívala v tom, že 

v jednání popisovaném oznamovatelem nebylo spatřováno podezření ze spáchání přestupku či 

trestného činu. Argumentačním východiskem byly závěry učiněné v usnesení Nejvyššího soudu 

publikovaném pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr. Nejvyšší soud vycházel z toho, že při uplatnění nároků 

ze zfalšované směnky v rámci civilního řízení sporného, je toto ovládáno zásadou projednávací 

a zásadou dispoziční, resp. zásadou zjišťování skutkového stavu bez důvodných pochybností. 

S ohledem na to, že soud je místem nalézání práva, pak Nejvyšší soud v daném rozhodnutí dovodil, 

že soud nelze uvést v omyl. S ohledem na zásady ovládající sporné civilní řízení pak i další 

účastník řízení ví, jaké důkazy jsou soudu v rámci řízení předkládány. Z těchto důvodů pak 

účastník, předkládající soudu zfalšovaný důkazní prostředek, nemohl dle názoru Nejvyššího soudu 
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uvést v omyl ani druhého z účastníků. Druhý účastník řízení předkládané důkazy zná, případně má 

možnost se s nimi seznámit, a proto se vůči nim může i bránit.  

Sankcí pro stranu řízení, předkládající soudu v civilním sporném řízení zfalšované důkazní 

prostředky, je dle výše uvedeného rozhodnutí ztráta pře.  

Problém předkládání zfalšovaných důkazních prostředků však není jen otázkou civilního 

řízení sporného – docházelo k němu i např. v rámci civilního řízení nesporného či v trestním řízení, 

která jsou ovládana jinými zásadami- např. zásadou vyšetřovací a zásadou oficiality.  

Na problémy praxe začaly reagovat některé soudy, které bez toho, aby polemizovaly 

se závěry v uvedeném rozhodnutí, dovodily nepoužitelnost jeho závěrů u jiných typů řízení. Soudy 

postupně přehodnocovaly svůj přístup ohledně možnosti uvedení soudu, správního orgánu či jiné 

ze stran řízení v omyl. 

S ohledem na aktuálnost i novost dané právní úpravy trestného činu maření spravedlnosti 

dosud chybí judikatura i odborná literatura, která by shrnovala právní posouzení věci. Na 

Slovensku se problematice věnoval Šamko a v Čechách v současnosti Provazník. Tato práce si 

neklade ambice předmětnou problematiku pojmout vyčerpávajícím způsobem. Jde o jednu 

z oblastí, kde se právo nutně prolíná se společenskými vědami, zejména pak s psychologií 

a sociologií. Jedná se o jednu ze situací, kdy právní regulace podstatně zasahuje do důvěry lidí 

v právo, do možnosti využitelnosti práva, či např. do vztahu advokát – klient.   

Cílem této práce je přiblížit novou právní úpravu, přičemž se od pojetí institutu dokazování 

z obecného pohledu přes vývoj judikatury k otázce možnosti „uvedení soudu v omyl“ dostat 

k ústavněprávním argumentům i k problémům praxe.  
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1 SPRAVEDLNOST A SNAHA O JEJÍ MAŘENÍ 

 

Podstatou soudního řízení je zájem soudu se prostřednictvím důkazních prostředků 

obeznámit s nezkresleným skutkovým stavem. Pouze z takového stavu by měl soud v ideálním 

případě vycházet při svém rozhodování, kdy nestranně, bez emocí aplikuje na zjištěný skutkový 

stav správnou zákonnou normu. Jen tak může vynést rozhodnutí, které lze označit jako „rozhodnutí 

spravedlivé“, což je obsahem principu legitimního očekávání v právu. Co si však pod pojmem 

spravedlnost představit?  

Ottův slovník naučný definuje spravedlnost jako mravní požadavek, aby naše konání bylo 

ve shodě s právem1. Spravedlnost (lat. iustitiae) se odvozuje od římské bohyně Justice, symbolu 

mravního zákona, která zosobňuje spravedlnost. Bohyně spravedlnosti bývá často znázorňována 

s páskou přes oči, jakožto symbol nestrannosti.  

O tom, proč má spravedlnost zavázané oči, píše např. Komenský ve svém díle Svět 

v obrazech (Orbis pictus).2 Jako důvod uvádí snahu zabránit spravedlnosti, aby se dívala 

na postavení osob, o kterých rozhoduje. "Slepota" má vyjadřovat ideál soudu bez emocí a vazeb, 

beze strachu a bez vidiny prospěchu. Z uvedeného ostatně vznikl i název práva, justice.  

 

Obr. Sebastiana Branta "Devět bláznovství světa"   

 
1  OTTO, J. Ottův slovník naučný. Dvacátý třetí díl. Praha: J. Otto, 1905. s. 911. Dostupné online. 
2  KOMENSKÝ, J. A. Další výbor z Komenského Orbis Pictus: svět v obrazech pro nejmenší: podle vydání z roku 

1883. Ilustroval Václav SOKOL, přeložil Lily CÍSAŘOVSKÁ. Beroun: Machart, 2018. ISBN 978-80-87938-71-3. 
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Vůbec první vyobrazení slepé spravedlnosti však pochází z roku 1497, kdy byla v knize 

Sebastiana Branta "Loď bláznů"3 zobrazena se zavázanýma očima. Zavazuje jí je blázen proto, 

aby neviděla jeho bláznivé skutky.  

Obdobně jako posledně zmíněné vyobrazení lze snad vnímat i trestný čin maření 

spravedlnosti. Snahu o zaslepení spravedlnosti, soudu a orgánů činných v trestním řízení, které 

v dané věci rozhodují, aby neviděly realitu a ve svém rozhodování vycházely ze zkreslených, 

neúplných skutečností. 

Zatímco s velkou dávkou nadsázky lze říct, že pojem „spravedlnost“ byl doposud našemu 

trestnímu zákoníku cizí, pojem „maření“ se vyskytuje hned u několika trestných činů (např. maření 

úkolu úřední osoby z nedbalosti dle ust. § 330 trestního zákoníku, maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání dle ust. § 337 trestního zákoníku, maření přípravy a průběhu voleb 

a referenda dle ust. § 351 trestního zákoníku, maření způsobilosti k službě dle ust. § 369 trestního 

zákoníku). 

V literatuře4 se za zmaření určitého výsledku považuje znemožnění jeho dosažení v době, 

kdy ho mělo být dosaženo. Podstatné ztížení splnění znamená vytvoření takových podmínek, 

za kterých je ke splnění potřeba vynaložit více energie, času nebo prostředků, než by bylo třeba 

za obvyklých podmínek. 

Bylo tedy potřebné odstranit ze společnosti nežádoucí stav „slepoty“ či „bezmocnosti“ 

soudu, kdy se právě před ním, strážcem spravedlnosti, mohlo beztrestně „podvádět“? A bylo 

nezbytné toto jednání kriminalizovat?  

Strana, které hrozí ztráta pře pouze proto, že peníze jí byly darovány bez písemné 

smlouvy, by uvítala možnost si darovací smlouvu zpětně vytvořit a antedatovat; soudce, který 

zjistil, že stranou předložený důkazní prostředek je zfalšovaný, by jistě ocenil kriminalizaci 

takového jednání; státní zástupce, kontaktován předvolaným svědkem s tím, že je na něj vyvíjen 

nátlak, aby křivě svědčil, což on neučiní, bude bez možnosti takové jednání postihnout sankcí 

bezmocný; obhájce, který si na jedné straně není jistý, zdali nebyly podklady od obviněného5, 

které má předložit soudu, jakýmkoliv způsobem upravovány, na druhou stranu nechce narušit 

důvěru mezi advokátem a jeho klientem, bude v případě kriminalizace v nejistotě, zda se již 

předložením těchto důkazních prostředků nevystavuje nebezpečí případného trestního stíhání; 

účastník řízení, který ví, že smlouvu, předloženou protistranou, nikdy nepodepsal, bude mít zájem 

 
3 BRANT, S. Loď bláznů, Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1514-3. 
4 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-

7502-236-3. s.769. 
5 Tohoto pojmu dále užívám ve smyslu ust. § 12 odst. 7 trestního řádu, tedy bez ohledu na to, v jakém procesním 

postavení se dotyčná osoba právě nachází.  



 

5 

 

 

na tom, aby byla protistrana za toto „nefér“ jednání potrestána; obviněný, který přislíbil prospěch 

svědkovi, aby ten u výslechu říkal pravdu, bude mít zřejmě pocit, že v rozporu se spravedlností je 

již fakt, že musí svědka finančně či jinak motivovat, aby vypovídal pravdu, o to více pak případný 

trestně právní postih spojený s tímto jednáním. 
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2 INSTITUT DOKAZOVÁNÍ OBECNĚ 

 

Trestný čin maření spravedlnosti a jeho skutkové podstaty jsou úzce spjaté s dokazováním 

v řízení před soudem či v trestním řízení. Co je vlastně během řízení před soudem či v rámci 

trestního řízení nutno prokázat? Proč je zde snaha prokazovat skutkový stav za pomoci 

nepravdivých důkazních prostředků? A koho tíží v různých typech řízení povinnost unést břemeno 

tvrzení či břemeno důkazní, resp. kdo má motivaci dosáhnout úspěchu v rámci řízení?  S ohledem 

na zaměření této práce se budu věnovat především trestnímu řízení, neopomenu však ani civilní 

proces, kde se samozřejmě jednání, které naplní některou ze skutkových podstat trestného činu 

maření spravedlnosti, lze rovněž dopustit.     

 

2.1 Institut dokazování a trestní řízení 

Dokazování je nejdůležitější částí trestního řízení, protože právě v něm se tvoří základ 

pro pravdivá skutková zjištění.  Proces dokazování je postup orgánů činných v trestním řízení, jenž 

je regulován zákonem, a jehož záměrem je zajistit těmto orgánům spolehlivé poznání skutečností, 

které jsou nezbytné pro samotné rozhodnutí o věci.6 

Předmětem dokazování v trestním řízení jsou takové události vnějšího světa představující 

skutek či jinou právně významnou skutečnost, které se staly v minulosti a které orgány činné 

v trestním řízení, jež o nich mají rozhodovat, osobně samy nepozorovaly ani se jich nezúčastnily 

(pozorovat je nebo účastnit se jich ani nemohly, protože pak by byly z důvodu podjatosti 

vyloučeny z možnosti jejich nezávislého a nestranného posouzení).7  

Trestní řád v ust. § 89 odst. 1 stanovuje demonstrativní výčet skutečností, které se prokazují 

v rámci trestního řízení: 

a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin; 

b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek; 

c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu; 

d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele; 

e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem 

a bezdůvodného obohacení; 

 
6 KALVODOVÁ, V.; HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Dokazování v trestním řízení – právní, kriminologické 

a kriminalistické aspekty.  1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. Spisy Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 539. ISBN 978‐80‐210‐8072‐0. s. 29.  
7 NETT, A.; DRAŠTÍK, A. a ZEZULOVÁ. J. Praktikum z trestního řízení. Brno: Masarykova univerzita, 1998. Edice 

učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-1869-0. 
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f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání. 

 

Rozsah dokazování je okruh důkazů, které jsou třeba v daném řízení pro zjištění předmětu 

dokazování. Odvíjí se od povahy případu, stadia řízení a dosavadních výsledků dokazování. 

Důkazem je přímý poznatek, který soud nebo orgán činný v trestním řízení získal 

o předmětu důkazu z důkazního prostředku.8 Důkaz je poznání soudu o určité skutečnosti, která je 

předmětem dokazování v rámci sporu. Zákonem nejsou stanovena žádná formální pravidla 

vztahující se k míře důkazu vyžadované k prokázání tvrzené skutečnosti či k váze jednotlivých 

důkazů. Důkazy hodnotí soud sám dle svého uvážení v souladu se zásadou volného hodnocení 

důkazů.9 To vytváří prostor pro vnitřní přesvědčení soudce. Důkaz se získává z určitého pramene, 

tj. z pramene důkazu. 

Pojem důkaz se někdy používá ve smyslu důkazního prostředku, jindy ve smyslu podání 

důkazu o určité skutečnosti (tj. dokázání této skutečnosti).10 

Ve druhém smyslu můžeme důkazy dělit na přímé a nepřímé. U přímého důkazu vyplývá 

platnost teze z argumentu přímo.11 U nepřímých důkazů pro závěr o prokázání určité skutečnosti 

postačí, aby bylo možno konkrétní skutkový závěr s velkou mírou pravděpodobnosti připustit.12 

Typickým příkladem nepřímého důkazu je alibi. 

Pramenem (nositelem) důkazu jsou osoby, kterých výslech je důkazním prostředkem, 

věci a předepsaným způsobem provedené úkony. Forma, jakou se získává poznatek z pramene 

důkazu, je důkazním prostředkem.13 Důkazními prostředky jsou veškeré prostředky, z kterých 

je možno opatřit, získat důkaz. Jako důkazní prostředek může sloužit vše, co může přispět 

k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité 

pro trestní řízení a ohledání.  

Subjekty dokazování jsou orgány činné v trestním řízení, strany trestního řízení, další 

osoby (např. znalec).14 

 
8  FRYŠTÁK, M. Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-385-5. s. 1. 
9  Ust. § 5 odst. 6 Trestního řádu. 
10  V rámci trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku použil zákonodárce správně výraz 

„důkazní prostředek“. Naopak na Slovensku použití pojmu „důkaz“ v rámci skutkových podstat tohoto trestného 

činu způsobuje aplikační problémy (vizte podkapitolu 9.1). 
11  WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. in WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. 

Část první: nalézací řízení. 8. nezměněné vydání, Praha: Leges, 2015, s. 222. 
12  Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 2008 sp. zn. NS 28 Cdo 1938/2008. 
13  ZÁHORA, J. in ZÁHORA, J. Dokazovanie v trestnom konaní. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-87576-

76-2., s. 17. 
14  ŠÁMAL, P. in MUSIL, J.; KRATOCHVÍL, V.; ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2013, ISBN 978-80-7400-465-0, s.  379.  
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Význam dokazování spočívá i v tom, že kromě orgánů činných v trestním řízení trestní řád 

umožnuje i aktivní účast stran při uplatňování jejich práv v trestním řízení. Každá ze stran trestního 

řízení může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz 

nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového 

důkazu. Jde o jeden z principů řádného a spravedlivého procesu – princip spravedlivého procesu, 

který zamezuje libovůli soudu při rozhodování.15 Uvedené se projevuje i při navrhování důkazů 

stranou řízení. Pokud jedna ze stran nabídne soudu důkaz, je povinna uvést skutečnosti, které mají 

být tímto důkazem prokázány. Jestli strana navrhne provedení důkazů, které jsou s to prokázat její 

tvrzení a nejsou nadbytečná, nemůže se soud těmito návrhy nezabývat, nebo je bez dalšího 

odmítnout. Odmítnutí provést navržené důkazy musí být přezkoumatelným způsobem 

odůvodněno. Důvodem může být to, že důkaz, který byl navržen, nemá relevanci k předmětu 

řízení. Dále může jít o situaci, kdy důkaz nemá výpovědní hodnotu, tedy jeho provedení nemůže 

tvrzení, k jehož prokázání má sloužit, ani potvrdit ani vyvrátit. Dále může jít o situaci, kdy je důkaz 

nadbytečný, protože dané tvrzení již bylo s dostatečnou jistotu prokázáno nebo vyvráceno.16 

Fáze dokazování trestního řízení jsou vyhledávání; provádění a procesní zajištění 

důkazů; prověrka důkazů; hodnocení důkazů. 

 

2.2 Vybrané zásady důkazního práva 

Dokazování v trestním řízení je ovládáno především zásadou materiální pravdy, zásadou 

vyhledávací, zásadou bezprostřednosti a ústnosti a zásadou volného hodnocení důkazů. Při dělení 

důkazního břemene se uplatní i zásada presumpce neviny. Někdy se v souvislosti s trestním 

řízením mluví i o zásadě kontradiktornosti.  

 

Zásada vyhledávací 

Zásada vyhledávací (vyšetřovací) je jednou z hlavních zásad důkazního práva. Je 

zakotvena v ust. § 2 odst. 5 trestního řádu. V souvislosti s ní jsou orgány činné v trestním řízení 

povinny zjišťovat skutečnosti, které jsou právně významné, i bez návrhu stran.  

Při praktické realizaci této zásady se v praxi setkáváme s tím, že zejména policejní orgán 

primárně vyhledává v přípravném řízení spíše důkazy svědčící o vině obviněného než o jeho 

nevině. Jako by vyhledávání prvně uvedených důkazů bylo svým způsobem „snazší“. Pohled 

policejního orgánu na funkci a význam přípravného řízení je často minimalizován pouze na to, že 

 
15  Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 1997, sp.zn. III. ÚS 51/96, [57/1997 USn.]. 
16  Nález Ústavního soudu ze dne sp. zn. I. ÚS 733/01, [26/2004 USn.]. 
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policejní orgán vnímá jako svůj stěžejní úkol vyhledání maxima důkazů, na základě kterých by 

bylo možné na obviněného podat obžalobu. Pokud přípravné řízení skončí jinak, mnohdy to vnímá 

jako své selhání. 

S tím souvisí i zásada materiální pravdy, tj. zásada zjišťování skutkového stavu bez 

důvodných pochybností, zakotvena v ust. § 2 odst. 5 trestního řádu. Tato zásada spočívá 

v povinnosti orgánů činných v trestním řízení postupovat tím způsobem, aby byl zjištěn skutkový 

stav bez důvodných pochybností. Z těchto důvodů musí být skutečnosti rozhodné pro dané řízení 

přezkoumány i v případě, pokud se obviněný k trestnému činu dozná.17 Výjimku z této povinnosti 

mohou představovat nesporné skutečnosti dle ust. § 314b odst. 2 trestního řádu. 

 

Zásada presumpce neviny 

Dokud není vina vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu, nelze na toho, 

proti komu se řízení vede, pohlížet, jako by byl vinen. Uvedené vyplývá z ust. čl. 40 odst. 2 LZPS 

jako a rovněž z ust. § 2 odst. 2 trestního řádu. Vina tedy musí být nepochybně a plně prokázána. 

Dle zásady in dubio pro reo platí, že neprokázaná vina je to samé jako prokázaná nevina. Jde 

o objektivní břemeno důkazní (k tomu vizte oddíl 2.4.4) tížící orgány činné v trestním řízení. 

Pochybnosti se přitom musí týkat otázek skutkových, nikoli právních, v souladu se zásadou iura 

novit curia.18 

Presumpce neviny je jedním z prvků práva na spravedlivý proces. V této souvislosti se 

v rámci diskusí k navrhovanému trestnému činu maření spravedlnosti objevily úvahy, že by soud, 

v případě námitky, že předložený důkazní prostředek je zfalšovaný, musel řízení přerušit a vyčkat, 

jak o vině rozhodne soud v samostatném řízení. Úvahy vycházely z toho, že v původním řízení 

nelze mít postaveno najisto, že byl předložen pozměněný/padělaný důkazní prostředek bez toho, 

aby byla v rámci samostatného trestního procesu vyslovena vina pachatele.19 S tímto názorem se 

neztotožňuji (k tomu vizte podkapitolu 8.2). 

 

Kontradiktornost trestního řízení 

Tzv. velká novela trestního řádu20 zavedla větší součinnost stran při dokazování dle ust. § 2 

odst. 5 trestního řádu.  

 

 
17  Ust. § 2 odst. 5 trestního řádu. 
18  SOLNAŘ, V. In dubio pro reo? Právník. 1940 (LXXIX), roč. 79, s. 230. 
19  Tomáš Sokol během kulatého stolu k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu 

kodifikovat nový trestný čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“ uspořádáného dne 27. 4. 2018. 
20  Provedena zákonem č. 265/2001 Sb. Novela byla účinná od 1. 1. 2002. 
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„Orgány činné v trestním řízení postupují v rámci trestního řízení způsobem upraveným 

v Trestním řádu a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.“21  

 

Z uvedeného je patrný úmysl zákonodárce o prohloubení tzv. „rovnosti zbraní“ 

jednotlivých stran trestního řízení – tedy úmysl umožnit plnohodnotnou aktivitu stran (aktivní 

účast obhajoby) při vyhledávání, předkládání jednotlivých důkazních prostředků s možností 

navrhnout jejich provedení.22 To je patrné rovněž z ust. § 89 odst. 2 trestního řádu, který stanoví, 

že „skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem 

pro odmítnutí důkazu.“23 V opačném případě by se jednalo o zkrácení práva obviněného 

na obhajobu. Způsob, jakým je důkaz prováděn, ovlivňuje i výsledek této činnosti.24 

Tyto důkazy jsou však použitelné jen tehdy, jestliže obhajoba dodrží zákonné požadavky. 

Jestliže bude mít důkaz podstatné vady, bude v zásadě nepřípustný. Jedním z důvodů může být 

i to, že důkazní prostředek se ukáže jako padělaný, či pozměněný.  

Obviněný má právo uvádět skutečnosti a důkazy svědčící o své nevině, není ji však povinen 

dokazovat. Obviněného v tomto směru netíží důkazní břemeno. Zároveň pouze z toho, že obviněný 

využil svého práva nevypovídat v souladu s ust. § 33 odst.1 trestního řádu nelze dovodit vinu 

obviněného.  Jde o strategii obhajoby a nikoli o doznání viny. Stejné pravidlo se v českém právním 

prostředí uplatní i za situace, že obviněný sice vypovídá, ale jeho výpověď se posléze ukáže jako 

nepravdivá. Ani za této situace nelze bez dalšího dovodit vinu obviněného. 

V souladu se zásadou volného hodnocení důkazů hodnotí dle ust. § 2 odst. 6 trestního řádu 

orgány činné v trestním řízení důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém 

uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.25 V případě, že by v rámci 

původního trestního řízení vyšlo najevo, že např. obhajobou předložený důkazní prostředek byl 

pozměněn či padělán, soud mu neuvěří a v rámci rozhodnutí jej nezohlední. V rámci odůvodnění 

 
21  PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna, III. volební období, Důvodová zpráva k zákonu 

č. 265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

[cit. 18.03.2019], Dostupná z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=265&r=2001 . 
22  KOCINA, J.; VEPŘEK, J. Znalecký posudek předložený stranou trestního řízení, Bulletin advokacie, 4/2019, 

14.5.2019 [cit. 18. 01. 2020]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/05/14/znalecky-posudek-predlozeny-

stranou-v-trestnim-rizeni/.  
23  Trestní řád tento postup nevylučuje. 
24  KALVODOVÁ, V.; HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Dokazování v trestním řízení – právní, kriminologické 

a kriminalistické aspekty.  1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. Spisy Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 539. ISBN 978‐80‐210‐8072‐0. s. 41. 
25  ZÁHORA, J. in ZÁHORA, Jozef. Dokazovanie v trestnom konaní. Praha: Leges, 2013. Teoretik. 

ISBN 978 - 80- 7576-76-2., s. 22. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=265&r=2001
https://advokatnidenik.cz/2019/05/14/znalecky-posudek-predlozeny-stranou-v-trestnim-rizeni/
https://advokatnidenik.cz/2019/05/14/znalecky-posudek-predlozeny-stranou-v-trestnim-rizeni/
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rozhodnutí musí být tento jeho myšlenkový pochod řádně odůvodněn. V opačném případě by se 

jednalo o zkrácení práva na obhajobu.  

Je nesporné, že soud má dle ust. § 8 odst. 1 trestního řádu povinnost neprodleně oznamovat 

státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný 

čin (např. trestný čin křivé výpovědi, trestný čin maření spravedlnosti). Zároveň však soud nemusí 

řízení přerušit a čekat, jestli bude pachatel shledán vinným v navazujícím trestním řízení a může 

se dle zásady volného hodnocení důkazů rozhodnout v původním řízení. 

 

2.3 Důkazní prostředky 

Jako důkazní prostředky můžeme označit veškeré prostředky, za pomoci kterých lze zjistit 

stav věci. Trestní řád stanovuje v ust. § 89 odst. 2 jejich demonstrativní výčet: výpověď 

obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání.26 

V následujících podkapitolách jednotlivé důkazní prostředky stručně rozeberu, přičemž zvýšená 

pozornost bude s ohledem na ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku věnována listinným a věcným 

důkazním prostředkům. 

 

2.3.1 Výslech obviněného 

Obviněný má povinnost dostavit se k výslechu / k podání vysvětlení. Před samotným 

zahájením výslechu musí být poučen o tom že dle ust. § 33 odst. 1 trestního řádu nemusí vypovídat. 

Obviněný nesmí být v souladu se zákazem donucování k výpovědi či k doznání dle ust. § 92 

odst. 1 trestního řádu k výpovědi nucen. I když se rozhodne vypovídat, v případě, že bude v rámci 

své výpovědi lhát, nemůže se tímto svým jednáním dopustit trestného činu křivé výpovědi 

a nepravdivého znaleckého posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku (k tomu vizte podkapitolu 

4.1). Může se však dopustit např. trestného činu pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku, 

případně trestného činu křivého obvinění dle ust. § 345 trestního zákoníku.27   

 
26   Ust. § 89 odst. 2 trestního řádu. 
27 KALVODOVÁ, V.; HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Dokazování v trestním řízení – právní, kriminologické 

a kriminalistické aspekty.  1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. Spisy Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 539. ISBN 978‐80‐210‐8072‐0. s. 29. 
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2.3.2 Výslech svědka 

Svědkem v trestním řízení je fyzická osoba, odlišná od obviněného, která svými smysly 

vnímala skutečnosti významné pro řízení a pro rozhodnutí. Trestní řád svědka nezahrnuje mezi 

strany trestního řízení.28 

Svědek má povinnost svědčit. Dle ust. § 99 trestního řádu nesmí být vyslýchán 

o utajovaných skutečnostech. Možnost odmítnout vypovídat má pouze v případech uvedených 

v ust. § 100 trestního řádu, a to jako osoba blízká ve vztahu k obviněnému. Svědek má rovněž 

možnost odepřít výpověď, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo 

osobě jemu blízké. Odepřít výpověď jako svědek nemůže však ten, kdo má stran trestného činu, 

jehož se svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle trestního zákona.29 

 

2.3.3 Znalecký posudek 

Znalcem je osoba zapsaná v seznamu znalců, ústav či jiné specializované pracoviště, 

vědecký ústav, vysoká škola.30 Účelem znaleckého posudku je získat informace, které závisí 

na odborných znalostech. Znalecký posudek mohou opatřit tak orgány činné v trestním řízení, jako 

i obviněný. Soud provede důkaz znaleckým posudkem tam, kde je k posouzení skutečností 

významných pro zjištění skutkového stavu věci zapotřebí odborných znalostí. Soud musí dbát 

mimo jiné o to, aby znalec byl odborníkem z toho oboru, do něhož spadá odborné posouzení 

konkrétní skutečnosti. Ustanovení znalce, který by neměl potřebnou kvalifikaci, by mohlo vyvolat 

pochybnosti o správnosti znaleckého posudku.31 

Zadání musí být formulováno tak, aby znalec měl za úkol podat odborné posouzení 

konkrétní skutečnosti. Znalec se nemůže vyjadřovat k otázkám právním. Znalecký posudek může 

být vypracován písemně, nebo jej znalec nadiktuje při výslechu do protokolu.32  

Oproti znaleckému posudku lze k objasnění odborných otázek navrhnout i důkaz 

odborným vyjádřením. Odborné vyjádření je obsahově a formálně jednodušší, slouží k objasnění 

odborných otázek. V současnosti má přednost před přibráním znalce. O podání odborného 

vyjádření lze požádat i jinou fyzickou či právnickou osobu než znalce, která má potřebné odborné 

znalosti, např. technického směru. 

 
28  VANTUCH, P. Trestní řízení z pohledu obhajoby. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Praktická knihovna (C.H. 

Beck). ISBN 978-80-7400-750-7. s. 654 a násl. 
29  Ust. § 100 odst. 3 trestního řádu; ve smyslu ust. § 110 trestního zákoníku, kdy trestním zákonem se rozumí trestní 

zákoník a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim. 
30  Zákon č. 36/1967 Sb., Zákon o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 
31  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 26.9.2018, sp. zn. 30 Cdo 3417/2016. 
32  Ust. § 108 trestního řádu. 
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2.3.4 Listinné důkazní prostředky 

 

Pojem listinných důkazních prostředků vymezuje ustanovení § 112 odst. 2 trestního řádu 

jako listiny, za pomoci kterých lze prokázat nebo naopak vyvrátit určitou tvrzenou skutečnost. 

Může jít o jakoukoliv soukromou či veřejnou listinu (kupříkladu diplom o ukončení studia 

na vysoké škole, maturitní vysvědčení, cestovní pas atd). Jako příklad listiny lze uvést i posudek 

znalce o duševním stavu obviněného zpracovaný v jiné trestní věci, protokol o výpovědi, kterou 

účastník učinil v občanskoprávním či jiném řízení, dále např. písemné sdělení svědka či rozhodnutí 

cizozemského soudu. Mezi listinné důkazy patří i odborná vyjádření, např. lékařská zpráva 

o zranění poškozeného, zpráva o ceně zboží či služeb.  

Listina je nejčastěji „papír“. Soudní praxe považuje za listiny i jiná média, které jinak 

nemají charakter textu napsaného na papíru. Důležité je, že je na nich text obsahující informaci 

o nějaké právní skutečnosti, umožňující její vizuální zjištění, resp. poznání.33  

Za předpokladu, že strana disponuje originálem listinného důkazního prostředku, předloží 

jej soudu a navrhne, aby jej provedl jako důkaz, případně navrhne soudu, aby si listinný důkaz 

opatřil.  Soud pak provádí listinný důkaz v rámci řízení tak, že příslušnou listinu přečte nebo jinak 

sdělí její obsah. V rámci hlavního líčení musí soud v souladu s ust. § 213 odst. 1 trestního řádu 

umožnit nahlédnout do listiny stranám, příp. svědkům a znalcům. I v rámci tohoto nahlédnutí 

mohou vyjít najevo skutečnosti svědčící o tom, že předkládaná listina je pozměněna či padělána. 

 

Důkazní síla soukromé/veřejné listiny v civilním vs. trestním řízení 

 

„Je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázal její pravost a správnost. 

Je- li soukromá listina použita proti osobě, která listinu zjevně podepsala, nebo proti jejímu dědici 

nebo proti tomu, kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní nástupce, má se 

za to, že pravost a správnost listiny byla uznána.“34 

Vzhledem k tomu, že soukromá listina má menší důkazní sílu, je její pravost zpochybněna 

již samotným popíráním, resp. námitkou protistrany. Jestli tak kupříkladu žalobce předloží 

v civilním řízení soukromou listinu a žalovaný popře její pravost, je v souladu s ust. § 565 odst. 1 

 
33 ZUKLÍNOVÁ, M. Soukromá listina a veřejná listina. Právní prostor [online] 31.08.2015 [cit. 18. 05. 2019]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/komentar-k-noz-soukroma-listina-a-verejna-

listina.  
34  Ust. § 565 OZ. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/komentar-k-noz-soukroma-listina-a-verejna-listina
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/komentar-k-noz-soukroma-listina-a-verejna-listina
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OZ na žalobci, aby unesl důkazní břemeno ohledně její pravosti a správnosti (k tomu vizte kapitolu 

2.4.4). Popření pravosti listiny není pouhým popíráním (jako je tomu v případě popírání její 

pravdivosti), ale zahrnuje v sobě implicitně tvrzení, že údajný vystavitel listinu nepodepsal ani 

nevystavil. Takové popření je proto dostatečně relevantní k tomu, aby pravost listiny musela být 

dokazována.35 

K uvedenému se tedy naskýtá otázka, jestliže při předložení každé soukromé listiny může 

protistrana namítat její pravost, přičemž následně by se zřejmě vyhotovoval znalecký posudek, je 

vůbec nutno takové jednání ještě jinak postihovat? Nejsou „spravedlnost“, jakož i zájmy druhé 

strany, dostatečně chráněny? Dle zásady vigilantibus iura scripta sunt je pak na druhé straně sporu, 

nakolik bude k řízení přistupovat pečlivě a sama se přičiní o chránění svých práv a dosažení 

spravedlnosti. 

V rámci civilních řízení platí o veřejných listinách vyvratitelná domněnka pravdivosti 

a správnosti dle ust. § 134 o.s.ř.  které stanoví: 

„Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, 

jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení 

nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich 

osvědčeno nebo potvrzeno.“36 

Trestní řád veřejným listinám na rozdíl od o.s.ř. zvláštní důkazní moc nepřiznává37. To 

znamená, že v případě namítání jejich pravosti je na protistraně, aby vyvrátila tuto námitku, jinak 

nepodala důkaz o dokazované skutečnosti. 

Má-li listina význam pro trestní řízení z jiného důvodu než pro svůj obsah (např. padělaná 

bankovka), má povahu věcného důkazního prostředku.38 

 

2.3.5 Věcné důkazní prostředky 

Ustanovení § 112 odst. 1 trestního řádu obsahuje demonstrativní výčet věcných důkazních 

prostředků. Jde o předměty, kterými nebo na kterých byl trestný čin spáchán, jiné předměty, které 

prokazují nebo vyvracejí nějakou skutečnost a mohou být prostředkem k odhalení a zjištění 

skutečností rozhodných pro rozhodnutí.39 

 
35  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2670/98, uveřejněný v časopise Soudní rozhledy 

číslo 1, ročník 2001, s. 5. 
36  Ust. § 134 o.s.ř. 
37   ŠÁMAL, P. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013.  Velké 

komentáře. 2682 a násl. s. ISBN 978-80-7400-465-0 s. 1624–1627. 
38  Ibid.  
39   Ust. § 112 odst. 1 trestního řádu. 
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Věcné důkazy může vyhledávat a soudu předkládat také obhajoba. Vždy je třeba zkoumat 

jejich neporušenost, aby nebyla soudem zpochybněna jejich pravost a aby nebyly označeny 

za padělky či podvrh. V případě, že má obhájce pochybnost o pravosti důkazního prostředku 

dodaného obžalovaným v průběhu řízení před soudem, měl by být obezřetný před předložením 

takového důkazního prostředku v hlavním líčení. 

Stejně jako listinné důkazy, tedy předložením stranám k nahlédnutí, se provádějí i důkazy 

věcné. V nezbytných případech je možné předložit věcné i listinné důkazy k nahlédnutí znalcům 

či svědkům. 

 

2.4 Důkazní povinnosti a břemena 

S ohledem na vývoj judikatury v rámci řešení otázky, zda lze soud v soudním řízení uvést 

v omyl, které se blíže věnuji v podkapitole 3.3, soudy často podporovaly své závěry úvahami 

o tom, jaké výrazně dopady by měl opačný závěr na nositele povinnosti tvrzení, či na nositele 

důkazního břemene. Protože ne vždy se lze se závěry Nejvyššího soudu ztotožnit, považuji 

za vhodné ve stručnosti tyto argumenty předně rozebrat po stránce teoretické. Existenci procesních 

povinností a břemen v rámci jednotlivých druhů řízení pak rozebírám v podkapitole 2.4.  

2.4.1 Povinnost tvrzení 

Dle zásady Iura novit curia mají strany povinnost tvrzení pouze ohledně skutkových 

otázek. Jejich právní posouzení je již věcí soudu.  

Povinnost tvrzení spočívá v tom, že jedna ze stran je povinna uvést soudu určité 

skutečnosti. Většinou se bude jednat o žalobce. Typicky strana žalovaná bude ta, která jako svoji 

procesní strategii buďto zvolí, že bude skutečnosti uvedené žalobcem pouze popírat, nebo může 

určité skutečnosti i aktivně tvrdit. Ohledně těch pak bude povinnost tvrzení jako i povinnost 

důkazní tížit stranu žalovanou. 

 

2.4.2 Břemeno tvrzení 

Účastník, který má povinnost tvrzení ohledně určité skutečnosti, nese ohledně této 

skutečnosti i břemeno tvrzení. Jde o odpovědnost strany sporu za to, že se soud skutečnosti 

potřebné pro rozhodnutí ve věci vůbec dozví. Jestli k tomu nedojde, může tento fakt jít k tíži toho, 

koho tíží břemeno tvrzení. Břemeno tvrzení můžeme dále dělit na objektivní a subjektivní. 

Objektivní břemeno tvrzení představuje nutnost uvést konkrétní skutečnosti, které jsou 

předpokladem použití určité právní normy, jíž se účastník dovolává. Objektivní břemeno tvrzení 
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tak určuje soudu, jak má rozhodnout v případě, kdy strany neučiní žádné, případně nedostatečné 

skutkové přednesy.40 

Subjektivní břemeno tvrzení rozděluje tvrzení podstatných okolností mezi strany sporu. 

Kupříkladu žalobce tíží subjektivní břemeno tvrzení ohledně uvedení skutečností, které zakládají 

uplatňované právo, či nárok. Naopak žalovaný pak nese břemeno tvrzení ohledně uvedení 

skutečností, které buďto vzniku nároku od počátku bránily, nebo v mezidobí způsobily jeho zánik, 

či jinak brání jeho uplatnění. 

 

2.4.3 Povinnost důkazní 

 Povinnost důkazní zásadně následuje povinnost tvrzení. Jde o povinnost označit důkazy 

k prokázání tvrzení, které jsou účastníkovi ku prospěchu.  

 

2.4.4 Důkazní břemeno 

Důkazní břemeno je institutem pocházejícím z civilního procesu. Jde o procesní 

odpovědnost strany za to, že budou prokázány skutečnosti rozhodné pro rozhodnutí ve věci samé. 

Je potřeba rozlišovat objektivní a subjektivní (resp. formální a materiální) důkazní břemeno; dále 

abstraktní a konkrétní důkazní břemeno.  

Objektivní důkazní břemeno určuje ve prospěch koho, nebo naopak k tíži které ze stran 

soud rozhodne za situace non liquet.41 Pravidla objektivního důkazního břemena určují, aby 

soudce neobjasněný znak skutkové podstaty považoval buďto za naplněný nebo naopak za 

nenaplněný.42 Důkazní nouze tak není překážkou vydání rozhodnutí ve věci samé. V opačném 

případě by došlo k tzv. denegatio iustitiae.  

Pravidla objektivního důkazního břemene se uplatní i v nesporném řízení, ale též v řízení 

trestním (zásada in dubio pro reo),43 či správním.  

Nejen v těchto situacích má důkazní břemeno v rámci soudního sporu významnou úlohu. 

Soud musí být schopen v každé fázi soudního řízení přesně určit, která ze stran nese subjektivní 

důkazní břemeno ohledně prokázání každého z tvrzení.   

 
40  LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-203-5. s. 75. 
41  MACUR, J. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno: MU, 1996, ISBN 80-210-1161-0. s. 8. 
42  LAVICKÝ, P. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-203-5. s. 48 

a násl. 
43  Rozhodnutí Nejvyššího soudu R 24/2006 (pozn. přesto, že se v rozhodutí mluví o konkrétním břemenu, zřejmě se 

ním rozumí objektivní důkazní břemeno). 
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Subjektivní důkazní břemeno se uplatní např. ve sporném civilním řízení. Otázka, zda se 

uplatní rovněž i v trestním řízení, již natolik jednoznačná není. Růžek tvrdí, že o důkazním 

břemenu v trestním řízení nelze mluvit.44 Ani dle Muláka na státním zástupci formální důkazní 

břemeno neleží, protože v případě, že nedojde k prokázání viny obviněného, nedojde ke „ztrátě 

pře“. V přípravné fázi je státní zástupce povinen objasňovat i bez návrhu stejně pečlivě okolnosti 

svědčící ve prospěch i v neprospěch obviněného, v řízení před soudem je stranou, která se 

exkluzivně zabývá dokazováním viny obžalovaného, což je důsledek obžalovací zásady.45 S tím 

se víceméně ztotožňuje i Pelc. Dle Pelce však nese naopak osoba obviněná subjektivní důkazní 

břemeno ve dvou případech. Prvním je hmotněprávní institut ochranného opatření zabrání části 

majetku dle ust. § 102a trestního zákoníku, druhým pak právo osoby, proti níž se řízení vede, 

na bezplatnou obhajobu nebo na obhajobu za sníženou odměnu ve smyslu ust. § 33 odst. 2 

trestního řádu. 

V rámci rekodifikačních procesů nového trestního řádu se počítá se zavedením formálního 

důkazního břemene pro státního zástupce.46 Bude to on a nikoliv soud, koho zatíží negativní 

důsledky zproštění obviněného z pod obžaloby.47 U zavedení odpovědnosti právnických osob se 

dále mluví o obrácení důkazního břemene.48  

Subjektivní důkazní břemeno není po celou dobu neměnné, resp. ne všechny jeho části. 

Z povahy soudního řízení je pro strany nezbytně důležité vědět, kdo má za daného „statu quo“ 

vyvinout potřebnou procesní aktivitu, aby soud rozhodl v jeho prospěch. Na začátku procesu se 

objektivní a subjektivní břemeno překrývají, a to tak v abstraktní jako i konkrétní složce. 

Abstraktní důkazní břemeno určuje, kdo by teoreticky ohledně určitého znaku skutkové 

podstaty nesl důkazní břemeno, kdyby došlo ke sporu.  

Konkrétní důkazní břemeno je vztaženo ke konkrétnímu soudnímu řízení. Na začátku sporu 

je shodné s abstraktním důkazním břemenem. Za situace, kdy však důkaz byl už kupříkladu 

 
44  RŮŽEK A. Povinnost dokazovat a důkazní břemeno. Stát a právo, 1967, č.13. Praha: Academia, nakladatelství 

ČSAV, s. 100 a násl. 
45  MULÁK, J. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení – evropské souvislosti a česká reflexe,  Bulletin advokacie, 

3/2019, 20.3.2019 [cit. 18. 05. 2019], Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zasada-kontradiktornosti-v-

trestnim-rizeni-evropske-souvislosti-a-ceska-reflexe .  
46  ŠÁMAL, P. Trestní řád je pro společnost, nikoliv pro soudce a státní zástupce. Česká justice [online] 5.4.2014 

[cit. 18. 05. 2019]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2014/04/prof-pavel-samal-trestni-rad-je-pro-

spolecnost-nikoli-pro-soudce-a-statni-zastupce/ . 
47  Věcný záměr trestního řádu, s.1. [cit. 10. 09. 2019]. Dostupné z:  

     https://www.justice.cz/documents/11715/0/hlavn%C3%AD_principy_2008.pdf/6795ffd2-4508-419a-a78d-

4dbeb176ed95?version=1.0 . 
48  PELC, V. Kritika nové metodiky nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob 

a obrácené důkazní břemeno, Bulletin advokacie, 11/2018, [cit. 18.12. 2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-

osob-a-obracene-dukazni-bremeno . 

http://www.bulletin-advokacie.cz/zasada-kontradiktornosti-v-trestnim-rizeni-evropske-souvislosti-a-ceska-reflexe
http://www.bulletin-advokacie.cz/zasada-kontradiktornosti-v-trestnim-rizeni-evropske-souvislosti-a-ceska-reflexe
http://www.ceska-justice.cz/2014/04/prof-pavel-samal-trestni-rad-je-pro-spolecnost-nikoli-pro-soudce-a-statni-zastupce/
http://www.ceska-justice.cz/2014/04/prof-pavel-samal-trestni-rad-je-pro-spolecnost-nikoli-pro-soudce-a-statni-zastupce/
https://www.justice.cz/documents/11715/0/hlavn%C3%AD_principy_2008.pdf/6795ffd2-4508-419a-a78d-4dbeb176ed95?version=1.0
https://www.justice.cz/documents/11715/0/hlavn%C3%AD_principy_2008.pdf/6795ffd2-4508-419a-a78d-4dbeb176ed95?version=1.0
http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno
http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno
http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno
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žalobcem podán a je zde předpoklad, že jeho podání značí nepřiznivé následky pro protistranu, 

přesouvá se na ni konkrétní důkazní břemeno. Uvedené se děje až do doby, kdy jedna ze stran 

buďto není schopna předložit další relevantní tvrzení, nebo jej není s to prokázat.49 Dle Macura se 

do důkazní nouze může dostat tak nositel konkrétního, tak i abstraktního důkazního břemena. Když 

se však do důkazní nouze dostane ten, koho tíží abstraktní důkazní břemeno, nastává stav non 

liquet a rozhoduje se dle pravidel o důkazním břemeni. Jestli se však do důkazní nouze dostane 

ten, koho tíží konkrétní důkazní břemeno, soud rozhodne na základě výsledků hodnocení důkazů, 

které se nepodařilo zpochybnit. 

Právě v situacích důkazní nouze, kdy jedna ze stran není s to unést důkazní břemeno, může 

dojít k tomu, že se tato strana rozhodne k prokázání svých tvrzení, resp. k prokázání existence 

rozhodných skutečností, předložit soudu nebo v rámci trestního řízení50 pozměněný či padělaný 

důkazní prostředek, či působit na svědka, či znalce.

 
49  CHALUPA, R. Důkazní břemeno v řízení o zaplacení směnky. Bulletin advokacie, 12/2015.  
50  Jak v řízení před soudem jako i v jiných fázích trestního řízení.  
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3 VÝVOJ PRÁVNÍCH NÁZORŮ NA TRESTNOST LHANÍ A 

PŘEDKLÁDÁNÍ PADĚLANÝCH A POZMĚNĚNÝCH 

DŮKAZNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 

Jak již bylo v úvodu práce naznačeno, otázka možnosti, resp. dovolenosti lhát a podporovat 

tato tvrzení předkládáním zfalšovaných a pozměněných důkazních prostředků je velké téma. 

Na jedné straně je zde snaha o získání určitého prospěchu, na straně druhé úsilí o spravedlivé 

rozhodování a potrestání případného pachatele. Otázkou pak je, nakolik může tímto jednáním dojít 

k zasažení či k ohrožení zájmů chráněných společností. Odpověď na tuto otázku nebyla, jak se 

pokusím nastínit v následující kapitole, historicky vždy jednoznačná. S ohledem na to, že 

historická řešení této otázky ovlivnila i judikaturu posledních desetiletí, patří jí v této práci 

nezastupitelné místo. 

 

3.1 Historický exkurz  

V období předcházejícímu roku 1950, za účinnosti zákona č. 117/1852 Ř. z., Zákon ze dne 

27. 5.1852, trestný zákon o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění účinném do 31. 7. 1950 

(dále jako „TZOZPP“) byla kriminalizace podvodných jednání obsažena v ust. § 170 a ust. § 197 

až ust. § 205b tohoto zákona.  

 

§ 197 Podvod 

 

„Kdo lstivým předstíráním nebo jednáním jiného uvede v omyl, jímž někdo, budiž to stát, obec 

nebo jiná osoba na svém majetku nebo na jiných právech má škodu trpěti; anebo, kdo v tom 

obmyslu a způsobem právě dotčeným užije omylu nebo nevědomosti jiného, dopustí se podvodu; 

nechť se k tomu dal svésti zištností, náruživostí, obmyslem, aby tím někomu zjednal proti zákonu 

výhody nějaké, nebo jakýmkoliv obmyslem vedlejším.“51 

 

Nejprve lze poukázat na to, že ustanovení § 197 TZOZPP výslovně počítalo s tím, že i stát 

může v důsledku omylu utrpět škodu na svém majetku nebo na jiných právech. Dále je nutno 

posoudit, zda uvedené ustanovení začleňuje, nebo naopak vylučuje stát z okruhu osob, které lze 

 
51  Ust. § 197 zákona č. 117/1852 Ř. z., Zákon ze dne 27. 5.1852, Trestný zákon o zločinech, přečinech a přestupcích, 

ve znění účinném od 1. 9. 1852 do 31. 7. 1950. 
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uvést v omyl. Ohledně osoby uvedené v omyl výše uvedené ustanovení používá pouze pojem 

„jiného“. Odpověď na otázku, zda bylo za účinnosti TZOZPP možno uvést stát/soud v omyl, je 

proto nutno hledat v komentářové literatuře a dobové judikatuře. 

Pro lepší ilustraci tehdejšího pojímání možnosti obelhat soud lze prvně uvést následující 

modelovou situaci: 

 

• Žalobce uplatnil u soudu nároky z neexistující pohledávky.  

 

Předně je nutno uvést, že na jednání, kdy žalobce uvedl v rámci řízení nepravdivé okolnosti 

v soudních aktech, nebylo nahlíženo jako na podvod. Důvodem bylo to, že protistraně náležela 

procesní obrana k odvrácení oklamání soudce. Komentářová judikatura52 zároveň poukazovala 

na to, že uvedené se nemusí nutně uplatnit u případů, kdy soud rozhoduje pouze na podkladě 

tvrzení žalobce bez slyšení protistrany.53 

Přesto se za účinnosti TZOZPP v řízení před soudem účastník řízení podvodu dopustit 

mohl, a to užitím podvodných důkazních prostředků, jakými jsou falešné osvědčení (svědectví) 

a falešná přísaha54. K tomu se klonil i Nejvyšší soud Československé republiky, který výslovně 

poukazoval např. na přísežný výslech strany55. Ten byl soudem proveden za situace, kdy 

nepřísežné dotazování nepřesvědčilo soud o pravdivosti nebo nepravdivosti dokazovaných 

skutečností.56 

V této souvislosti je vhodné uvést i část ustanovení § 201 TZOZPP: 

 

§ 201 

 

Způsoby podvodu nedají se sice pro jejich přílišnou rozmanitost všechny v zákoně vypočísti. 

Vzhledem však ku škodě právě dotčené dopustí se zločinu zvláště ten: 

a) kdo falešné listiny soukromé zhotovuje nebo pravé falšuje; kdo listiny, které mu buď docela 

nenáležejí, nebo mu nenáležejí výhradně, na újmu jiného zmaří, poruší nebo je potlačí; kdo 

 
52  KALLAB, J., HERRNRITT, V. Trestní zákony československé platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

2. vydání. Praha: Československý kompas, 1927, zejm. str. 170 a násl. k § 197 a str. 183 a násl.  
53   Č. 314/10 nebo 1053/87 rak. Sb., resp. Löfflerova sbírka č. 311/12, 351/12 a 513/13. 
54  HERBST, E. Handbuch des allgemeinen österreichischen Strafecht. Erster Band: Von den Verbrechen. 7. Auflage. 

Wien: Manz, 1882, s. 413. 
55  Rozhodnutí československého Nejvyššího soudu ze dne 29.11.1922, sp. zn. KrII624/22, publikované ve Vážného 

sbírce pod č. 1025/1922. 
56  MIŘIČKA A.: Trestní právo hmotné, Část obecná i zvláštní, Všehrd, Praha 1934, s. 221 a násl. 
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napodobené nebo zfalšované veřejné úvěrní papíry, jakož i ten, kdo zfalšovanou minci, nemaje 

s padělateli nebo s účastníky žádného srozumění, vědomě dále rozšiřuje;57 

… 

Trestným bylo tedy jednak zhotovování falešných soukromých listin, jako i falšování 

pravých (k tomu vizte oddíl 6.1.1). Komentářová literatura58 se zabývala i řešením situace, kdy 

listina sice pochází od osoby, která v ní byla jakožto vystavitel označena, avšak její obsah je 

nesprávný, tj. byla pozměněna. Dle dovozených závěrů jde v těchto případech o listinu pravou 

a nelze proto tento případ podřadit pod výše citované ust. § 201 písm. a) TZOZPP. Pokud však 

byla tato listina vystavena za účelem, aby ji bylo použito před soudem jako podpůrný důkaz 

nepravdivých tvrzení, jednalo se o podvod dle ust. § 197 TZOZPP.59 

Koncepce podvodu byla za účinnosti TZOZPP širší, nežli je tomu dnes. Dopadala na celou 

řadu jednání, kterými byl v omyl uváděn právě soud. TZOZPP je považoval za jednání podvodná, 

z nichž některých se dokonce mohly dopustit jen strany v civilním sporu – např. zločinu podle ust. 

§ 199, písm. a) a b) TZOZPP.60 

V pozdějších předpisech upravujících trestní právo hmotné se tato jednání často 

osamostatnila a již nebyla považována za podvodná, ale za zvláštní a samostatné delikty proti 

pořádku ve věcech veřejných, jako např. trestný čin křivé výpovědi, padělání veřejné listiny atd. 

Tak se dle ust. § 249 odst. 1, zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, účinného od 1. 8. 

1950, v tehdy účinném znění dopustil podvodu ten: 

 

„kdo jiného úmyslně poškodí na majetku nebo na právech tím, že a) jeho nebo někoho jiného 

uvede v omyl, nebo b) využije omylu jeho nebo někoho jiného“.61  

 

Dle ust. § 250 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění účinném do 31. 12. 

2009 se podvodu dopustil ten: 

 

 
57  Zákon č. 117/1852 Ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 

1. 1. 1927, ve znění účinném od 1. 9. 1852 do 31. 7. 1950. 
58  KALLAB, J., HERRNRITT, V. Trestní zákony československé platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. 

vydání. Praha: Československý kompas, 1927, zejm. str. 170 a násl. 
59  K tomu vizte rozhodnutí československého Nejvyššího soudu publikované pod č. 1784/1924 Vážného sbírky. 
60   SOLNAŘ, V. Trestní právo hmotné: Část zvláštní. Praha: Knihovna sborníku věd právních a státních, 1948, str. 73 

a násl.  
61  Ust. § 249 odst. 1 zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona, účinného od 1. 8. 1950, v tehdy účinném znění. 
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„(k)do ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije 

něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou.“62 

 

Srovnáním znění skutkové podstaty podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku s formulací 

ustanovení § 250 trestního zákona se zněním ustanovení § 249 zákona č. 86/1950 Sb., trestního 

zákona, účinného od 1. 8. 1950, dospějeme k závěru, že ani jedno z uvedených ustanovení nijak 

neomezovalo okruh osob, které by bylo možno uvést v omyl. Všechna naopak počítala s tím, že 

„někdo“ má být uveden v omyl, ať už jde o osobu, která je zároveň poškozena podvodným 

jednáním, či osobu od ní odlišnou. 

 

3.2 Současná úprava trestných činů podvodu a poškození cizích práv 

Trestní zákoník vycházel z předchozí právní úpravy trestního zákona a trestný čin podvodu 

vymezuje následovně: 

 

§ 209 Podvod 

 

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí 

podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 

v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu. 

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy 

poškozeného, 

 
62   Ust. § 250 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestný zákon, ve znění účinném do 31. 12. 2009. 
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c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy 

nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, 

nebo 

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného 

činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým 

trestným činem (§ 312f). 

 

(6) Příprava je trestná.63 

 

Subjekt je všeobecný. Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje pro naplnění základní 

skutkové podstaty úmyslné zavinění. Předmětem útoku je cizí majetek.64 Pod pojem „majetek“ 

můžeme zahrnout jakékoliv majetkové hodnoty, tj. věci, pohledávky a penězi ocenitelné hodnoty, 

které příslušejí určitému subjektu. Majetkem jsou nejen věci, nýbrž i pohledávky a jiná majetková 

práva příslušející určitému subjektu.65 

Podvod je trestným činem, je-li způsobena na cizím majetku škoda nikoli nepatrná, 

tj. o trestný čin se jedná až v případě vzniku škody v částce alespoň 5.000, - Kč. Jinak přichází 

v úvahu posouzení jednání pachatele jako přestupku proti majetku dle ust. § 8 odst. 1, písm. a), 

bod. 3, in eventum dle ust. § 8 odst. 2, písm. a), bod 3 zákona č. 215/2016 Sb., zákon o některých 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle Šámala mohou být do trestného činu podvodu vyjma pachatele zainteresovány i další 

tři osoby, a to osoba jednající v omylu, osoba poškozená a osoba obohacená.66 Nejvyšší soud dále 

dovodil, že lze ještě navíc rozlišit mezi osobou uváděnou v omyl a osobou jednající v omylu. 

Poškozeným přitom může být a v praxi i dozajista často bývá právě ten, kdo byl uveden v omyl 

a v tomto omylu provedl majetkovou dispozici. Na druhou stranu z hlediska skutkové podstaty 

 
63  Ust. § 209 trestního zákoníku. 
64  JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. 

ISBN 978 - 80 -7502-236-3, s. 326. 
65  ŠÁMAL, P. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013.  Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, s. 2049 a násl. 
66  Ibid. 
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trestného činu dle ust. § 209 trestního zákoníku není vyloučeno, aby osoba, kterou pachatel uvedl 

v omyl, byla odlišná od osoby, k jejíž škodě pachatel sebe nebo jiného obohatil.67  

Pro toho, kdo se obohatí, musí být majetkové zvýhodnění neoprávněné. Trestný čin 

podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku proto není spáchán jednáním, kdy osoba vylákala 

majetkové plnění, ohledně kterého jí svědčil právní nárok (např. věřitel vyláká úhradu své splatné 

pohledávky od dlužníka, který se vyhýbal zaplacení).68 

K uvedení v omyl lze uvést, že omyl je rozpor mezi představou a skutečností, tj. podváděná 

osoba nemá o důležité okolnosti žádnou představu nebo se domnívá, že se nemá čeho obávat. 

Omyl se může týkat i skutečností, které mají teprve nastat, pachatel však musí o omylu jiného 

vědět již v době, kdy dochází k obohacení. Uvedením v omyl pachatel předstírá okolnosti, které 

nejsou v souladu se skutečným stavem věci, přičemž může jít o lest, ale i o pouhou nepravdivou 

informaci. Při využití omylu jiného pachatel sám k vyvolání omylu nepřispěl, ale po poznání 

omylu jiného a v příčinném vztahu k němu jednal tak, aby ke škodě sebe nebo jiného obohatil. 

Podstatné skutečnosti zamlčí pachatel, který neuvede při svém podvodném jednání jakékoliv 

skutečnosti, které jsou rozhodující nebo zásadní pro rozhodnutí podváděné osoby, přičemž pokud 

by tyto skutečnosti byly druhé straně známé, k plnění z její strany by nedošlo, popř. došlo za méně 

výhodných podmínek. 

Uvést v omyl lze fyzickou i právnickou osobu, ale i úřad – státní nebo jiný orgán.69 Uvedení 

v omyl je jednání, jímž pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem 

věci. Uvedení v omyl může být spácháno konáním, opomenutím i konkludentním jednáním.70 

Pro naplnění objektivní stránky trestného činu podvodu musí být naplněny její obligatorní 

znaky.  

Uvedeného trestného činu dle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku se lze dopustit třemi 

druhy jednání.  Zaprvé jde o jednání, kterým se pachatel snaží jinou racionálně jednající osobou71 

přimět, aby provedla nebo se zdržela určité majetkové dispozice. Kdyby jí však byly známy 

podstatné skutečnosti, jednala by jinak. Druhým způsobem jednání je využití něčího omylu. 

Třetím způsobem jednání je zamlčení podstatných skutečností.72 

 
67  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2000 sp. zn. 8 Tz 136/2000. 
68  V případě použití násilí se však pachatel může dopustit trestného činu vydírání dle ust. § 175 trestního zákoníku. 
69  ŠÁMAL, P. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013.  Velké 

komentáře. 2682 a násl. s. ISBN 978-80-7400-465-0, s. 2049 a násl. 
70  Ibid. 
71  Srov. ustanovení o tzv. nepřímém pachatelství podle ust. § 22 odst. 2 trestního zákoníku. 
72  HŘEBÍČEK, V. K otázce uvedení soudu v omyl, Trestněprávní revue, 2017, roč. 16, č. 5, s. 110 a násl. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfzygmmrs
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Následkem je obohacení sebe nebo jiného. Podmínkou je příčinná souvislost mezi omylem 

podváděné osoby, majetkovou dispozici, která byla v důsledku oklamání provedena a obohacením 

pachatele příp. třetí osoby.73 

Trestný čin podvodu je dokonán obohacením pachatele nebo jiné osoby.74 Z hlediska 

skutkové podstaty podvodu je proto lhostejné, zda lstivým předstíráním a jednáním pachatelovým 

byla poškozena přímo osoba uvedená v omyl nebo jejím prostřednictvím jiná osoba. Osoba 

poškozeného není rozhodná pro totožnost skutku stíhaného obžalobou jako podvod.75 

 V ust. odst. 6 § 209 trestního zákoníku je zakotvena trestnost přípravy trestného činu 

podvodu. Příprava je u tohoto zvlášť závažného zločinu trestná ovšem jen tehdy, pokud směřuje 

k některé zvlášť přitěžující okolnosti uvedené v odstavci 5 § 209 trestního zákoníku. Příprava tu 

je trestná podle stejné trestní sazby jako u toho zvlášť závažného zločinu, ke kterému směřovala 

(§ 20 odst. 2 trestního zákoníku).76 

U trestného činu poškození cizích práv dle ust. § 181 trestního zákoníku se „právy“ 

rozumějí veškerá práva, která nemají majetkovou povahu, neboť ta požívají ochrany podle 

ust. § 209 až 212 trestního zákoníku o různých typech majetkových podvodů.77 Je tedy zřejmé, že 

odlišení skutkové podstaty podle ust. § 181 odst. 178 trestního zákoníku a ust. § 209 

a násl. trestního zákoníku je závislé na tom, jaká práva byla podvodným jednáním porušena, a to 

v případě, jestliže je dostatečně objasněno, že šlo o podvodné jednání, které je společným znakem 

jak všech uvedených majetkových podvodů, tak i přečinu poškození cizích práv podle ust. § 181 

odst. 1 trestního zákoníku jako nemajetkového deliktu. 

 

3.3 Judikaturní vývoj 

MŮŽE BÝT SOUD UVEDEN V OMYL? 

V praxi se často vyskytovaly situace, kdy v rámci civilního řízení jedna ze stran předložila 

soudu důkazní prostředek, o kterém nabyla druhá ze stran podezření, nebo o něm vyšlo v průběhu 

řízení najevo, že je zfalšovaný. Následně byla podávána trestní oznámení pro podezření 

 
73  Ust. § 138 odst. 1 trestního zákoníku. 
74  JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-

80-7502-236-3. s. 326. 
75  Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 4. 11. 1947, R I 237/47, [R 311]. 
76  ŠÁMAL, P. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013.  Velké 

komentáře. 2682 a násl. s. ISBN 978-80-7400-465-0, s. 2056 a násl. 
77  Ibid, s. 1799 a násl. 
78 „(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že 

a) uvede někoho v omyl, nebo 

b)     využije něčího omylu, 

 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“ 
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ze spáchání trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku. Ta byla vyřizována 

způsobem, že věc byla „ukládána ad acta“ resp. bylo řízení zastavováno. Oporou pro tento postup 

se stal závěr z usnesení Nejvyššího soudu publikovaném pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr., tj. že soud 

nelze obelhat, či uvést v omyl.  

Tento výklad měl, a i v současnosti nadále má, značný dopad na řešení případů, ke kterým 

dochází v různých sférách života ve společnosti. Právní názor vyslovený původně senátem č. 11 

výrazně ovlivnil nazírání na možný postih subjektů, které se s využitím nepravých či padělaných 

či pozměněných důkazních prostředků snaží prostřednictvím využití omylu soudu obohatit sebe či 

jiného na úkor oprávněných osob.79 Postupem času se soudy snažily závěr učiněný senátem č. 11 

modifikovat, a to jak extenzivně (původní rozhodnutí pojednávalo pouze o nemožnosti uvést soud 

v omyl v rámci sporného civilního řízení), tak restriktivně s ohledem na specifikaci určitých druhů 

řízení (např. řízení o pozůstalosti).  Prvně považuji proto za vhodné rozebrat zmiňované rozhodnutí 

a následně některá z rozhodnutí na něj navazující, kdy poukáži i na argumentaci podporující 

modifikaci původního výkladu. 

 

3.3.1 Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 11 Tdo 229/2004 ze dne 28. 4. 2005, publikované 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č.  24/2006 Sb. rozh. tr.  

K původnímu řízení, které bylo podkladem pro navazující řízení trestní lze ve stručnosti 

uvést, že obviněný v rámci civilního soudního řízení uplatnil listinu označenou jako „směnka bez 

protestu“. Jak vyšlo v průběhu řízení najevo, k vyhotovení této směnky zneužil obviněný 

podepsaný hlavičkový papír poškozeného, poskytnutý obviněnému k jinému účelu. V rámci 

navazujícího trestního řízení byl obviněný za tento skutek uznán soudem prvního stupně vinným 

ze spáchání trestného činu podvodu dle ust. § 250 odst. 1, 3, písm. b) trestního zákona ve stadiu 

pokusu. 

Proti rozsudku nalézacího soudu podal obviněný odvolání. Dle jeho názoru se v nalézacím 

řízení nepovedlo prokázat, že by vyhotovil obsah předmětné směnky. Obviněný namítal, že 

směnku naopak vědomě vystavil poškozený. Odvolací soud napadený rozsudek zrušil 

a na podkladě zpřesněného popisu skutku byl obviněný znovu uznán vinným ze spáchání pokusu 

trestného činu podvodu dle ust. § 250 odst. 1, 3, písm. b) trestního zákona. Proti rozhodnutí 

odvolacího soudu podal obviněný dovolání, kdy dle jeho názoru dovolatele nebylo jeho jednání 

trestným činem. 

 
79 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2019, sp. zn. 5 Tdo 533/2018, [NS 2665/2019]. 
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Nejvyšší soud se v rámci svého rozhodování zabýval otázkou, zdali lze podáním žalobního 

návrhu k soudu naplnit znak skutkové podstaty trestného činu podvodu dle ust. § 250 trestního 

zákona „uvede někoho v omyl“. Poukázal na to, že dle dikce skutkové podstaty tohoto trestného 

činu nemusí být osoba uvedená v omyl totožná s osobou poškozenou. Nesouhlasil se závěry 

učiněné soudy předchozích stupňů, že osobou uvedenou v omyl byl civilní soud. S ohledem na to, 

že směnečné řízení je civilním sporným řízením, je ovládáno zásadou projednací80, která umožňuje 

žalovanému se bránit a vyvracet nesprávná a nepravdivá tvrzení žalobce. Svůj závěr Nejvyšší soud 

opřel mimo jiné o judikaturu z první republiky, podle které v podání žaloby k soudu, i kdyby 

vycházela z vědomě nepravdivých tvrzení, nelze spatřovat naplnění skutkové podstaty trestného 

činu podvodu.81  

Nejvyšší soud použitelnost zmiňovaných závěrů spatřoval i v tom, že v rámci civilního 

sporného řízení není opuštěna zásada zjišťování skutkového stavu věci bez důvodných 

pochybností82, ze které plyne soudu možnost provést i jiné než účastníky navržené důkazy, vyšla-

li v řízení najevo potřeba jejich provedení ke zjištění skutkového stavu. Osobou uvedenou v omyl 

nemohl být dle názoru Nejvyššího soudu ani poškozený, protože ten má možnost se v rámci 

směnečného řízení bránit např. prostřednictvím námitek. Proto, zřejmě uvažujíc v duchu zásady 

vigilantibus iura scripta sunt Nejvyšší soud dovodil, že ani další účastníky řízení nelze považovat 

za osoby, které lze uvést v omyl. 

Nejvyšší soud dále poukázal na to, že vydání směnečného platebního rozkazu nelze 

považovat za majetkovou dispozici. Tu by učinil až poškozený, ale ten v daném případě nebyl 

osobou uváděnou v omyl. 

Své rozhodnutí Nejvyšší soud postavil na úvaze, že jestli je pojem omylu vymezen 

nevědomou neshodou vůle a projevu a soud je povinen zjišťovat skutkový stav bez důvodných 

pochybností čili jinými slovy je místem autoritativního nalézání práva, pak nastíněný zákonný 

rámec z povahy věci vylučuje možnost podřadit obecný soud v civilním řízení sporném pod rámec 

osob, jež mohou být uvedeny do omylu pachatelem trestného činu podvodu. 

Nejvyšší soud dovodil, že opačná interpretace skutkové podstaty trestného činu dle 

ust. § 250 trestního zákona by ve své podstatě vedla k situacím, kdyby k jejímu naplnění došlo 

v rámci každého občanského sporného řízení, ve kterém účastník neunesl břemeno tvrzení, 

způsobilé vést k rozhodnutí o povinnosti žalovaného plnit žalobci. Tento výklad pak Nejvyšší soud 

 
80 Ust. § 120 o.s.ř. 
81  Nejvyšší soud odkazuje na rozhodnutí č. 393/1921 přičemž pravděpodobně jde o písařskou chybu a Nejvyšší soud 

měl spíše namysli rozhodnutí č. 383/1921 publikovaného ve Vážného sbírce rozhodnutí NS 1919-1948. 
82  Ust. § 153 odst. 1, ust. § 132, ust. § 120 odst. 3 o.s.ř. 
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poměřoval se základním právem účastníků na spravedlivý proces, tj. s právy vyjadřovat se ke všem 

důkazům, provedení důkazů navrhovat a svobodně právně argumentovat. 

Z těchto důvodů pak Nejvyšší soud zrušil dovoláním napadaný rozsudek a vyslovil závěr, 

že: „soud rozhodující v občanskoprávním řízení (např. v řízení o vydání směnečného platebního 

rozkazu) nelze pokládat za subjekt, který by bylo možné uvést v omyl“83. 

Z těchto závěrů, tj. že soud v civilním sporném řízení nelze uvést v omyl, vznikla pak 

ustálená soudní praxe. Touto optikou byla posuzována i další obdobná jednání jako např. jednání 

obviněného, který soudu podal návrh na vydání platebního rozkazu se záměrem dosáhnout jeho 

vydání ve smyslu ust. § 172 o.s.ř. a tím tedy dosáhnout existence vymahatelného rozhodnutí 

soudu, jímž měla být žalované straně uložena povinnost uhradit částku ze smlouvy o půjčce, ačkoli 

k faktickému předání finanční částky nedošlo,84 či předložení falzifikátu kupní smlouvy se snahou 

dosáhnout, aby žalovanému byla soudem uložena povinnost zaplatit z této smlouvy kupní cenu.85 

Postupem času se začala množit rozhodnutí na výše uvedené rozhodnutí navazující, která 

se vůči jeho závěrům více či méně vymezovala tak, aby jeho podstata nebyla narušena, ale aby jej 

bylo možno aplikovat i na další reálně nastalé situace. Výše prezentovaný právní názor však 

narážel v odborných kruzích i na své odpůrce. 

 

3.3.2 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.10. 2006 sp. zn. 6 Tdo 890/2006 

Dalším rozhodnutím, které považuji za vhodné v rámci vývoje judikatury k dané 

problematice zmínit, je usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2006 sp. zn. 6 Tdo 890/2006.  

Jak bylo prokázáno v rámci trestního řízení, úmyslem obviněných bylo vyloučit z dědického řízení 

oprávněného dědice. Za tímto účelem oprávněného dědice opakovaně utvrzovali v tom, že dědické 

řízení dosud nezapočalo. Soudní komisařce v mezidobí při předběžném projednání dědictví 

existenci oprávněného dědice úmyslně zamlčeli. Jeden z obviněných, zatím co poškozenému 

tvrdil, že neví, jestli po zemřelém existuje bezpečnostní schránka, tuto již předtím sám vyzvedl. 

Z těchto důvodů pak došlo ke schválení dohody mezi obviněnými, kterou bylo dědictví přiřčeno 

obviněným. V následném trestním řízení byli soudem prvního stupně uznáni vinnými 

ze spáchání trestného činu podvodu dle ust. § 250 odst. 1 trestního zákona. Odvolání byla jako 

nedůvodná odmítnuta. Jedna z obviněných vzápětí podala dovolání. V rámci dovolání 

 
83  Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 11 Tdo 229/2004 ze dne 28. 4. 2005, publikované ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek pod č.  24/2006 Sb. rozh. Tr. 
84  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2006, sp. zn. 9 Tdo 920/2006. 
85  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2005, sp. zn. 7 Tdo 1442/2005. 

 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfzygmmjxgi
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poukazovala na to, že dědické řízení je vedeno z úřední povinnosti, takže bylo povinnosti notáře, 

jako soudního komisaře zjistit si okruh dědiců (např. opatřit si výpis z Centrální evidenci obyvatel) 

jako i provést i jiné důkazy potřebné k řádnému zjištění skutkového stavu. 

Nejvyšší státní zástupce ve svém vyjádření k dovolání označil jako důvodné námitky 

dovolatelky, kdy s ohledem na povinnosti plynoucí soudu, resp. soudní komisařce, ta nemohla být 

uvedena v omyl tím, že před ní dovolatelka zamlčela jiné dědice. Nejvyšší státní zástupce přitom 

odkázal na závěry z usnesení Nejvyššího soudu publikovaném pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr. (k tomu 

vizte oddíl 3.3.1). Ve svých úvahách poukázal na to, že jestli nelze uvést v omyl soud v řízení 

sporném, o to více pak tomu tak musí být v řízení nesporném (s ohledem na zásadu vyšetřovací 

a zásadu oficiality). 

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství dále uvedl, že vydání usnesení 

o schválení dohody dědiců o vypořádání dědictví nelze považovat za majetkovou dispozici. 

K tomuto závěru se nemohu přiklonit. V rámci projednávaného případu byl v omyl 

evidentně uveden poškozený, a to mimo jiné tím, že mu obvinění zabránili se řízení zúčastnit 

(aktivně jej přesvědčovali, že řízení ještě nezapočalo). To, že jeho existenci jako do úvahy 

přicházejícího dědice rovněž zatajili před soudní komisařkou, je pak až druhotné.  

Jinak pak ve svých úvahách postupoval Nejvyšší soud, který se naopak se stěžejnými body 

argumentace v rámci dovolání, resp. v rámci vyjádření státního zástupce ztotožnil a učinil závěr, 

že závěry z usnesení Nejvyššího soudu publikovaném pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr. platí i pro řízení 

o dědictví a řízení nesporné. Rovněž však měl pochybnosti ohledně toho, zda byl poškozený 

uveden v omyl, tj. zda jednání dovolatelky ve vztahu k poškozené, kdy mu tato uváděla nepravdivé 

skutečnosti, mělo příčinnou souvislost se vznikem škody. Nejvyšší soud proto zrušil rozhodnutí 

odvolacího soudu, jakož i soudu prvostupňového a přikázal ve věci opětovně rozhodnout. V rámci 

dalšího řízení uložil prvostupňovému soudu co nejpřesněji zjistit dobu, ve které mělo dojít 

k oklamání poškozeného. 

 

3.3.3 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 1247/2009 

Extenzivní výklad závěrů usnesení Nejvyššího soudu publikovaného pod č. 24/2006 Sb. 

rozh. tr., tak jak byly učiněny v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2006, sp. zn. 9 Tdo 

920/2006, tj. že soud nelze uvést v omyl, byl převzat do mnoha dalších soudních rozhodnutí. 

Postupem času však začalo docházet k tendencím dosavadní striktně odmítavý přístup soudů 

přehodnocovat. Důvodem byla skutečnost, že se praxe potýkala s obdobnými případy, kdy jedna 

ze stran předložila v řízení zfalšovaný důkazní prostředek i v rámci jiných typů řízení. 
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Argumentace z usnesení Nejvyššího soudu publikovaném pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr. 

se v některých případech ukazovala jako neudržitelná. 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 1247/2009 dovodil, že 

předložením závěti v rámci dědického řízení, která se ukáže jako nepravá, se lze dopustit (pokusu) 

trestného činu podvodu dle ust. §250 odst. 1, 3, písm. b) trestního zákona ve spojení s ust. § 8 

odst. 1 trestního zákona. 

Ke skutkovým okolnostem je záhodno stručně uvést, že obviněná, manželka zůstavitele, 

předložila v rámci probíhajícího dědického řízení notáři závěť, údajně sepsanou zůstavitelem. Dle 

dikce předložené závěti měl obviněné připadnout veškerý majetek zůstavitele. Z dědění by tak byli 

vyloučeni rodiče zůstavitele, kteří by jinak byli v případě neexistence této závěti k nabytí dědictví 

způsobilí z titulu dědění ze zákona. Závěť osvědčili jako svědci, osobně přítomni jejímu sepsání 

za účasti obviněné, další dva obvinění. Jak bylo v řízení prokázáno, všem bylo přitom jasné, že 

zůstavitel závěť nikdy nepodepsal. Nalézací soud shodně se soudem druhého stupně shledal 

obviněnou i další obviněné vinnými ze spáchání trestného činu podvodu dle ust. §250 odst. 1, 3, 

písm. b) trestního zákona.86 Proti uvedenému rozsudku podali všichni obvinění odvolání, která 

byla zamítnuta jako nedůvodná. V rámci následně podaných dovolání dovolatelé mimo jiné 

namítali, že v předmětném jednání nelze spatřovat trestný čin podvodu, protože zde není naplněna 

subjektivní a objektivní stránka tohoto trestného činu. Dovolatelé rovněž poukazovali 

na judikaturu Nejvyššího soudu, že soud nelze uvést v omyl nejen v řízeních sporných, ale 

i nesporných. 

O dovolání bylo rozhodnuto tak, že se rozhodnutí nižších soudu zrušují a obvinění byli 

znovu uznání vinnými ze spáchání pokusu trestného činu podvodu a z pomoci k pokusu trestného 

činu podvodu.87 Nejvyšší soud dovodil, že úmysl obviněné směroval k uvedení v omyl rodičů 

zůstavitele, kdy tito v omyl uvedeni být mohou. Nejvyšší soud uvedl, že majetková dispozice 

provedená v omylu spočívala v tom, že by rodiče zesnulého v důsledku omylu vyvolaného 

obviněnými neuplatnili svůj zákonný nárok na dědický podíl po zemřelém synovi. To, zda v omyl 

byl nebo nebyl uveden notář, potažmo soud, již nebylo dle Nejvyššího soudu rozhodné.  

Nejvyšší soud se zde zachoval jako chytrá horákyně, kdy bez toho, aby rozporoval závěry 

vyslovené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 11 Tdo 229/2004 učinil závěr, 

že jestli pachatel v dědickém řízení tvrdí nepravdivé skutečnosti s cílem obohatit se z dědictví na 

 
86  Nad rámec tématu této práce lze uvést, že další obvinění byli původně soudy uznáni vinnými z pomoci k trestnému     

činu podvodu dle ust. § 250 odst.1,3, písm. b) trestního zákona ve spojení s ust. § 10 odst. 1, písm. c) trestního 

zákona. 
87   Nejvyšší soud novým, meritorním rozhodnutím ve věci napravil, byť i marginální pochybení nižších soudů 

ohledně špatného posouzení jednání u dalších obviněných. 
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úkor dalších dědiců, může se dopustit trestného činu podvodu. Osobou uvedenou v omyl však 

v tomto případě nebyl soud, ale ostatní dědicové.88 

 

3.3.4 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 4 Tz 2/2010 

Přesně opačný názor než ten, jaký je obsažený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 

2009, sp. zn. 3 Tdo 1247/2009, zaujal Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 1 Tz 

2/2010, kdy posuzoval uplatnění pohledávky z titulu půjčky v dědickém řízení. Obviněný 

předložil v rámci dědického řízení smlouvu o půjčce a exekutorský zápis o předání peněz 

s padělanými podpisy zůstavitele. K půjčce přitom ve skutečnosti nikdy nedošlo.89 Odvolací soud 

uznal obviněného vinným ze spáchání pokusu trestného činu podvodu dle ust. § 250 odst. 1, 3, 

písm. b) ve spojení s ust. § 8 odst.1 trestního zákona. Proti uvedenému rozsudku podala tehdejší 

ministryně spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona dle ust. § 266 trestního 

řádu ve prospěch obviněného. Dle názoru ministryně spravedlnosti nejvyšší soudní instance 

opakovaně judikovaly v tom smyslu, že uplatněním neexistující pohledávky v řízení nemůže být 

naplněna skutková podstata trestného činu uvedená ve zvláštní části trestního zákona.90 

Napadenému rozhodnutí vytkla, že nebyla vzata v potaz ustálená judikatura a rozhodovací praxe 

vycházející z usnesení Nejvyššího soudu publikovaném pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr., ohledně toho, 

že obecný soud v civilním řízení nelze zařadit do okruhu osob, jež mohou být uvedeny pachatelem 

trestného činu podvodu v omyl.  

 
88  Tento právní názor byl potvrzen i usnesením Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2010, sp. zn. I. ÚS 994/10. 
89  Pro ilustraci, jak nejednotná právní praxe zasahovala do právní jistoty, lze uvést, že předně byl obviněný uznán 

rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2005, sp. zn. 45 T 8/2005 vinným ze spáchání pokusu trestného 

činu podvodu dle ust. § 8 odst. 1, ust. § 250 odst. 1,4 trestního zákona. Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný 

odvolání, o kterém bylo rozhodnuto tím způsobem, že Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 22. 2. 2006 sp. zn. 

6 To 93/2005 napadený rozsudek zrušil. Následně byl obviněný rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 

12. 8. 2006 zproštěn obžaloby. Proti tomuto rozsudku se však odvolala státní zástupkyně, na což Vrchní soud 

v Praze i toto rozhodnutí Městského soudu v Praze usnesením ze dne 10. 1. 2004 zrušil. Městský soud v Praze 

následně dne 4. 6. 2007 uznal obviněného vinným ze spáchání pokusu podvodu dle ust. § 8 odst. 1, ust. § 250 

odst. 1,4 trestního zákona, tím, že chtěl výše popsaným jednáním uvést v omyl zákonného dědice. Obviněný podal 

opět odvolání, které bylo zamítnuto. Následně podal obviněný dovolání k Nejvyššímu soudu, kdy ten usnesením 

ze dne 3. 9. 2008 napadené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zrušil, Vrchní soud v Praze následně opět rozhodl 

o odvolání obviněného tak, že jej dne 10. 6. 2009 usnesením zamítl. Obviněný se i proti tomuto rozhodnutí dovolal 

k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud opět rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zrušil a přikázal mu věc projednat 

a znovu rozhodnout. Po vrácení věci Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 16. 9. 2009 znovu rozhodl tak, že 

rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2007, sp. zn. 45 T 8/2005 zrušil a o věci rozhodl tak, že obviněného 

uznal vinným totožným jednáním, ale kvalifikoval jej jako pokus trestného činu podvodu dle ust. § 8 odst. 1, 

ust. § 250 odst. 1,3, písm. b) trestního zákona. Proti uvedenému rozhodnutí Vrchní soudu v Praze podala pak 

ministryně spravedlnosti stížnost pro porušení zákona dle ust. § 266 trestního řádu ve prospěch obviněného. 
90  S uvedeným tvrzením se neztotožňuji, protože rozšiřuje závěry, ke kterým Nejvyšší soud dospěl v usnesení 

Nejvyššího soudu, sp. zn. 11 Tdo 229/2004 ze dne 28. 4. 2005. I tam Nejvyšší soud nevyloučil, že se předložením 

padělané směnky lze dopustit trestného činu padělání a pozměňování peněz dle ust. § 140 odst. 2 trestního zákona. 
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K uvedené argumentaci ministryně spravedlnosti předně uvádím, že dle mého názoru 

v rámci své argumentace rozšířila výklad právního názoru, který v usnesení publikovaném pod 

č. 24/2006 Sb. rozh. tr. vyslovil Nejvyšší soud. Tento pojednával pouze o řízení sporném – 

s ohledem na zásadu projednací, kdy z těchto důvodů dle něj nešlo v omyl uvést ani účastníky 

řízení. 

Nejvyšší soud o stížnosti ministryně spravedlnosti rozhodl tak, že napadené rozsudky 

soudů prvních dvou stupňů zrušil a obviněného dle ust. § 226 písm. b) trestního řádu zprostil 

obžaloby. V rámci svého odůvodnění uvedl, že závěry z usnesení Nejvyššího soudu publikovaném 

pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr. je nutno o to víc vztáhnout i na řízení nesporné, tj. i na řízení o dědictví. 

Uvedený závěr Nejvyšší soud dovodil z faktu, že v nesporném řízení je soud povinen nejen provést 

i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, ale na rozdíl od řízení sporného a s ohledem 

na zásadu vyšetřovací soud není vázán tvrzeními účastníků a jejich důkazními návrhy. Jak v řízení 

sporném, tak i v řízení nesporném, je soud místem nalézaní práva, není jej proto možno uvést 

v omyl.  

Nejvyšší soud poukázal na to, že je-li pojem omylu vymezen nevědomou neshodou vůle 

a projevu a je-li soud povinen zjišťovat skutkový stav bez důvodných pochybností čili je místem 

nalézání práva, pak nastíněný zákonný rámec z povahy věci vylučuje moznost zařadit obecný soud 

v civilním řízení sporném do okruhu osob, jež mohlo být uvedený v omyl pachatelem trestného 

činu podvodu. O to více je pak vyloučeno uvedení v omyl účastníka řízení. Z těchto důvodů pak 

Nejvyšší soud shledal v uvedeném jednání absenci objektivní stránky trestného činu. 

Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí vymezil i vůči závěrům z rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 1247/2009 (k tomu vizte oddíl 3.3.3). Rozdíl oproti 

projednávanému případu shledal v tom, že ve zmiňovaném případě šlo o padělání závěti 

s úmyslem vyřadit oprávněné dědice z dědického řízení. V posuzovaném případě však zákonní 

dědici vyřazeni jednáním obviněného nebyli, mohli se proto uplatnění neexistující pohledávky 

bránit. 

S uvedeným názorem se neztotožňuji. Mám za to, že se výklad různých senátů Nejvyššího 

soudu v rámci vývoje judikatury proměnil na argumentaci kruhem - předložením padělaných 

důkazních prostředků se nelze dopustit trestného činu podvodu, protože sporné řízení je ovládáno 

zásadou projednací; předložením padělaných důkazních prostředků se nelze dopustit trestného 

činu podvodu, protože nesporné řízení zásadou projednací ovládáno není - odkaz na zásadu 

projednací v usnesení publikovaném pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr. přitom souvisel s možností 

uvedení v omyl účastníků řízení. V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 4 Tz 

2/2010 se naopak zásadou projednací, resp. spíše jejím neuplatněním v řízeních nesporných, 
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argumentuje pro rozšíření názoru, že soud nelze uvést v omyl ani v řízeních nesporných. Jak 

dovodila praxe, právě v těchto řízeních ostatní účastníci častokrát nedisponují dostatečným 

množstvím znalostí ohledně skutkového stavu. Z těchto důvodů nelze mít jistotu, že bude možno 

zabránit chybnému zjištění skutkového stavu a následně vydáno rozhodnutí v rozporu s materiální 

pravdou. 

Co se týče argumentace ad absurdum uvedené v rozebíraném rozsudku, kdy Nejvyšší soud 

vyslovil závěr, že přijetí opačného výkladu by mělo za následek podezření ze spáchaní trestného 

činu podvodu každým žalobcem, který by neunesl v rámci civilního řízení sporného své důkazní 

břemeno ve vztahu k tvrzení, které by jinak bylo způsobilé vést k rozhodnutí, kterým by bylo 

žalovanému uložení plnění vůči žalobci, s touto nesouhlasím. S ohledem na dělení důkazního 

břemene (k tomu vizte oddíl 2.4.4) v praxi dochází běžně k situacím, kdy jedna ze stran není 

schopna unést subjektivní konkrétní důkazní břemeno ohledně prokázání určitých skutečností. 

 

Příklad č. 1   

 

Žalobce žaluje na zaplacení faktury. Doloží řádně uzavřenou smlouvu, soud nemá pochybnosti 

o tom, že plnění řádně proběhlo atd. Žalobce tím unese své subjektivní konkrétní důkazní břemeno 

ohledně prokázání vzniku nároku. Subjektivní důkazní břemeno konkrétní proto přechází 

na žalovaného. Ten jako svoji procesní obranu zvolí uplatnění námitky promlčení. Subjektivní 

konkrétní důkazní břemeno tak přejde zpátky na žalobce. Ten sice namítá rozpor s dobrými mravy, 

případně např. že k promlčení nedošlo, protože strany vedly mimosoudní jednání91 není však s to 

svá tvrzení doložit. Z důvodu neunesení důkazního břemeno tak soud musí žalobu zamítnout.  

 

Za těchto okolností by žalobce neunesením subjektivního důkazního břemene nemohl 

naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu. Jiná by však byla situace, kdy by se žalobce 

snažil své důkazní břemeno ohledně tvrzení, že nárok promlčen není (tzv. důkaz opaku / 

protidůkaz) podat prostřednictvím padělaného uznání předmětného dluhu ze strany žalovaného. 

V případě, že by vyšlo najevo, že se jedná o padělanou listinu (s ohledem na to, že by byla 

soukromá postačí žalovanému v návaznosti na ust. § 565 OZ pouhé popírání její pravosti) mohlo 

by toto jednání v současnosti naplnit skutkovou podstatu trestného činu maření spravedlnosti dle 

ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku.  

 
91  Ustanovení § 647 OZ garantuje stavení promlčecích a prekluzivních lhůt v případě uzavření jakékoli dohody mezi 

stranami sporu, že svůj spor budou řešit mimosoudně, ať za účasti mediátora, či bez něj. Formu takové dohody 

přitom zákonodárce kogentně nestanovuje. 



 

34 

 

 

I z logiky věci nelze stavět na roveň situaci, kdy je pohledávka z určitých důvodů sporná 

či nejistá, se situací, kdy někdo vytvoří falešné podklady prokazující jeho nárok a zneužívá soudní 

řízení k svému prospěchu. 

Dle závěrů rozhodnutí Nejvyššího soudu uvedeného v této podkapitole by však v minulosti 

bylo toto jednání beztrestné, a to pro argumentaci, která, jak jsem poukázala výše, vykazovala jisté 

závažné nedostatky. 

 

3.3.5 Sjednocující stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 

16. 6. 2011, sp. zn. Tpjn 305/2010, publikováno pod č. 51/2011 

Podnět k zaujetí sjednocujícího stanoviska vyšel ze strany nejvyšší státní zástupkyně. 

Argumentem byla rozpornost soudní praxe v otázce předkládání nepravých důkazních prostředků 

v rámci dědického soudního řízení a možnost tímto jednáním naplnit některou ze skutkových 

podstat trestného činu podvodu dle ust. § 250 trestního zákona. 

V návaznosti na učiněný podnět navrhla předsedkyně Nejvyššího soudu trestnímu kolegiu 

Nejvyššímu soudu zaujetí stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu 

dle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 

a o změně některých dalších zákonů, v tehdy účinném znění, a to k otázce posuzování trestnosti 

pachatele, který v rámci dědického řízení vědomě uvedl nepravdivé údaje s úmyslem obohatit se 

ke škodě dalších účastníků tohoto řízení. 

Trestní kolegium Nejvyššího soudu si před zaujetím stanoviska vyžádalo vyjádření 

od odborné veřejnosti i zástupců justice. K vyjádření jim byly zaslány dvě alternativy návrhu 

stanoviska s těmito právními větami: 

Alternativa 1.: 

 

„Zákonný znak trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. Zákoníku (resp. podle § 250 odst. 1 

tr. Zák.) spočívající v „uvedení jiného v omyl“ nebo ve „využití omylu jiného“ může naplnit 

i pachatel, který v řízení o dědictví úmyslně uvede nepravdivé údaje o tom, že je dědicem, nebo o 

výši svého dědického nároku, a to s cílem obohatit se z majetku zůstavitele ke škodě jiného 

(skutečného) dědice.“92 

 

 

 
92  Sjednocující stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. Tpjn 

305/2010, publikováno pod č. 51/2011. 
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Alternativa 2.: 

 

„Zákonný znak trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. Zákoníku (resp. podle § 250 odst. 1 

tr. Zák.) spočívající v „uvedení jiného v omyl“ nebo ve „využití omylu jiného“ nemůže naplnit 

osoba, která v řízení o dědictví úmyslně uvede nepravdivé údaje o tom, že je dědicem, nebo o výši 

svého dědického nároku, a to s cílem obohatit se z majetku zůstavitele ke škodě jiného (skutečného) 

dědice.“93 

 

Pouze na okraj uvádím, že dle mého názoru nebyla koncepce alternativ úplně šťastná. 

Primárně postačovalo, aby byl zaujat postoj k předkládání nepravých důkazních prostředků. 

Ostatně účastník řízení může v současnosti v našem právním prostředí v rámci řízení lhát (k tomu 

vizte podkapitolu 3.4). 

Co se týče postojů, které oslovené instituce k problematice zaujaly, je nutno zmínit, že 

všechny, které na výzvu Nejvyššího soudu zareagovaly, se přiklonily k alternativě č. 1. Jedním 

ze zdrojů této práce je v tomto ohledu vyjádření Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která se 

rovněž přiklonila k alternativě 1. Vyhradila se vůči trendům, vycházejícím z rozhodnutí 

publikovaném pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr., tj. nesouhlasila s omezováním okruhu osob, které 

mohou být uvedeny v omyl. Právnická fakulta poukázala na to, že uvedený názor nemá oporu 

v zákoně, jedná se proto o tzv. omezování trestnosti judikaturou. Právnická fakulta rozporovala 

tvrzení, že není pravdou, že by za dob tzv. první republiky nebylo možno spáchat trestný čin 

podvodu tím, že je uváděn v omyl přímo soud, a to ať již stranou v civilním sporu, či dokonce 

exekučním orgánem, předstírá-li odeslání vymožených peněz předložením padělané tzv. dodejky. 

Právnická fakulta poukázala na to, že závěry rozhodnutí publikovaného pod č. 24/2006 Sb. 

rozh. tr., nelze podložit ani komparativním výkladem trestného činu podvodu (k tomu vizte 

kapitolu 9). 

Vzhledem k faktickému posílení zásady formální pravdy v rámci civilního procesu 

se představa, že civilní soud je neomylný, jeví spíše jako přání než jako objektivní realita. Nelze 

vyloučit, že soud uvěří sofistikované lži, nesprávně zjistí skutkový stav, což může vést 

k nesprávnému rozhodnutí ve věci. Právnická fakulta rovněž poukázala na argument ohledně 

konsekvencí neunesení důkazního břemene (k tomu vizte oddíl 2.4.4), kdy tento odmítla. Jak jsem 

blíže rozebrala v podkapitole 3.3, s tímto tvrzením souhlasím. 

 
93  Sjednocující stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. Tpjn 

305/2010, publikováno pod č. 51/2011. 
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Právnická fakulta dále poukázala na to, že jestli se pachatel snaží soud záměrně uvést 

v omyl, bez toho, aby si byl vědom judikaturních závěrů, že soud v omyl uvést nelze, měl by se 

podle obecných zásad dopustit pokusu trestného činu podvodu na nezpůsobilém předmětu útoku. 

K tomu, aby byl trestný čin podvodu dokonán, je samozřejmě zapotřebí, aby bylo plnění, 

přiznané soudem na základě nesprávně zjištěného skutkového stavu, buď dobrovolně ve stanovené 

lhůtě poškozenou povinnou stranou z civilního sporu plněno, nebo toto plnění bylo vymoženo.  

 

Trestní kolegium uvedlo: 

 

„(…) v zásadě není vyloučeno, aby v omylu (resp. s neznalostí podstatných skutečností) jednala 

jak osoba fyzická, tak osoba právnická, nebo dokonce i stát či územní samosprávný celek 

prostřednictvím příslušného orgánu. K takovému závěru vede i obecná definice omylu, podle níž 

omyl spočívá v rozporu objektivní a subjektivní reality; jde tedy o rozpor mezi skutečností 

a představou, kterou si o této skutečnosti učinil poznávající subjekt.“94 

 

Trestní kolegium se přiklonilo k závěrům obsaženým v rozsudku Nejvyššího soudu 

ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 3 Tdo 1247/2009 (k tomu vizte oddíl 3.3.3) bez toho, aby rozporovalo 

závěry z rozhodnutí publikovaného pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr. Trestní kolegium přesto dospělo 

k názoru, že tyto závěry nelze použít na řízení o dědictví. Dědicové mnohdy nemají jistotu 

o dispozicích, které zůstavitel prováděl za svého života, ani o tom, jakým způsobem s ním 

zamýšlel naložit pro případ své smrti, obvykle nemají ani znalost obsahu a podmínek závěti. 

Trestní kolegium se proto učinilo závěr, že: 

 

„Zákonný znak trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 tr. Zákoníku (resp. podle § 250 odst. 1 

tr. zák.) spočívající v uvedení jiného v omyl nebo ve využití omylu jiného může naplnit i pachatel, 

který v řízení o dědictví úmyslně uvede nepravdivé údaje o tom, že je dědicem, nebo o výši svého 

dědického nároku, a to s cílem obohatit se z majetku zůstavitele ke škodě jiného (skutečného) 

dědice.“95 

 

 
94  Sjednocující stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. Tpjn 

305/2010, publikováno pod č. 51/2011. 
95  Ibid. 
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Trestní kolegium Nejvyššího soudu postavilo najisto, že uvést v omyl jiného v rámci 

dědického řízení lze, a to nikoli soud, ale jiného z dědiců. Toto jednání pak může naplnit skutkovou 

podstatu trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku. 

 

3.3.6 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. 9. 2015 sp. zn. 2 T 44/2015 

Výše uvedené sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu však neřeší samotné jádro 

problému, a to nesouhlas určité části odborné veřejnosti se závěry učiněnými v rozhodnutí 

publikovaném pod č.  24/2006 Sb. rozh. tr. 

Disponuji rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 4, ve kterém byli obvinění shledání 

vinnými spácháním pokusu trestného činu podvodu dle ust. § 21 odst. 1 trestního zákoníku 

k ust. § 209 odst. 1, 4, písm. d) trestního zákoníku ve spolupachatelství dle ust. § 23 trestního 

zákoníku, a to z důvodu uplatnění neexistující pohledávky v exekučním řízení. Prvostupňový soud 

vzal za prokázané, že se spoluobvinění pokoušeli odklonit část majetku patřícího do společného 

jmění manželů (dále jako „SJM“) jednoho z obviněných, a to prostřednictvím vytvoření podkladů 

o fiktivních pohledávkách obžalované za obviněným, které následně obviněná uplatnila 

v exekučním řízení. Poškozená, toho času manželka obviněného, podala návrh na zastavení 

exekuce. Na základě provedených důkazů dospěl soud v rámci trestního řízení k závěru, že 

obviněná nemohla prostředky v celkové výši skoro 2 miliony Kč v rozhodném období disponovat 

a v řízení rovněž nebylo prokázáno, že by tyto prostředky byly obviněnému předány a ten je 

spotřeboval. Soud shledal jejich jednání jako bezprostředně směrující k obohacení obviněné, 

a naopak způsobení škody na jmění patřícího do v té době nevypořádaného SJM.  

K uvedenému je nutno poznamenat, že ve věci bylo následně podáno odvolání ze strany 

obou spoluobviněných a věc vyřešena odklonem. Uvedené rozhodnutí uvádím spíše pro ilustraci 

dlouhodobé snahy kriminalizovat jednání spočívající v předkládání padělaných důkazních 

prostředků soudu, resp. snahy obelhat soud. 

Přesto, že v uvedeném případě jde o rozhodnutí prvostupňového soudu, byla otázka 

naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku řešena 

i nejvyššími soudními instancemi. Nejvyšší soud uvedl, že jeden z manželů nemůže naplnit 

zákonný znak dokonaného trestného činu podvodu dle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku 

„způsobené škody na cizím majetku“ podvodným zkrácením SJM.96 Důvodem bylo to, že každý 

z manželů je plným vlastníkem celého SJM, nejedná se tedy o majetek „cizí“. Nejvyšší soud však 

nevyloučil možnost posoudit obdobné jednání jako pokus trestného činu podvodu dle ust. § 209 

 
96 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 11 Tdo 1406/2013. 
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trestního zákoníku za situace, kdy zamýšlené následky uvedeného podvodného jednání měly 

nastat až rozvodem manželství a vypořádáním majetku ze SJM.97 

 

3.3.7 Současný vývoj problematiky uvedení soudu v omyl 

V současnosti, po zavedení trestného činu maření spravedlnosti, který mimo jiné 

kriminalizuje předkládání pozměněných věcných a listinných důkazních prostředků nejen v rámci 

řízení nesporných, ale v rámci soudního či trestního řízení jako takového, nadále přetrvávají snahy 

o překonání rozhodnutí Nejvyššího soudu publikovaného pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr.  

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2019, sp. zn. 5 Tdo 533/2018 rozhodl senát č. 5 

o dovolání obviněného tak, že věc postoupil velkému senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu. 

Senát dospěl k názoru, že je zde nezbytné korigovat předchozí rozhodovací praxi ohledně 

posuzování záměrně nepravdivých tvrzení adresovaných soudnímu orgánu s cílem domoci se 

majetku, či jiné výhody, na něž by takový pachatel nebýt zfalšované listiny jinak nedosáhl a které 

jemu, či jinému, v jehož prospěch tak koná, po právu nenáleží.98 

Ke skutkovému stavu projednávané věci lze ve stručnosti uvést, že pachatel padělal 

smlouvu o převodu 100% podílu obchodní společnosti, na kterou si opatřil naskenované podpisy 

poškozeného. K úhradě kupní ceny ze smlouvy nikdy nedošlo. Obviněný si pak v advokátní 

kanceláři zajistil úřední ověření všech podpisů. Následně si z takto ověřených smluv nechal 

v notářské kanceláři pořídit ověřený opis za účelem znemožnění prokázání pravosti podpisu 

poškozeného. Následně obviněný učinil jménem společnosti rozhodnutí, kterým odvolal 

poškozeného z pozice jednatele a jmenoval jednatele nového. V této souvislosti podal obviněný 

návrh na zápis uvedených změn do obchodního rejstříku, kde byly tyto navržené změny skutečně 

zapsány.  Následně se obviněný snažil získat neomezený přístup k majetku obchodní společnosti. 

Lze říct, že obviněný si uměle vytvářel podklady pro pozdější vymáhaní fiktivních pohledávek 

za obchodní společností. Následně se pokoušel z bankovních účtů obchodní společnosti převést co 

největší množství finančních prostředků na svoje soukromé účty. I odběratelé obchodní 

společnosti byli instruování v tom smyslu, aby úhrady faktur prováděli již na účty ve vlastnictví 

obviněného. Je nutno uvést, že poškozenými je tak bývalý společník a jednatel, jako i samotná 

obchodní společnost. 

 
97 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016, sp.zn. Pl. ÚS 19/16. 
98 Po postoupení věci velkému senátu Nejvyššího soudu obviněný následně dne 11. 11. 2019, sdělil, že bere zpět své 

dovolání podané proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. 6 To 89/2017, ve spojení 

s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. 81 T 3/2016. 
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Za toto jednání byl obviněný Krajským soudem v Ostravě – pobočka v Olomouci uznán 

vinným ze spáchání zločinu podvodu dle ust. § 209 odst. 1, 5, písm. a) trestního zákoníku, dílem 

dokonaným a dílem ve stadiu pokusu. Odvolání obviněného bylo zamítnuto. Dovolání obviněného 

směrovalo především do možnosti uvést rejstříkový osud v omyl (předložením zfalšované listiny 

o převodu obchodního podílu). 

Dle názoru senátu č. 5 Nejvyššího soudu,99 tento považuje za nadále neudržitelný trend 

vycházející z rozhodnutí č. 24/2006 Sb. rozh. tr. Nelze opomínat fakt, že soud je někdy účastníky 

úmyslně klamán, kdy soud může uvěřit sofistikované lži a na základě nesprávně zjištěného 

skutkového stavu vydat nesprávné rozhodnutí. Soudci ostatně nejsou nadlidi a jako fyzické osoby 

mohou být uvedeni v omyl. 

Senát č. 5 se zabýval i situací, kdy pachatel uvádí soud záměrně v omyl, aniž ví 

o judikatuře, podle níž soud v omyl uvést nelze. Dle obecných zásad by se měl dle názoru senátu 

č. 5 dopustit pokusu trestného činu podvodu na nezpůsobilém předmětu útoku. 

Ve vztahu k uvedenému rozhodnutí týkající se rejstříkových soudů, lze dále uvést, že 

významnější úlohu než u ostatních soudů, zde s ohledem na povahu dané agendy sehrávají vyšší 

soudní úředníci. Na tyto úředníky se nekladou stejně vysoké požadavky jako na soudce100. Dle 

Ústavního soudu je vyšší soudní úředník pouze úředníkem, u nějž v zásadě chybí garance osobní 

nezávislosti, nevyžadují se osobní předpoklady jako u soudce, a odborná úroveň postačuje 

na výrazně nižší úrovni.101 

 

3.3.8 Dílčí závěr 

Jak již bylo rozebráno výše, v rozhodnutí publikovaném pod č.  24/2006 Sb. rozh. tr.  se 

Nejvyšší soud zabýval specifiky civilního sporného řízení. S poukazem na to, že soud je místem 

nalézání práva bylo rovněž dovezeno, že soud v civilním soudním řízení nelze uvést v omyl. 

Nejvyšší soud rovněž odmítl úvahu, že by mohla být v omyl uvedena protistrana, nakolik 

v souladu se zásadou projednávací a zásadou kontradiktornosti ví, jaké důkazy byly provedeny 

a má možnost se s nimi seznámit. Na rozdíl od soudu si je vědoma i skutkových okolností 

případu.102  

 
99  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2019, sp. zn. 5 Tdo 533/2018. 
100  Ust. § 11 písm. c), bod 5 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního 

zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
101  Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 31/10. 
102 Usnesení Nejvyššího soudu publikovaném pod č.  24/2006 Sb. rozh. Tr.   
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S uvedeným názorem Nejvyššího soudu lze polemizovat a v praxi k tomu i docházelo. 

Možno si představit situaci, kdy jedna ze stran přednese během řízení tvrzení nová, svou verzi si 

pečlivě připraví a na její podporu podá důkaz prostřednictvím padělaného důkazního prostředku. 

Není vyloučeno, že u protistrany může nastat moment překvapení, dokonce může mít 

i pochybnosti, avšak ne vždy musí odhalit, že jde o zfalšovaný důkazní prostředek. Rovněž je 

zapotřebí vzít v potaz důsledky spojené s uplatňováním zásady koncentrace v rámci sporného 

civilního řízení, či případy, kdy dojde k vydání rozsudku pro zmeškání atd. 

Stanovisko, podle něhož je možno omezovat okruh osob, které lze uvést v omyl, nemá 

v zákoně žádnou oporu. Omezení subjektů uváděných pachatelem podvodu v omyl je ve zjevném 

rozporu s metodou jazykového výkladu. Jak bylo rozebráno v podkapitole 3.1, i v období první 

republiky bylo soud možné uvést v omyl. 

Dle mého názoru nebylo záměrem zákonodárce omezit osoby podvedené jen na některé, 

jak je to vykládáno v současné judikatuře, zákonodárce naopak dokonce rozšířil možnosti uvést 

někoho v omyl či využít něčího omylu na jednání podrobně rozvedená v ust. § 120 trestního 

zákoníku.103 

Jak uvádí Jelínek, před rokem 2002 panoval v našem právním prostředí názor, že stroj nelze 

uvést v omyl, protože stroj se nemýlí.104 Tento názor je již překonán. Obdobně lze dle mého názoru 

nahlížet i na uvedení někoho v omyl v rámci soudních řízení.  

Nejvyšší soud se rovněž opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že kdybychom připustili, že 

soud lze uvést v omyl, pak by uvedené nutně automaticky vedlo k naplnění skutkové podstaty 

trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku v každém případě neunesení břemene 

tvrzení, nebo důkazního břemene.105  S tímto názorem se neztotožňuji. Neunesení břemene tvrzení 

nebo důkazního břemene vede pouze k prohře v civilním sporu. Trestným činem nebude rovněž, 

jestliže žalovaný jako obranu proti žalobě zvolí argumentaci, která se jako oprávněná jeví pouze 

z jeho subjektivního pohledu. Jako příklad lze uvést situaci, kdy se žalovaný domnívá, že žalobce 

odpovídá za vady díla nebo zboží. V následném občanském soudním řízení však vyjde najevo, 

resp. bude prokázáno, že nárok žalobce na zaplacení ceny je oprávněný, a to buď zcela, nebo 

alespoň ve větším rozsahu, než tvrdil žalovaný. 

 
103  Ust. § 120 Trestního zákoníku: „Uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze i provedením zásahu 

do počítačových informací nebo dat, zásahu do programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace 

na počítači, zásahu do elektronického nebo jiného technického zařízení, včetně zásahu do předmětů sloužících 

k ovládání takového zařízení, anebo využitím takové operace či takového zásahu provedeného jiným.“ 
104  JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. aktualizované vydání podle stavu 

k 1.10.2017. Praha: Leges, 2017, ISBN: 978-80-7502-230-1. s. 186. 
105 Např. usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 11 Tdo 229/2004 ze dne 28. 4. 2005, publikované ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek pod č.  24/2006 Sb. rozh. tr. 
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Pokud však účastník řízení záměrně klamal (např. předložil v řízení padělanou směnku, 

aby získal plnění, na něž nemá právo) a tato skutečnost vyjde v civilním řízení najevo, vzniká zde 

podezření ze spáchání trestného činu podvodu a civilní soud je povinen oznámit tuto skutečnost 

státnímu zástupci či policejnímu orgánu. Uvedená povinnost je zakotvena v ust. § 8 odst. 1 

trestního řádu.106 Nelze se tedy odvolávat na bránění účastníkům ve svobodném přístupu k soudu 

a k vyjádření před soudem, které jim garantuje ust. čl. 38 odst. 2 LZPS. Bráněno je pouze 

zneužívání tohoto práva k uplatňování nároků, které jsou zjevně neoprávněné. 

O druh podvodného jednání se tedy jedná. V následující kapitole se zabývám otázkou, zda 

se lze nepravdivým tvrzením v různém procesním postavení v rámci civilního, trestního či 

správního řízení dopustit trestného činu. Jestli v průběhu procesu zazní určité tvrzení, jehož 

pravdivost je jednou ze stran rozporována, je v souladu s Rosenbergovou teorií důkazní107 povinna 

prokázat toto tvrzení strana, které je ku prospěchu. Jestli jsou tedy lživá tvrzení podpořena 

padělanými či pozměněnými důkaznými prostředky, není vyloučeno, že šlo o podvodné jednání. 

Aby bylo možno zvažovat jeho posouzení jako dokonaný trestný čin podvodu dle ust. § 209 

trestního zákoníku, muselo by zde být mimo jiné na základě exekučního titulu plněno, (může jít 

např. i o (ne)uplatnění dědického práva dědicem v dědickém řízení)108, resp. musí zde být příčinná 

souvislost mezi neoprávněným obohacením a zkrácením majetku poškozeného. V současnosti na 

uvedené jednání dopadá trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku, který 

směřuje, jak blíže rozebírám v kapitole 6, k postihu určitého druhu podvodného jednání, 

resp. procesního podvodu. 

 

3.4  Lhaní v jednotlivých typech řízení 

S ohledem na jednu ze základních skutkových podstat trestného činu maření spravedlnosti 

dle ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku, kterou blíže rozebírám v podkapitole 6.2, považuji 

za vhodné se podrobněji věnovat i právní úpravě trestného činu pomluvy dle ust. § 184 trestního 

zákoníku, trestného činu křivého obvinění dle ust. § 345 trestního zákoníku i trestného činu křivé 

výpovědi dle ust. § 346 trestního zákoníku, což činím v kapitole 4. Rovněž považuji za vhodné 

analyzovat to, v jakém procesním postavení se uvedených trestných činů lze v soudním či trestním 

řízení dopustit. 

 
106  Ust. § 8 odst. 1, alinea 2 trestního řádu: „Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci 

nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.“  
107  MACUR, J. Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 37 a násl. 
108  Sjednocující stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. Tpjn 

305/2010, publikováno pod č. 51/2011. 
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3.4.1 Lhaní obviněného 

Obviněný je v souladu s ust. § 12 odst. 6 trestního řádu procesní stranou. Z tohoto 

postavení pro něj plyne řada oprávnění. Jejich účelem je vyvážit jeho postavení vůči státnímu 

zástupci. Jde o tzv. princip „rovnosti zbraní“.109 Této teoretické konstrukci lze však v praxi 

mnohdy jen stěží docílit. Právě tomu mají napomoct tzv. favor defensionis. Jde např. o formální, 

resp. subjektivní důkazní břemeno které tíží obžalobu. Jak uvádí Fenyk,110 důkazní břemeno nese 

veřejný žalobce, i když jeho činnost je nezřídka doplňována aktivitami soudce. V současnosti 

se vedou stále více diskuse o tom, zda má být důkazní břemeno jen na straně žalobce a zda by také 

v určitých trestních věcech, daných jejich povahou (např. nedovolené ozbrojování) nemělo být 

dokazování rozděleno mezi strany, obdobně jako je tomu v angloamerickém procesu111 (k tomu 

vizte oddíl 2.4.4). 

Mezi další oprávnění, která dává zákon obžalovanému patří například institut navrácení 

lhůty dle ust. § 61 trestního řádu, dále pořadí závěrečných řečí, či právo posledního slova 

obžalovaného. Policejní orgán musí po skončení vyšetřování upozornit obviněného na možnost 

prostudovat trestní spis. Obviněný může rovněž činit návrhy na doplnění vyšetřování, a to 

v souladu s ust. 166 odst. 1 trestního řádu. Obviněný však nemá důkazní povinnost ani povinnost 

vyvracet obvinění. Na tomto místě lze uvést i zásadu prohibitio reformationis in peius, obhajovací 

práva třetích osob ve prospěch obviněného atd. 

Obviněný má však především právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou 

za vinu. Rovněž má právo vyjádřit se ke všem důkazům. Není však povinen vypovídat.  

Dle ust. § 91 odst. 1 trestního řádu musí být před zahájením výslechu poučen o tom, že nesmí 

jiného křivě nařknout, jinak by se vystavil riziku trestního stíhání pro trestný čin pomluvy 

dle ust. § 184 trestního zákoníku, případně pro trestný čin křivého obvinění dle ust. § 345 trestního 

zákoníku. 

Není zde sporu o tom, že obviněný má právo nevypovídat – jde o jednu z možných variant 

strategie obhajoby – či nepřispívat ke svému obvinění. Jiná je však situace, pokud jde o odpověď 

na otázku, zda má obviněný i právo lhát. Dle Provazníka neexistuje na univerzální, na regionální 

 
109 MULÁK, J. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení – evropské souvislosti a česká reflexe, Bulletin advokacie, 

3/2019, 20.3.2019, Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zasada-kontradiktornosti-v-trestnim-rizeni-

evropske-souvislosti-a-ceska-reflexe . 
110  ZÁHORA, J. Dokazovanie v trestnom konaní. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-87576-76-2., s. 51. 
111  SHELLENBERGER, J. A. Perjury Prosecutions After Acquittals: The Evils of False Testimony Balanced Against 

The Sanctity of Determination of Innocence In: Marquette Law Review, 1988, roč. 71, č. 4, s. 708. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/zasada-kontradiktornosti-v-trestnim-rizeni-evropske-souvislosti-a-ceska-reflexe
http://www.bulletin-advokacie.cz/zasada-kontradiktornosti-v-trestnim-rizeni-evropske-souvislosti-a-ceska-reflexe
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či na unijní úrovni lidské právo, které by zaručovalo obviněnému v rámci své obhajoby možnost 

lhát.112  

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Brandstetter proti Rakousku113 formuloval tezi, že 

právo na obhajobu dle ust. čl. 6 odst. 3, písm. c) EÚLP nezaručuje obviněnému právo užít při 

obhajobě jakýkoliv argument. Dle angloamerické právní kultury je naopak lež obviněného během 

tzv. křížových výslechů trestná.114 

Jak shrnuje Provazník115, z lidskoprávního hlediska je obviněnému zaručeno využít 

obhajovací taktiku založenou na mlčení i na možnosti napadat důkazy předkládané orgány činnými 

v trestním řízení. Obviněný tedy má právo zpochybňovat jejich skutkovou verzi. Prezentovat 

a navrhovat vlastní skutkovou verzi však má zaručeno pouze v případě, zakládá-li se tato 

na pravdě. 

Může tedy v českém právním prostředí obviněný přesto lhát tam, kde tímto jednáním 

nenaplňuje skutkovou podstatu žádného trestného činu? V souladu se zásadou legální licence 

dle ust. čl. 2 odst. 3 LZPS či ust. čl. 2 odst. 4 Ústavy lze dovodit, že ano. Ostatně ani žádné 

ustanovení trestního řádu po obviněném nevyžaduje, aby uváděl veškeré skutečnosti, založené 

na pravdě a nic nezamlčel. Jak uvádí Šamko, stát může stanovit povinnost, ale nemusí za její 

nesplnění nutně stanovit i sankci.116 

Bylo tedy na vůli zákonodárce, že skutková podstata trestného činu křivé výpovědi 

dle ust. § 346 odst. 1 trestního zákoníku, dopadá pouze na osoby v procesním postavení 

svědka a znalce. Ani novela č. 287/2018 Sb., kterou se do trestního zákoníku zavedl trestný čin 

maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku, možnost lhát obviněnému nezapovídá.  

Zároveň, i když se v řízení prokáže, že obviněný v rámci své výpovědi lhal, nelze pouze 

z tohoto zjištění dovodit vinu obviněného. Toto zjištění samo o sobě nezbavuje orgány činné 

v trestním řízení povinnosti prokazovat veškeré rozhodné skutečnosti svědčící ve prospěch 

i neprospěch obviněného. V souladu se zásadou materiální pravdy nesmí být o vině obviněného 

 
112  PROVAZNÍK, J. Trestněprávní meze lži při obhajobě v trestním řízení.  Bulletin advokacie, 3/2019, 27.3.2019 

[cit. 02. 01. 2020]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/03/27/trestnepravni-meze-lzi-pri-obhajobe-v-

trestnim-rizeni/ . 
113  Rozsudek Evropského soudu pro lidské práva ve věci Brandstetter proti Rakousku ze dne 28. 8. 1991 č. 11170/84 
114  SHELLENBERGER, J. A. Perjury Prosecutions After Acquittals: The Evils of False Testimony Balanced Against 

The Sanctity of Determination of Innocence In: Marquette Law Review, 1988, roč. 71, č. 4, s. 708. 
115  PROVAZNÍK, J. (Ne)vinné lži na lavici obžalovaných justice aneb Trestné činy, jichž se může dopustit obviněný 

lhaním, Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/06/12/nevinne-lzi-na-lavici-obzalovanych-justice-aneb-

trestne-ciny-jichz-se-muze-dopustit-obvineny-lhanim/ . 
116 ŠAMKO, P. Niekoľko ďalších poznámok k výkladu pojmu svedok a k tomu, či páchateľ môže byť svedkom vo 

svojej vlastnej trestnej věci, Právne listy, [online], 4.1.2013 [cit. 18.07.2019] 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a195-niekolko-dalsich-poznamok-k-vykladu-pojmu-svedok-a-k-tomu-ci-

pachatel-moze-byt-svedkom-vo-svojej-vlastnej-trestnej-veci . 

 

https://advokatnidenik.cz/2019/03/27/trestnepravni-meze-lzi-pri-obhajobe-v-trestnim-rizeni/
https://advokatnidenik.cz/2019/03/27/trestnepravni-meze-lzi-pri-obhajobe-v-trestnim-rizeni/
https://advokatnidenik.cz/2019/06/12/nevinne-lzi-na-lavici-obzalovanych-justice-aneb-trestne-ciny-jichz-se-muze-dopustit-obvineny-lhanim/
https://advokatnidenik.cz/2019/06/12/nevinne-lzi-na-lavici-obzalovanych-justice-aneb-trestne-ciny-jichz-se-muze-dopustit-obvineny-lhanim/
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a195-niekolko-dalsich-poznamok-k-vykladu-pojmu-svedok-a-k-tomu-ci-pachatel-moze-byt-svedkom-vo-svojej-vlastnej-trestnej-veci
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a195-niekolko-dalsich-poznamok-k-vykladu-pojmu-svedok-a-k-tomu-ci-pachatel-moze-byt-svedkom-vo-svojej-vlastnej-trestnej-veci
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důvodné pochybnosti. Zásada in dubio pro reo je vyjádřením objektivního důkazního břemene 

v řízení (k tomu vizte oddíl 2.4.4) a představuje vodítko pro soudce, jak má v případě pochybností 

o vině obžalovaného rozhodnout. V praxi to znamená, že neprokázaná vina je prokázanou nevinou. 

Z tohoto důvodu pro odsouzení obviněného nestačí například ani jeho doznání. 

 

3.4.2 Výpověď v procesním postavení svědka 

Svědek musí být před samotným započetím výslechu poučen. Jednak musí dle ust. § 101 

odst. 1 trestního řádu vypovídat pravdu, nic podstatného nezamlčet, jednak se lží může dopustit 

kromě trestných činů pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku a trestného činu křivého obvinění 

dle ust. § 345 trestního zákoníku i trestného činu křivé výpovědi dle ust. § 346 trestního zákoníku.   

Svědek nesmí být v souladu s ust. § 99 trestního řádu vyslýchán o utajovaných skutečnostech. 

Rovněž má za určitých okolností právo odepřít výpověď, a to za podmínek dle ust. § 100 trestního 

řádu. Zde se v praxi opakovaně setkávám s názorem orgánů činných v trestním řízení, že ani blízcí 

přátelé obviněného nemají právo odmítnout podat výpověď, přičemž je v této souvislosti dále 

upozorňováno na možné uložení pořádkové pokuty ve výši až 50.000, - Kč dle ust. § 66 odst. 1 

trestního řádu. Toto poučení je v hrubém rozporu s právními názory Ústavního soudu vyjádřenými 

v nálezu Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2018 sp. zn. II. ÚS 955/18. 

Je třeba upozornit i na rozdíl mezi výslechem svědka dle ust. § 101 a násl. trestního řádu 

a pořízením úředního záznamu o podaném vysvětlení dle ust. § 158 odst. 5 trestního řádu, kdy je 

povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčet vynucována jiným způsobem. Porušení této 

povinnosti je zde sankcionováno odpovědností za přestupek křivého vysvětlení podle ust. § 6 

zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.117 

V tomto směru by měla být osoba, od které je vyžadováno vysvětlení, poučena.118 

 

 
117 § 6 Přestupek křivého vysvětlení 

 (1) Fyzická osoba se jako osoba podávající před orgánem činným v trestním řízení vysvětlení o trestném činu 

spáchaném jiným dopustí přestupku tím, že úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro 

rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí. 

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba podávající před orgánem činným v trestním řízení 

vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným dopustí přestupku tím, že uvede nepravdu o okolnosti, která má 

podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí. 

 (3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50000 Kč. 
118  ŠÁMAL, P. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 

978-80-7400-465-0.s. 1932–1975. 
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3.4.3 Lhaní v postavení znalce a tlumočníka 

Znalec se může kromě trestných činů pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku a trestného 

činu křivého obvinění dle ust. § 345 trestního zákoníku dopustit i trestného činu křivé výpovědi 

a nepravdivého znaleckého posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku. 

Tlumočník se může dopustit i trestného činu křivého tlumočení dle ust. § 347 trestního zákoníku. 

Trestní odpovědnost svědků, stran, znalců a tlumočníků spojená s výpovědí a výslechem 

v rámci trestního řízení platí obdobně i v jiných typech řízení. 

Vyjma trestního řízení se trestného činu maření spravedlnosti lze v souvislosti 

s dokazováním dopustit i v rámci civilního řízení či v řízení před správním, teoreticky i před 

Ústavním soudem. Pro další výklad je pak nezbytné poukázat na odlišnosti těchto řízení od řízení 

trestního. 

 

3.4.4 Civilní sporné řízení 

Hlavním účelem civilního procesu je zajištění ochrany subjektivních soukromých práv. 

V rámci sporného řízení jsou to účastníci, žalobce a žalovaný, v jejichž zájmu je přesvědčit soud 

o své pravdě. V souladu se zásadou projednací zakotvenou v ust. § 120 o.s.ř. platí, že se soud 

zásadně zabývá těmi skutečnostmi, které byly účastníky řízení tvrzeny a důkazními návrhy, které 

účastníci uplatnili.119 Shodná tvrzení účastníků může soud vzít za svá v souladu s ust. § 120 odst. 3 

o.s.ř. Neprokazují se dále kupříkladu notoriety či skutečnosti známe soudu z jeho činnosti. 

Strany, stojící ve sporném civilním řízení proti sobě, zatěžuje břemeno tvrzení a břemeno 

důkazní ve zcela jiném směru (k tomu vizte oddíl 2.4.4). Jak je tomu však v případě, kdy důkazní 

prostředky předložené jednou ze stran jsou na první pohled nevěrohodné či skutečnosti, které mají 

osvědčit, jsou podezřelé?  Dle ust. § 120 odst. 2 o.s.ř. může soud provést i jiné než účastníky 

navržené důkazy v případech, kdy je uvedeného zapotřebí ke zjištění skutkového stavu. Tato 

potřeba pak vyplyne z důkazů, které byly účastníky navrženy.  Dle Kozla by v takovém případě 

mělo být ustanovení § 120 odst. 3 o.s.ř. vykládáno v souvislosti s ustanovením § 2 o.s.ř.120 tak, že 

soud by měl další důkazy provést i bez návrhu. Jako možnost se za dané situace nabízí vyzvat 

stranu sporu, která předložila k důkazu podklady k prokázání neobvyklých, podezřelých 

skutečností, k tomu, aby předložila další důkazy, které prvotní důkazy podloží a podpoří. Jako 

 
119  SVOBODA, K. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 
120 Uvedené by bylo ostatně v rozporu se zásadou zakotvenou v ust. § 2 o.s.ř., která ukládá soudům dbát na to, aby 

nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo 

zneužíváno na úkor těchto osob. 



 

46 

 

 

modelový příklad lze uvést příjmové doklady o platbách v hotovosti. Jako podpůrný důkaz by se 

zde nabízelo předložit účetnictví subjektu, jenž platbu údajně provedl.  

S účinností ode dne 1. 9. 1993 byla zrušena povinnost účastníka řízení v návrhu na zahájení 

řízení p r a v d i v ě vylíčit rozhodující skutečnosti. Nutno uvést, že ani dle tehdejší právní úpravy 

nemělo porušení této povinnosti samo o sobě žádné trestní následky. Jak uvádí Kozel, jestli 

budeme vycházet pouze z o.s.ř., pak účastník řízení může lhát o čem chce a jak chce 

a nepředstavuje to pro něj jakoukoliv sankci. Tento závěr však nepovažuje za správný.121 

I v současnosti o.s.ř. neobsahuje žádnou sankci per se pro účastníka řízení, který v rámci návrhu 

na zahájení řízení uvede úmyslně nepravdivé skutečnosti.  

Nepůjde proto o trestný čin podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku, zažaluje-li žalobce již 

uhrazenou pohledávku z důvodu, že tato osoba podávající žalobu (často i právní zástupce 

původního věřitele) neví o úhradě pohledávky. 

Rovněž není nijak výslovně sankcionováno ani uvádění úmyslně nepravdivých informací 

v rámci účastnické výpovědi, vyjma trestných činů pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku, či 

trestného činu křivého obvinění dle ust. § 345 trestního zákoníku atd.  

Specifika pak představuje např. předvolání k prohlášení o majetku dle ust. § 260d odst. 1 

o.s.ř. Toto předvolání obsahuje rovněž poučení a účel výslechu. Poučení směruje k následkům, 

které nastanou v případě nedostavení se k výslechu, nebo v případě uvedení nepravdivých či hrubě 

zkreslených údajů. V takovém případě se pachatel vystavuje trestní odpovědnosti za spáchání 

trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle ust. § 227 trestního 

zákoníku. 

3.4.5 Exekuční řízení 

Výkon rozhodnutí a jiných exekučních titulů upravuje zejména o.s.ř. a zákon č. 120/2001 

Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jako „exekuční řád“). V drtivé většině případů oprávněný volí výkon rozhodnutí v exekučním 

řízení dle exekučního řádu. Zde se nabízí otázka uvedení soudu v omyl v rámci řízení o nařízení 

exekuce i uvedení soudu v omyl v rámci řízení o zastavení exekuce. 

V průběhu řízení o nařízení exekuce soud nezkoumá, zdali povinný již před zahájením 

exekuce nesplnil povinnost uloženou mu exekučním titulem dobrovolně. Postačí, jestli oprávněný 

tvrdí tyto skutečnosti ve svém návrhu, či to z něj implicitně vyplývá. Soud rovněž nezkoumá, zdali 

 
121 KOZEL, R. Zneužívání občanského soudního řízení jeho účastníky k trestné činnosti. Právní rozhledy, roč. 2002, 

č. 3, s. 130 a násl. 
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vymáhané právo již nezaniklo dle hmotného práva.122 Z tohoto hlediska role soudu v řízení 

o nařízení výkonu rozhodnutí připomíná spíše roli katastrálního úřadu v řízení o vkladu 

vlastnického nebo jiného věcného práva do katastru nemovitostí (k tomu vizte oddíl 3.4.8). 

Uvedené však může mít vážné dopady do majetkové sféry povinného. Račok s ohledem na tuto 

skutečnost dospívá k tomu, že z těchto důvodů nelze závěry z usnesení Nejvyššího soudu 

publikované pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr. uplatnit v řízení o nařízení exekuce, přičemž soud v tomto 

řízení uvést v omyl lze a tímto jednáním tak je možné naplnit skutkovou podstatu trestného činu 

podvodu dle ust. § 250 trestního zákona123 (resp. ust. § 209 trestního zákoníku). 

Jiná situace je v rámci řízení o návrhu na zastavení exekučního řízení.124 Zde je naopak 

předmětem zkoumání skutečnost, zdali povinnost již byla splněna či zanikla, což představuje jeden 

z důvodů pro zastavení exekuce. 

 

3.4.6 Insolvenční řízení 

Podvodné jednání, které přichází v souvislosti s tímto řízením do úvahy, je jednak lež 

ohledně existence úpadku, či lež ohledně existence fiktivní pohledávky za dlužníkem. Požadavek 

na poctivost záměru dlužníka podávajícího návrh na povolení oddlužení je obsažen v ust. § 395 

odst. 1, písm. a) insolvenčního zákona. 

Samotné padělání nebo pozměnění různých dokumentů, které mají sloužit jako podklad 

pro zahájení insolvenčního řízení (např. obchodních smluv, faktur, výpisů z bankovních účtů, 

dlužních úpisů), jež ale nemají charakter veřejné listiny ve smyslu ust. § 567 OZ, nemůže být 

posouzeno jako trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny dle ust. § 348 trestního zákoníku. 

V souvislosti s neoprávněným podáním insolvenčního návrhu se lze dopustit trestného činu 

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ust. § 248 odst. 1 trestního zákoníku, 

trestného činu poškození věřitele dle ust. § 222 odst. 2 trestního zákoníku, trestného činu 

zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle ust. § 254 trestního zákoníku, trestného činu 

vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy dle ust. § 259 trestního zákoníku atd. 

Z těchto důvodů je možné trestně stíhat věřitele, pokud podá tzv. šikanózní insolvenční 

návrh, který obsahuje vědomě nepravdivé, lživé nebo smyšlené informace. V takovém případě pak 

 
122 Např. ust. § 1908 a násl. OZ. 
123  RAČOK, J.: K možnosti spáchání trestného činu podvodu podáním nepravdivého návrhu na nařízení výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce, Bulletin advokacie, č. 11/2018. 
124 KASÍKOVÁ in Kasíková, M. a kol., Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1167 s., s. 205 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2005, sp. zn. 8 Tdo 272/2005. 
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věřiteli hrozí odsouzení za trestný čin vydírání dle ust. § 175 trestního zákoníku a trestný čin 

pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku.125 

Jestliže věřitel uplatní v rámci insolvenčního řízení fiktivní pohledávku, tímto jednáním 

zneužije insolvenční soud k veřejnému sdělení nepravdivého údaje o tvrzeném dlužníkovi, čímž 

dojde k zásahu do jeho ústavně zaručeného práva na dobrou pověst podle ust. článku 10 odst. 1 

LZPS a rovněž do práva na podnikání podle ust. článku 26 odst. 1 LZPS.126  

Zároveň, pokud bude zjištěno, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než  

50 % přihlášené částky, nebude se dle ust. § 178 odst. 5 insolvenčního zákona k přihlášené 

pohledávce přihlížet ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Rovněž může být tvrzenému věřiteli 

uloženo, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, a to až v takové výši, o kterou 

přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna.127 

 

3.4.7 Civilní nesporné řízení 

Pro další výklad v rámci této práce je vhodné odlišit řízení nesporná od řízení sporných. 

V nesporných řízeních platí převážně zásada vyhledávací společně se zásadou oficiality, kdy tato 

řízení mohou být ve většině případů zahajována z úřední povinnosti. Je zde vyšší míra ingerence 

státní moci z důvodu existence veřejného zájmu na určitých nesporných řízeních. V rámci 

nesporného řízení dochází k úpravě právních poměrů jednoho nebo více účastníků řízení – 

účastníci řízení nejsou v kontradiktorním postavení dvou stran, ačkoliv jejich právní zájmy mohou 

být odlišné. 

Jak již bylo podrobněji rozebráno v podkapitole 3.3, jestliže pachatel v dědickém řízení 

tvrdí nepravdivé skutečnosti s cílem obohatit se z dědictví na úkor dalších dědiců, může se dopustit 

trestného činu podvodu. Osobou uvedenou v omyl však v tomto případě nebude soud, ale ostatní 

dědicové.  

 

3.4.8 Správní řízení 

V rámci správního řízení bylo judikatorně dovozeno, že ve správním řízení lze správní 

orgán uvést předložením zfalšovaných či pozměněných důkazních prostředků v omyl.   

„Důležitým aspektem k určení, zda onu instituci lze uvést v omyl, je skutečnost, zda je 

v předmětném řízení „protistrana“, jež ví, jaký je skutečný stav věci – např. žalovaný v civilním 

 
125 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.  4. 2005, sp. zn. 8 Tdo 272/2005. 
126 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1575/2016. 
127 Ust. § 178 odst. 1 insolvenčního zákona. 
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majetkovém sporu věděl, jaké dělal majetkové dispozice – a nemůže tak být uveden žalobcem 

v omyl.128 Níže rozebírám několik rozhodnutí nejvyšších soudních instancí zaměřujících se 

na správní řízení. 

Energetický regulační úřad 

V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 4 Tdo 968/2016, byl vysloven 

názor, že ve správním řízení je možno uvést Energetický regulační úřad (jeho pracovníky) v omyl. 

Odlišnost od závěrů vyslovených v usnesení Nejvyššího soudu publikovaném pod č. 24/2006 Sb. 

rozh. tr. byla spatřována v tom, že „řízení o vydání licence je správním řízením, kdy vrchnostenský 

orgán vydává na základě podkladů převážně dodaných účastníkem osvědčení o naplnění nějaké 

skutečnosti s konstitutivními účinky, nikoli sporem dvou stran, který rozhoduje nestranný 

a nezávislý arbitr – soud. řízení o vydání licence má charakter zásadně neveřejného písemného 

řízení, kdy správní orgán vychází zejména z písemných podkladů toho, kdo podal žádost o udělení 

předmětné licence.“129 

Řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 

Toto řízení má povahu správního řízení, jež má charakter neveřejného písemného řízení, 

v jehož rámci správní orgán pravidelně vychází zejména z písemných podkladů předložených 

navrhovatelem. Byl-li katastrální úřad v řízení o povolení vkladu vlastnického práva uveden 

v omyl, v důsledku čehož vklad práva povolil, nabyl nabyvatel vlastnictví k nemovitosti ke dni, 

kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu a převodcovi tím vznikla škoda.130 

Dávky státní sociální podpory 

Trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku se lze dopustit i podáním 

neopodstatněné žádosti o přiznání dávek sociální podpory či zamlčením určitých skutečnosti - 

např. neuvedením všech příjmů (například podání žádosti o dávku v nezaměstnanosti a neuvedení, 

že žadatel je zaměstnán131, nebo kupříkladu situace, kdy příjemce dávky zemře a rodina o uvedené 

skutečnosti příslušné orgány neinformuje). 

Okresní správu sociálního zabezpečení jako státní orgán lze uvést v omyl, přičemž 

předložením falešných podkladů je uveden v omyl zaměstnanec této právnické osoby, v jehož 

kompetenci je rozhodnout o nárocích. K uvedenému je vhodné uvést, že konkrétní zaměstnanec 

 
128 Sjednocující stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. Tpjn 305/2010. 
129 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 4 Tdo 968/2016. 
130 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2004 sp. zn. 8 Tdo 42/2004. 
131 Usnesení Ústavního soudu ze dne ze dne 3. 5. 2016 sp.zn. 4 Tdo 158/2014. 
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nemusí být v popisu skutku výslovně označen, postačí určení právnické osoby, jejímž jménem 

fyzická osoba jedná, neboť její existence je naprosto zřejmá.132 

 

3.4.9 Rozhodčí řízení 

V souladu s výkladem Evropského soudního dvora, učiněným např. v rámci rozsudku 

Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 27. 4. 2006, Standesamt Stadt Niebüll, pro určení, zda lze 

určitý orgán považovat za soud, je nutno zvážit řadu okolností. Jde konkrétně o zákonný základ 

orgánu, jeho trvalost, závaznost jeho jurisdikce, kontradiktorní povaha řízení, použití právních 

norem orgánem, i jeho nezávislost.133  

Pro rozhodčí soudy, přestože jejich činnost je nepochybně alternativou soudní moci a jejich 

rozhodnutím jsou přiznávány obdobné účinky, však zdaleka natolik vysoké požadavky a oprávnění 

stanoveny nejsou. Rozhodčí řízení není zcela autonomní, neboť opravným elementem je soudní 

řízení, a to přesto, že jsou možnosti nápravy předchozího rozhodnutí jen omezené a podmíněné 

existencí taxativně vyjmenovaných vad. Rozhodčí řízení nastupuje na základě dohody účastníků 

konkrétního občanskoprávního vztahu, resp. jejich individuálního rozhodnutí či vůle, 

a představuje odklon od soudního řízení. Výrazně nižší požadavky jsou stanoveny i pro rozhodce, 

kterými mohou být občané České republiky, kteří jsou zletilí a způsobilí k právním úkonům, 

zákonem není stanoven výslovný předpoklad kvalifikace, tzn. ani právnické vzdělání.  Všechny 

tyto odlišnosti jsou dle názoru čtvrtého senátu Nejvyššího soudu natolik zásadní, že postavení 

rozhodce k postavení soudce připodobnit nelze. Nejvyšší soud došel k závěru, že rozhodce 

v rozhodčím řízení uvést v omyl lze, přičemž argumentoval nikoli rozsahem dokazování, nýbrž 

primárně osobností soudce jako takového.134 

 

3.4.10 Dílčí závěr 

Judikaturní závěry týkající se toho, v jakých typech řízení lze spáchat trestný čin podvodu, 

lze shrnout tak, že v rámci soudního sporného řízení nelze uvést soud v omyl. Naopak v řízení 

o pozůstalosti, ve správním řízení, jakož i např. v řízení před rozhodčím soudem je možno soud / 

správní orgán / rozhodce uvést v omyl. Přesto, že lze polemizovat s argumenty, které zvolil 4. 

senát Nejvyššího soudu při zvažovaní, zda lze uvést v omyl rozhodčí soud (poukazem na osobnost 

rozhodce a nižší míru předpokladů, které musí splnit), lze závěr formulovat následovně: 

 
132 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2015, sp.zn. 5 Tdo 693/2015. 
133 Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 27. 4. 2006 Standesamt Stadt Niebüll. 
134 Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. 4 Tdo 239/2014.  
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„Prostředkem (nástrojem) uvedení v omyl se soud může stát tam, kde druhý (další) účastník 

řízení nemůže mít úplnou znalost dispozic, které byly s majetkem prováděny, neboť to nebyl on, 

kdo je prováděl, přičemž má jen omezené možnosti svůj omyl eliminovat a prověřit si rozhodné 

skutečnosti.“135 

 

 

 
135 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2019, sp. zn. 5 Tdo 533/2018. 



52 

 

4 TRESTNÝ ČIN MAŘENÍ SPRAVEDLNOSTI A NAVAZUJÍCÍ 

TRESTNÉ ČINY 

 

Dříve, než přikročím k rozboru procesu, kterým byl do českého právního řádu zaveden 

trestný čin maření spravedlnosti, považuji za vhodné rozebrat trojici trestných činů výslovně 

zmíněných v rámci ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku. Trestný čin maření spravedlnosti může 

být v tomto ohledu spáchán mj. návodem ke spáchání těchto tři trestných činů. 

 

4.1 Trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku  

 

„§ 346 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek 

 

(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

 

(2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před 

notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který 

koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky 

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění 

vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo 

b) takovou okolnost zamlčí, 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch, nebo 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. 

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
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b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

 

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“136 

 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na správném zjištění skutkového stavu jako 

základu zákonného rozhodnutí v řízení o pozůstalosti, v řízení před soudy včetně mezinárodních 

soudních orgánů, státních zástupců nebo policejních orgánů, pokud konají přípravné řízení podle 

trestního řádu, a obdobný zájem na správných zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké 

sněmovny.137  

Pokud srovnáme tento trestný čin s trestným činem maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

odst. 1 trestního zákoníku, dovodíme, že trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku se lze dopustit i před vyšetřovací komisí Poslanecké 

sněmovny České republiky, trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního 

zákoníku však nikoliv.138 

Zatímco skutková podstata trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku úžeji vymezuje subjekt a tento trestný čin tak může 

spáchat pouze svědek a znalec, trestného činu maření spravedlnosti se může dopustit každý. 

Znakem skutkové podstaty trestného činu maření spravedlnosti je tedy všeobecný subjekt. 

 

4.1.1 Křivá výpověď 

Co se týče určení a zhodnocení věrohodnosti svědecké výpovědi, nelze se spokojit pouze 

s písemným vyhotovením obsaženým v protokolu, je nutno vnímat i chování svědka při výslechu. 

Pozornost je zapotřebí věnovat plynulosti řeči, tónu hlasu, mimice, gestům, ochotě odpovídat 

na doplňující dotazy, očnímu kontaktu, nadměrné potivosti i způsobu reprodukce skutečností 

 
136 Ust. § 346 trestního zákoníku. 
137 ŠÁMAL, P. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 

978-80-7400-465-0.s. 3241–3248. 
138 Trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst.2 trestního zákoníku se lze dopustit v souvislosti 

s poskytnutím, nabídnutím nebo přislíbením prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu 

křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku i před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny. 
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ze strany svědka či znalce.139 Uvedené nelze paušalizovat, přičemž je zapotřebí zohledňovat 

i rozdílnou úroveň vyspělosti a rozumové zdatnosti u různých svědků. Svědeckou výpověď rovněž 

nelze hodnotit pouze jednotlivě, ale je nutné hodnotit i míru jejího souladu s dalšími důkazními 

prostředky.140  

Samotný fakt, že výpověď svědka byla orgány činnými v trestním řízení vyhodnocena jako 

nevěrohodná ještě nemusí nutně znamenat, že jde o výpověď nepravdivou. Zatímco nevěrohodnost 

vyjadřuje jen pochybnosti o pravdivosti výpovědi, nepravdivost znamená jistotu, že je tvrzení 

obsažené ve výpovědi v rozporu se skutečností. 

Orgány činné v trestním řízení musí u trestného činu křivé výpovědi jako předběžnou 

otázku posoudit, zdali osoba, která měla křivě vypovídat o určitých skutečnostech pojících 

se s trestným činem, není sama jeho pachatelem. Pokud dospějí k závěru, že pachatelem je, pak 

dle zásady, že nikdo nemůže být svědkem ve své vlastní trestní věci, nemůže být v daném případě 

odpovědna za trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle ust. § 346 

trestního zákoníku. Tím není v souvislostí s její výpovědí vyloučena její odpovědnost za jiný 

trestný čin, např. křivého obvinění dle ust. § 345 trestního zákoníku.  

Zároveň, jak poukazuje Šamko, fyzická osoba se nestává svědkem jenom proto, že ji orgán 

činný v trestním řízení vyslechne jako svědka a poučí ji o právech a povinnostech svědka.141  

 

4.1.2 Znalecký posudek 

Pachatelem trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle 

ust. § 346 odst. 1 trestního zákoníku může být pouze znalec, a to znalec, který podává znalecký 

posudek – jedná se tedy o speciální subjekt. 

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 

„zákon o znalcích a tlumočnících“) v ust. § 2 stanoví, že znalcem je především osoba zapsaná 

v seznamu znalců pro příslušný obor u některého krajského soudu nebo v ústředním seznamu 

znalců. Znalcem však může být i osoba, která sice není zapsaná v takovém seznamu, byla však 

postupem předpokládaným v ust. § 24 zákona o znalcích a tlumočnících ustanovena ad hoc.  

 
139 PINKAVOVÁ, Z. Hodnocení věrohodnosti svědecké výpovědi v civilním řízení, Bulletin advokacie [online], 

14.12.2015 [cit. 07. 06. 2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/hodnoceni-verohodnosti-svedecke-

vypovedi-v-civilnim-rizeni . 
140  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3341/2006. 
141 ŠAMKO, P. Skutočne môže byť páchateľ trestného činu svedkom vo svojej vlastnej trestnej veci?, Právne listy, 

[online], 6.10.2012 [cit. 18.07.2019]  http://www.pravnelisty.sk/clanky/a169-skutocne-moze-byt-pachatel-

trestneho-cinu-svedkom-vo-svojej-vlastnej-trestnej-veci . 

http://www.bulletin-advokacie.cz/hodnoceni-verohodnosti-svedecke-vypovedi-v-civilnim-rizeni
http://www.bulletin-advokacie.cz/hodnoceni-verohodnosti-svedecke-vypovedi-v-civilnim-rizeni
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a169-skutocne-moze-byt-pachatel-trestneho-cinu-svedkom-vo-svojej-vlastnej-trestnej-veci
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a169-skutocne-moze-byt-pachatel-trestneho-cinu-svedkom-vo-svojej-vlastnej-trestnej-veci
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Pokud bude v souvislosti s hodnocením znaleckého posudku zjištěno, že znalec podal 

úmyslně nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude dána i jeho trestní 

odpovědnost podle ust. § 346 trestního zákoníku, a to případně i v souběhu s dalšími trestnými 

činy, jako např. trestným činem podvodu podle ust. § 209 trestního zákoníku atd.142 

 

4.2 Křivé obvinění 

§ 345 Křivé obvinění 

 

(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 

(2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta. 

 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch, 

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou 

sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, 

c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo 

e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

 

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 

 
142 ŠÁMAL, P. Znalci a jejich trestní odpovědnost, Bulletin advokacie, 9/2016, 12.10.2016, [cit. 18. 01. 2020]. 

Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/znalci-a-jejich-trestni-odpovednost?browser=mobi . 

http://www.bulletin-advokacie.cz/znalci-a-jejich-trestni-odpovednost?browser=mobi
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b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“143 

 

Trestný čin křivého obvinění je nejfrekventovanějším trestným činem, kterého se pachatel 

může dopustit lhaním. Lze jej spáchat pouze nepravdivým obviněním. Subjekt je všeobecný, 

tj. může se jej dopustit i obviněný.144 Jestliže se pachatel tohoto trestného činu dopustí v rámci 

obhajoby v trestním řízení za přítomnosti policejního orgánu nebo státního zástupce, pak tímto 

jednáním může naplnit i kvalifikovanou skutkovou podstatu dle ust. § 345 odst. 2 trestního 

zákoníku. K uvedenému může dojít i během předestírání jeho verze událostí v rámci obhajoby, 

např. svalováni viny na jinou osobu. Obviněný nemusí znát ani kvalifikaci skutku, stačí, že vylíčí 

okolnosti, ze kterých vyplývá trestní odpovědnost jiné osoby. Jak uvádí Provazník, nemusí být ani 

identifikována konkrétní osoba, stačí, když označí osobu na základě identifikačních znaků tak, že 

může být ztotožněna.145 Křivé obvinění může směřovat i vůči postupu orgánů činných v trestním 

řízení v rámci tohoto řízení. Může jít např. o křivé obvinění z trestného činu zneužití pravomoci 

úřední osoby dle ust. § 329 trestního zákoníku. Kdyby však obviněný označoval orgány činné 

v trestním řízení za nekompetentní či zaujaté, mohl by těmito výroky teoreticky naplnit skutkovou 

podstatu např. trestného činu pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku. 

Naopak trestného činu křivého obvinění dle ust. § 345 trestního zákoníku se nelze dopustit 

pouhým konstatováním podezření, že někdo spáchal trestný čin.146 Lživě obvinit totiž znamená 

vědomě objektivně nepravdivě informovat o skutkových okolnostech, tedy o tom, kdy, kde a jak 

měl být trestný čin spáchán a kdo je jeho pachatelem. 

U trestného činu křivého obvinění se vyžaduje přímý úmysl ve vztahu ke křivému 

obvinění. Přímý úmysl musí pokrývat znak „lživého obvinění jiného z trestného činu“. Nicméně 

pro specifický úmysl „přivodit jinému jeho trestní stíhání“ postačuje úmysl nepřímý.147 

U kvalifikovaných skutkových podstat, jako např. u přivození trestního stíhání ve smyslu ust. 

§ 345 odst. 2 trestního zákoníku, se vyžaduje rovněž alespoň úmysl nepřímý. 

K dokonání trestného činu křivého obvinění není zapotřebí, aby se pachateli podařilo 

dosáhnout jeho úmyslu, tj. aby byla určitá osoba skutečně obviněná ze spáchání trestného činu 

nebo dokonce za něj odsouzena. Dopustit se uvedeného trestného činu lze i tehdy, jestliže trestní 

 
143  Ust. § 345 trestního zákoníku. 
144  Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 3 Tdo1568/2015 či rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ze dne 6.11. 1990, sp. zn. Tzv 28/90 (Rt 63/1991). 
145  PROVAZNÍK, J. (Ne)vinné lži na lavici obžalovaných aneb trestné činy, jichž se může obviněný dopustit 

lhaním. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora, 2019, roč. 2019, č. 6, s. 15-20. ISSN 1210-6348. 
146

  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 3 Tdo 1484/2012. 
147  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. 7 Tdo 1272/2016. 
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stíhání bylo zahájeno již dříve (dle textace „přivodit“).148 Úmysl pachatele se tak může vztahovat 

též k tomu, aby se v již zahájeném trestním stíhání nadále pokračovalo (např. pro přísnější právní 

kvalifikaci skutku) nebo aby byla ve věci učiněna další rozhodnutí (např. vzetí obviněného 

do vazby, odsuzující rozsudek). 

Je vyžadováno prokázání nepravdivosti obvinění, nepostačí pouze nedostatek skutečností 

nasvědčujících pravdivosti podezření jím vytvořeného.149 Nepostačí ani to, že původně obviněná 

osoba byla následně obvinění zproštěna.150 

V praxi se lze setkat i se situací, kdy osoba nepravdivě obviňuje samu sebe. Úmyslem může 

být např. chránění třetí osoby. Toto jednání by bylo možno kvalifikovat jako např. spáchání 

trestného činu nadržování dle ust. § 366 trestního zákoníku.151 

 

4.2.1 Nepravdivé trestní oznámení 

Podání nepravdivého trestního oznámení ještě nemusí automaticky založit trestní 

odpovědnost. Dle judikatury nelze podáním trestního oznámení způsobit vážnou újmu na právech 

Policii České republiky ve smyslu ustanovení § 181 trestního zákoníku o trestném činu poškození 

cizích práv. Nelze se takto ani dopustit trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku, 

přestože takové oznámení vyvolalo úkony směřující k jeho prověření.152 Uvedení lživých 

informací policejnímu orgánu však může, za předpokladu splnění dalších podmínek, založit trestní 

postih pachatele takového jednání pro jiné trestné činy, např. trestného činu křivého obvinění 

dle ust. § 345 trestního zákoníku či trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku.153 

 

 
148  K tomu vizte např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 883/2006 ze dne 2. 8. 2006, publikovaného ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek, 10/2007 pod č. R 56/2007: „Pokud jde o časový okamžik, v němž přichází 

v úvahu spáchání trestného činu křivého obvinění podle § 345 odst. 2 TrZ, pachatel se ho může dopustit nejen 

za situace, kdy orgány činné v trestním řízení ještě nezahájily trestní stíhání konkrétní osoby, nýbrž i za situace, 

kdy již bylo trestní stíhání takové osoby zahájeno, neboť zákonný znak „přivodit“ jeho trestní stíhání není totožný 

s pojmem „zahájit“ trestní stíhání jiné osoby. Úmysl pachatele se tak může vztahovat též k tomu, aby se v již 

zahájeném trestním stíhání nadále pokračovalo (např. pro přísnější právní kvalifikaci skutku) nebo aby byla 

ve věci učiněna další rozhodnutí (např. vzetí obviněného do vazby, odsuzující rozsudek).“ 
149   Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 1965, sp. zn. 4 Tz 40/65 (Rt 44/1965). 
150   Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 3 Tdo 138/2018. 
151  Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 21. 2. 2006, sp. zn. 13 To 63/2006 

(R 59/2006) u trestného činu poškozování cizích práv v souladu s ust. § 209 trestního zákoníku. 
152  Rozsudek velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 15 Tdo 574/2006. 
153  Rozsudek velkého senátu trestního kolegia NS ČR ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 15 Tdo 574/2006 (R 21/2007; 

T 925/2006). 
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4.3 Trestný čin křivého tlumočení 

§ 347 Křivé tlumočení 

 

(1) Kdo jako tlumočník nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá 

v řízení před orgánem veřejné moci nebo v souvislosti s takovým řízením skutečnosti nebo 

okolnosti, které mají podstatný význam pro rozhodnutí orgánu veřejné moci, bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

 

(2) Kdo jako tlumočník před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, státním 

zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, 

anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nesprávně, 

hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá, bude potrestán odnětím 

svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. 

 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu nebo 

b) páchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. 

 

Trestněprávní ochrana náležitého výkonu tlumočnické činnosti je s ohledem na specifika 

tlumočnické činnosti vyjmuta z ustanovení trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku a upravena samostatně. 

Objektem trestného činu křivého tlumočení podle ust. § 347 odst. 1 trestního zákoníku je 

řádný výkon tlumočnické činnosti, pokud se prostřednictvím této činnosti zjišťují skutečnosti, 

ze kterých má orgán veřejné moci při své rozhodovací činnosti vycházet, a tedy vlastně zájem 

na správném zjištění skutkového stavu v řízení před orgány veřejné moci.154 

Pachatelem trestného činu podle ust. § 347 odst. 1 trestního zákoníku může být fyzická či 

právnická osoba, která v řízení před orgánem veřejné moci nebo při tlumočení (písemném 

překladu) v souvislosti s takovým řízením byla v postavení tlumočníka. Subjekt je tedy speciální. 

Dle zákona o znalcích a tlumočnících vykonávají tlumočnickou činnost znalci a tlumočníci 

zapsaní do seznamu znalců a tlumočníků; znaleckou činnost vykonávají také ústavy.155 Trestní 

 
154 RIZMAN, S. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-428-5, 

s. 3249–3253. 
155 Ust. § 2 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 
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zákoník nerozlišuje tlumočníky zapsané do seznamu tlumočníku a tlumočníky ustanovené ad hoc. 

Nepravdivé tlumočení je trestné jen před orgánem veřejné moci nebo v souvislosti s ním. 

Za orgány veřejné moci jsou považovány orgány autoritativně rozhodující o právech 

a povinnostech subjektů, ať již přímo nebo zprostředkovaně, přičemž veřejnou moc vykonává stát 

především prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Za určitých podmínek 

může stát vykonávat veřejnou moc i prostřednictvím dalších subjektů.156 

 

 

 
156 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2004 sp. zn. Pl. ÚS 38/03. 
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5 VÝVOJ VEDOUCÍ K PŘIJETÍ NOVÉHO TRESTNÉHO ČINU 

MAŘENÍ SPRAVEDLNOSTI 

 

Začátkem roku 2018 předložila vláda poslanecké sněmovně návrh novely trestního 

zákoníku a některých dalších zákonů, označený jako sněmovní tisk 79/0, Tisk 70-79.157 

Zpravodajem určil Organizační výbor JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D.  

Z důvodu tématu této práce se budu v dalších částech zabývat pouze částí vládního návrhu 

směřující k zavedení trestného činu maření spravedlnosti a ke změně souvisejících ustanovení. 

Původní návrh tohoto trestného činu směřoval vůči jednáním, která podstatně ztěžují a znemožňují 

orgánům veřejné moci spravedlivě rozhodnout ve věci. 

 

Prvotní návrh ustanovení: 

 

„§ 347a 

Maření spravedlnosti 

 

(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo 

trestního řízení anebo v takovém řízení předloží důkazní prostředek, o kterém ví, že je 

padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění 

důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta. 

 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jiného svádí ke spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), 

křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347). 

 

(3) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo 

pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi 

a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta. 

 

 
157  Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2018. VII. volební období. Sněmovní tisk č. 79. Vládní návrh 

novely trestního zákoníku a některých dalších zákonů [cit. 18.03.2019]. 

Dostupný  z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 

 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch, 

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba, 

c) spáchá-li takový čin v úmyslu vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo 

d) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny, 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

 

(6) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“.158 

 

Předkladatel v České republice si vzal za vzor slovenskou úpravu, a to přestože, jak sám 

uznal, na Slovensku zavedení tohoto trestného činu žádnou podstatnou změnu nezpůsobilo.159  

Prostudujeme-li počet pravomocně skončených věcí v oblasti trestného činu maření spravedlivosti 

ve Slovenské republice, zjistíme že do roku 2018 bylo zaznamenáno 14 odsouzených, 

a v Německu a Rakousku evidovali počet odsouzených v jednotkách.160 

 

5.1 Diskuse k návrhu novely 

Původní návrh novely předpokládal, že trestný čin maření spravedlnosti bude sestávat 

ze šesti skutkových podstat. Původně navrhovaný druhý odstavec upravoval kriminalizaci svádění 

 
158  Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2018. VII. volební období. Sněmovní tisk č. 79. Vládní návrh 

novely trestního zákoníku a některých dalších zákonů [cit. 18.03.2019]. Dostupný z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 
159  Ibid. 
160 Olomoucký vrchní státní zástupce JUDr. Ištván, dne 27. 4. 2018 se pod záštitou ústavněprávního výboru 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal na půdě sněmovny kulatý stůl k problematice novel trestního 

zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový trestný čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost 

ideologie“. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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ke spáchání trestného činu dle ustanovení § 345, § 346 a § 347 trestního zákoníku. Detailnější 

rozbor jednotlivých skutkových podstat v jejich finální verzi tak, jak byly přijaty a zavedeny, 

nabízím v kapitole 6. V této části práce bych se ráda zaměřila na některé diskutované problémy 

navrhované úpravy. 

Předestřený vládní návrh novely trestního zákoníku vyvolal řadu reakcí členů odborné 

obce. Z těchto důvodu byl na den 27. 4. 2018 svolán k tématu kulatý stůl. Spornými otázkami byly 

trestní odpovědnost předkladatele padělaných důkazních prostředků, kriminalizace tohoto jednání 

i možný útok na obhajobu, potenciální průtahy v řízení a možnost nařízení odposlechů, kdy obavy 

opět směrovaly k ohrožení důvěrnosti komunikace mezi obviněným a obhájcem. 

 

5.1.1  Padělání důkazních prostředků 

(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo 

trestního řízení anebo v takovém řízení předloží důkazní prostředek, o kterém ví, že je padělaný 

nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění důkazní 

prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.161 

Vyjádření soudcovské unie 

Viceprezident soudcovské unie Mgr. Petr Černý se vyjádřil v tom smyslu, že v trestním 

zákoníku je dle jeho názoru mezera. Uznal, že již před projednávanou novelou bylo 

kriminalizováno padělání veřejných listin, lékařských zpráv či vypracování nepravdivého 

znaleckého posudku. Dle Černého však v mnoha případech předložených padělaných 

či pozměněných listin nejde o listinu veřejnou. Přesto mají tyto listiny významný dopad 

na rozhodnutí. Není proto dle jeho názoru správné, že ten, kdo takovou listinu zfalšuje, pozmění, 

antedatuje, jako i ten, kdo k takovému činu jiného svádí či navede, nemůže být žádným způsobem 

za toto jednání postižen. Škodlivost takového jednání je přitom dle Černého zjevná. Poukázal 

na to, že jednáním, kdy někdo oklame soud předložením padělaného listinného či důkazního 

prostředku, může dojít k „pokřivení“ uplatňování státní moci. To má pak za následek zásah 

do základních lidských práv a svobod garantovaných ústavním pořádkem České republiky. 

 
161 Zápis z 8. schůze představenstva, která se konala ve dnech 9. a 10. 4. 2018 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, 

Praha 1, Dostupné z: https://www.advokatni-komora.cz/assets/zapis_08_predstavenstvo_2018_04_09.pdf . 

https://www.advokatni-komora.cz/assets/zapis_08_predstavenstvo_2018_04_09.pdf
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Vyjádření České advokátní komory 

K návrhu novely podala své vyjádření i Česká advokátní komora. Ta předně připomněla, 

že justice i bez zavedení trestného činu maření spravedlnosti disponovala prostředky, jak se 

vypořádat se situací, kdy někdo u soudu předložil padělaný nebo pozměněný důkazní prostředek. 

Šlo o ztrátu důvěryhodnosti v očích soudu či dokonce ztrátu pře v případech, kdy osoba zatížena 

důkazním břemenem ohledně určitých skutečností se pokoušela toto unést předložením důkazního 

prostředku, o kterém vyšlo najevo, že je antedatovaný, nebo zfalšovaný. 

Česká advokátní komora se dovolávala i práva obviněného hájit se prostředky, které uzná 

za vhodné, tedy i lží. Dle Sokola do toho spadá i předložení důkazních prostředků na podporu 

lživých tvrzení.162 Za paradoxní pak označil situaci, kdy by v případě přijetí navrhované úpravy 

mohl obviněný tvrdit soudu cokoliv, ale když by chtěl k prokázání těchto tvrzení navrhnout soudu 

důkazy, předložením těchto důkazních prostředků by se již dopustil trestného činu. 

Na druhou stranu Česká advokátní komora neodsoudila snahu zamezit narušování činnosti 

orgánů veřejné moci jako takovou a připustila, že za určité situace může splnit svůj účel. 

Vyjádření JUDr. Milady Šámalové z Nejvyššího soudu 

Tvrzení advokátní komory částečně podpořila i JUDr. Milada Šámalová163 z Nejvyššího 

soudu. Dle ní je navrhované znění tak, jak je koncipováno, v rozporu se zněním ustanovení § 33 

odst. 1 trestního řádu, které stanoví: 

 

„Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům 

o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, 

činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se radit 

i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu 

svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl 

vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení 

(§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez 

přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost 

omezena.“164 

 
162 Zápis z 8. schůze představenstva, která se konala ve dnech 9. a 10. 4. 2018 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, 

Praha 1, Dostupné z: https://www.advokatni-komora.cz/assets/zapis_08_predstavenstvo_2018_04_09.pdf . 
163  Dne 27. 4. 2018 se pod záštitou ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal na půdě 

sněmovny kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat 

nový trestný čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“. 
164  Ust. § 33 odst. 1 trestního řádu. 

https://www.advokatni-komora.cz/assets/zapis_08_predstavenstvo_2018_04_09.pdf
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5.1.2 Předkládání důkazních prostředků 

Návrh novely č. 287/2018 Sb. navrhoval kriminalizovat nejen padělání důkazních 

prostředků, ale i jejich předkládání soudu, či orgánům činným v trestním řízení. Jednalo se o jedno 

z nejdiskutovanějších témat návrhu. Původní návrh ustanovení byl následující: 

 

(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo 

trestního řízení anebo v takovém řízení předloží důkazní prostředek, o kterém ví, že je padělaný 

nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění důkazní 

prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.165 

Vyjádření České advokátní komory 

Česká advokátní komora vnímala návrh novely jako snahu o posílení postavení státního 

zástupce v rámci trestního řízení. Její obavy směrovaly k tomu, že se státní zástupce v trestním 

řízení může pokusit vyloučit „nepohodlného“ obhájce, a to tím, že jej obviní z trestného činu 

spáchaného v soudní síni. K návrhu se vyjádřil rovněž místopředseda České advokátní komory, 

JUDr. Tomáš Sokol, který i v médiích připravenou novelu ve vícerých oblastech důrazně 

kritizoval. Svojí argumentaci postavil na obavě, že návrh trestného činu ohrozí advokáty, kteří 

zpravidla klientovi jednak radí v otázkách vedení obhajoby, resp. procesní strategie i v jiných 

typech řízení a jednak jsou to zpravidla právě oni, kdo důkazní prostředky soudu jakožto zástupci 

klienta předkládají. Naopak stavovské předpisy advokátům nedovolují zkoumat pravost 

předložených smluv a podobných dokumentů od klienta, důležitých pro soudní řízení (k tomu vizte 

oddíl 8.1.1). Advokáti častokrát ani nemají možnost, jak ověřit pravost listin, či věcných důkazních 

prostředků, které jim klient poskytne. 

Dokumenty v 90 % případů předkládá advokát, který je má od klienta. Úvahy České 

advokátní komory tak směrovaly do možností ochrany právního zástupce, kdy do úvahy přicházelo 

např. požadovat od klienta prohlášení, že listina je pravá. V této souvislosti se však s uvedenou 

žádostí pojí i riziko snížení důvěry mezi klientem a advokátem.166  

Jak shrnul Sokol: „Klient se bude bát předkládat cokoliv a advokát o to víc.“ 

 
165  Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2018. VII. volební období. Sněmovní tisk č. 79. Vládní návrh 

novely trestního zákoníku a některých dalších zákonů [cit. 18.03.2019]. Dostupný z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 
166 V této souvislosti nutno uvést, že Česká advokátní komora opravdu v návaznosti na zavedení trestného činu maření 

spravedlnosti připravila návrh prohlášení a doporučila advokátům si jej nechat od klientů podepisovat.  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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Vyjádření ze strany státních zástupců 

JUDr. Jan Lata Ph.D. z nejvyššího státního zastupitelství se vyjádřil i k argumentaci České 

advokátní komory, že důkazní prostředky od klienta předkládá soudu většinou obhájce. Lata uvedl, 

že by bylo z jeho strany značně troufalé, kdyby za předložení důkazního prostředku, o kterém 

vyjde najevo, že je padělaný, stíhal obhájce, kterému daný důkazní prostředek poskytl klient. 

Státní zástupci na různých stupních rovněž poukazovali na to, že již před diskutovanou 

novelou bylo možno dané jednání postihovat v rámci některých nesporných řízeních 

či ve správním řízení (k tomu vizte podkapitolu 3.4). 

 

Vyjádření Ministerstva spravedlnosti ČR 

Již v průběhu legislativního procesu reagovalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

na návrh novely, jako i na citelný tlak ze strany advokátů a médií.167 Snažilo se rozptýlit obavy 

prohlášením, že přijetím novely trestního zákoníku, kterou by se zavedl trestný čin maření 

spravedlnosti, se nic nezmění na tom, že obvinění budou moci nadále v rámci trestního řízení lhát. 

Setrvalo na svém původním stanovisku, že projednávaná novela směrovala k postižení dosud 

nepostižitelného jednání, v rámci kterého byly soudu předkládány pozměněné nebo padělané 

důkazní prostředky a toto jednání nebylo v rámci trestního práva sankcionováno.  

 

5.1.3 Svádění 

Prvotní vládní návrh výše uvedené novely počítal i se základní skutkovou podstatou, která 

měla spočívat ve svádění jiného ke spáchání trestných činů v ust. § 345-347 trestního zákoníku. 

 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jiného svádí ke spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), 

křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347).168 

 

Proti této skutkové podstatě se zvedl velký odpor z řad advokátů. Naopak státní zástupci 

během kulatého stolu169 vyjádřili své přesvědčení, že ustanovení, které navrhuje zavést 

 
167  Advokáti kritizují navrhovaný trestný čin maření spravedlnosti, Česká justice [online] 17.4.2018 [cit. 18. 01. 

2020]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2018/04/advokati-kritizuji-navrhovany-trestny-cin-mareni-

spravedlnosti/ . 
168  Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2018. VII. volební období. Sněmovní tisk č. 79. Vládní návrh 

novely trestního zákoníku a některých dalších zákonů [cit. 18.03.2019]. Dostupný z: 

 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 
169  Dne 27. 4. 2018 se pod záštitou ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal na půdě 

sněmovny kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat 

nový trestný čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“. 

https://www.ceska-justice.cz/2018/04/advokati-kritizuji-navrhovany-trestny-cin-mareni-spravedlnosti/
https://www.ceska-justice.cz/2018/04/advokati-kritizuji-navrhovany-trestny-cin-mareni-spravedlnosti/
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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projednávána novela, v právním řádu chybí. Jako modelový příklad uváděli situaci, kdy za státním 

zástupcem přijde svědek, který se na něj obrací z důvodu, že na něj někdo vyvíjí tlak, často spojený 

i s nabídnutím prospěchu, aby křivě svědčil. Státní zástupce zde v případě, že se předmětná 

svědecká výpověď neuskuteční, nemůže z důvodu akcesority účastenství učinit žádné kroky 

ve vztahu k osobě činící nátlak. 

U problematiky svádění k trestnému činu poukazovala prof. JUDr. Helena Válková, CSc. 

na nesystémovost navrhované úpravy. Dle ní se „svádění“ mělo podřadit pod trestné činy, kterých 

se má týkat. Přesto Válková spatřuje v navrhovaném ustanovení své opodstatnění. Za alarmující 

považuje vyjádření státních zástupců, kdy tito poukazovali na to, že jestli naváděný tlaku odolá, 

budou osoby činící nátlak v přesvědčování pokračovat u jiného, což má nutně za následek zvýšení 

počtu společensky škodlivých a zároveň v praxi prakticky nepostižitelných jednání.170 

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D., vyjádřil svoji podporu návrhu. Přesto 

však připustil, že by byl radši, pokud by bylo v rámci obecné části trestního zákoníku zavedeno, 

že pokus návodu je trestný, klidně i s nějakým zmírňovacím ustanovením.171 

V této souvislosti je vhodné zmínit, že do roku 1990 byla akcesorita vykrývána 

všeobecností trestnosti přípravy.172 Jak uvádí Musil v 60. až 80. letech minulého století 

se v celoevropském měřítku prosazovala tendence ke zmírňování trestní represe. V bývalém 

Československu, stejně jako v jiných zemích dřívějšího východního bloku, nastoupil 

dekriminilizační trend později, dekriminilizační tendence se projevily mimo jiné právě omezením 

obecné trestnosti přípravy k trestnému činu dle ust. § 7 trestního zákona. Novela trestního zákona 

provedená zákonem č. 175/1990 Sb. zrušila s účinností ode dne 1. 7. 1990 obecnou trestnost 

přípravy, která byla nadále trestná jenom u zvlášť závažného trestného činu. Jestliže se u jiných 

trestných činů hlavní účastník o spáchání skutku alespoň nepokusí, zůstalo svádění z důvodu 

akcesority bez trestní odpovědnosti. Uvedené ustanovení pak z trestního zákona převzal i současný 

trestní zákoník. 

Svádění ke spáchání trestného činu maření spravedlnosti, je-li úspěšné, lze v současné době 

kvalifikovat jako účastenství ve formě organizátorství nebo návodu k některému z trestných činů 

podle ust. § 345 až 347 trestního zákoníku. Trestní odpovědnost organizátora nebo návodce je 

odvozena na základě zásady akcesority účastenství od odpovědnosti hlavního pachatele, tedy 

např. svědka, který se však musí o křivé svědectví alespoň pokusit. Nedospěl-li hlavní pachatel 

 
170 VÁLKOVÁ, H. Proč je trestný čin maření spravedlnosti dobrým řešením, a nikoliv útokem na advokáty? 

in GŘIVNA, T.; ŠIMÁNOVÁ, H. (eds.). Trestní právo a právní stát, Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 272. ISBN 978-

80-7380-763-4.  
171 Historicky byla tato úprava např. v trestním zákoně 1950, kde bylo osamocené účastenství. 
172 Ust. § 7 trestního zákona. 
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ani do stádia pokusu, skutek účastníka je zcela beztrestný.173 Z těchto důvodů bylo padělání nebo 

pozměnění důkazního prostředku nebo předložení takového důkazního prostředku v době 

předložené novely beztrestné, pokud by se nejednalo o znalecký posudek či veřejnou listinu. 

Přesto, že trestní zákoník již před projednávanou novelou č. 287/2018 Sb. ohledně zavedení 

trestného činu maření spravedlnosti pojem „svádění“ obsahoval174, někteří upozorňovali 

na nejednoznačnost tohoto pojmu, přičemž by navrhované úpravy mohlo být zneužito ve snaze 

oslabit protistranu (kupříkladu vyloučit obhájce z projednávaní věci). Dle Sokola175 by se návrhem 

v předloženém znění vlastně umožnilo kriminalizovat myšlenku. 

Jak uvedl JUDr. Jan Chvojka v rámci svého pozměňovacího návrhu v poslanecké 

sněmovně, svádění je nezbytné trestat tam, kde hlavní skutek trestný není (např. svádění 

k přerušení těhotenství, k toxikomanii apod.)176. 

 

5.1.4 Odposlechy či záznam telekomunikačního provozu 

Návrh novely rovněž požadoval novelizovat ustanovení § 88 odst. 1 trestního řádu tak, aby 

zařadil navrhované ust. § 347a odst. 3 a 4 trestního zákoníku (pozn. přijato ve znění 

pozměňovacích návrhů jako ust. § 347a odst. 2 a 3 trestního zákoníku) jakož i kvalifikované 

skutkové podstaty ust. § 345-347 trestního zákoníku mezi trestné činy, u kterých je možno nařídit 

odposlech. Toto ustanovení taktéž narazilo na odpor ze strany advokátů, kteří se obávali prolomení 

zákazu odposlechu mezi obhájcem a obviněným.177 

Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být vydán pouze tehdy, 

lze-li důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-

li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené.178 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných 

v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu 

a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen 

 
173  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2013, sp. zn. 4 Tdo 1245/2013, nebo ze dne 11. 9. 2014, sp. zn. 

7 Tdo 1061/2014. 
174  K tomu vizte např. ustanovení § 162, § 202 a § 287 trestního zákoníku. 
175  Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový trestný 

čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“.) uspořádán dne 27. 4. 2018.  
176  CHVOJKA, J. pozměňovací návrh ze dne 22. 5. 2018 k vládní novele trestního zákoníku a některých dalších 

zákonů [cit. 18.03.2019]. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 
177 Ust. § 158d trestního řádu. 
178 Ust. § 88 odst. 1 trestního řádu. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak 

nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu. 

Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být vydán pouze 

u nejzávažnějších trestných činů, tj. např. zločinů u kterých zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně 8 let. Nelze připustit rozšiřování tak zásadního zásahu 

do soukromí, jakým uvedené prostředky bezesporu jsou, pouze za účelem ulehčení práce orgánům 

činným v trestním řízení. 

Ust. § 88 odst. 1 trestního řádu stanoví, že „pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání 

zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné 

skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak 

jeho dosažení podstatně ztížené.“179 

Novelou č. 287/2018 Sb. navrhované znění ust. § 347a trestního zákoníku vyplývá 

z požadavků čl. 23 Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a čl. 70 Římského 

statutu Mezinárodního trestního soudu, jde však nad jejich rámec. Z těchto důvodů, aby se předešlo 

aplikačním problémům, navrhoval navrhovatel ustanovení § 347a odst. 3 a 4 trestního zákoníku 

(pozn. přijato po pozměňovacích návrzích jako ust. § 347a odst. 2 a 3 trestního zákoníku) výslovně 

zařadit do výčtu trestných činů zakotveného v rámci v ust. § 88 odst. 1 trestního řádu.180 

Při podezření z naplnění znaků kvalifikovaných skutkových podstat trestného činu maření 

spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 3 až 5 trestního zákoníku lze dle ust. § 88 odst. 1 trestního řádu 

nařídit odposlech či záznam telekomunikačního provozu. Hovory mezi obviněným a obhájcem 

jsou před odposlechy chráněny, obhájce sám chráněn není, pokud je podezřelý, že se dopustil 

některého z trestných činů, při kterých odposlech připadá v úvahu. 

Rovněž nebyla přijata možnost rozšířit povolení odposlechů výslovně na ustanovení § 347a 

odst. 3 a 4 trestního zákoníku (pozn. přijato ve znění pozměňovacích návrhů jako ust. § 347a 

odst. 2 a 3 trestního zákoníku). Přesto se u trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

trestního zákoníku jedná alespoň částečně o úpravu, která vyplývá ze závazků 

stanovených mezinárodními smlouvami. V postavení obhájce je pak namístě vždy pečlivě zvážit, 

zda byly případně nařízené odposlechy či záznamy telefonického provozu v souladu se zákonem.  

 

 
179 Ust. § 88 odst. 1 trestního řádu. 
180 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2018. VII. volební období. Sněmovní tisk č. 79. Vládní návrh 

novely trestního zákoníku a některých dalších zákonů, Důvodová zpráva, s. 37 [cit. 18.03.2019]. Dostupná z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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5.2 Pozměňovací návrhy 

5.2.1 Ústavně právní výbor a jeho usnesení 

Garančním výborem byl stanoven Ústavně právní výbor. Ten navrhl úpravu navrhovaného 

ustanovení §347a odst. 1 trestního zákoníku z „předloží důkazní prostředek“ na „předloží věcný 

nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí“ a za slovo „pozmění“ 

vložit slovo „takový“. Dále v ust. § 33 za text „(§ 344),“ vložit slova „křivého obvinění (§ 345), 

křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346), křivého tlumočení (§ 347), maření 

spravedlnosti (§ 347a) “.181 

 

5.2.2 Pozměňovací návrh prof. Válkové 

V rámci kulatého stolu182 se prof. Válková183 vyjádřila v tom ohledu, že cíl, ke kterému 

směřuje vládní návrh, vnímá pozitivně. Má za to, že daná skutková podstata trestného činu bude 

mít preventivní vliv. Nesouhlasí však s návrhem ve všech jeho bodech. Její návrh směroval 

do následujících změn: 

 

I.  V části první článku I se vkládá nový novelizační bod č. 1, který zní: 

„1.   V § 33 se za text „(§ 344),“ vkládají slova „křivého obvinění (§ 345), křivé 

výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346), křivého tlumočení (§ 347), maření 

spravedlnosti (§ 347a),“. 

 

Dosavadní novelizační body č. 1 až 44 se označují jako novelizační body č. 2 až 45.  

II.  V dosavadním novelizačním bodě 42 se v § 347a odst. 1 slova „předloží důkazní prostředek“ 

nahrazují slovy „předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam 

pro rozhodnutí“ a za slovo „pozmění“ se vkládá slovo „takový“.184 

 

Profesorka Válková rovněž navrhla trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

trestního zákoníku začlenit mezi trestné činy, u kterých je možné uplatnění institutu účinné lítosti 

dle ust. § 33 trestního zákoníku (tj. zánik trestnosti za předem stanovených podmínek). 

 
181 Usnesení Ústavně právního výboru ze dne 5. 4. 2018, doručeno poslancům jako tisk 79/1 a ze dne 15. 5. 2018 

usnesení, doručeno poslancům jako tisk 79/2, Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 
182  Kulatý stůl k problematice novel Trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový trestný 

čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“.) uspořádaný dne 27. 4. 2018.   
183  Posl. prof. JUDr. Helena Válková, CSC. 
184 Pozměňovací návrhy schválené ústavně právním výborem obsažené v Záznamu ústavně právního výboru 

(sněmovní tisk 79/2), Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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Prof. Válková postavila v rámci odůvodnění opodstatněnosti svých pozměňovacích návrhů svoji 

argumentaci na zásadě subsidiarity trestní represe, a tedy že postihována by měla být pouze 

nejzávažnější z jednání mařících spravedlnost. 

Snahou profesorky Válkové u pozměňovacích návrhů bylo upřesnit znění trestného činu 

maření spravedlnosti tak, aby tím bylo zamezeno vykládat jej jako postihujícího lež obviněného. 

Profesorka Válková dala v tomto směru za pravdu České advokátní komoře, že by se jednalo 

o rozpor se zákazem sebeobviňovaní (k tomu vizte oddíl 5.2.2). 

 

5.2.3 Pozměňovací návrh Zděnka Ondráčka 

Schválené pozměňovací návrhy poslance Zdeňka Ondráčka mimo jiné směrovali do zúžení 

skutkové podstaty ust. § 347a odst. 1 trestného činu maření spravedlnosti. „Předložení jakéhokoli 

důkazního prostředku“ navrhoval nahradit „předložení věcného nebo listinného důkazního 

prostředku, který má podstatný význam pro rozhodnutí“. Rovněž navrhl rozšířit možnost využití 

účinné lítosti (ust § 33 trestního zákoníku) pro trestné činy křivého obvinění (ust. § 345 trestního 

zákoníku), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (ust, § 346 trestního zákoníku), 

křivého tlumočení (ust. § 347 trestního zákoníku) a maření spravedlnosti (ust. § 347a trestního 

zákoníku). 

 

5.2.4 Pozměňovací návrhy Marka Bendy 

Marek Benda podal celkem tři pozměňovací návrhy. Především navrhoval vypustit 

původně navržený odstavec 2 nového trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního 

zákoníku. Podle něj měl být potrestán ten, kdo jiného svádí ke spáchání trestného činu křivého 

obvinění (ust. § 345 trestního zákoníku), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku 

(ust. § 346 trestního zákoníku) nebo křivého tlumočení (ust. § 347 trestního zákoníku).185 

Úvahy Marka Bendy rovněž směrovaly k tomu, zda by kriminalizace přípravy 

ke kvalifikovaným skutkovým podstatám zakotveným v rámci ust. § 345 až § 347 trestního 

zákoníku nebyla dostačující. 

 

5.2.5 Pozměňovací návrh Jana Chvojky 

 

 
185 BENDA, M. pozměňovací návrh ze dne 22. 5. 2018 k vládní novele trestního zákoníku a některých dalších zákonů 

[cit. 18.03.2019]. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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Pozměňovací návrhy JUDr. Jana Chvojky byly charakterizovány snahou o větší právní 

jistotu. Navrhl, aby bylo kriminalizováno pouze jednání, kdy pachatel padělaný či pozměněný 

důkazní prostředek předloží a zároveň prohlásí, že je pravý. Jeho návrh rovněž vypustil původně 

navrženou možnost vydat příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

pro kvalifikované skutkové podstaty trestného činu maření spravedlnosti (ust. § 88 odst. 1 

trestního řádu). 
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6 ROZBOR SKUTKOVÝCH PODSTAT TRESTNÉHO ČINU 

MAŘENÍ SPRAVEDLNOSTI 

 

§ 347a Maření spravedlnosti 

 

(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo 

trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který 

má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, 

aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, 

aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 

(2) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo 

pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi 

a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán 

odnětím svobody až na tři léta. 

 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch, 

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba, 

c) spáchá-li takový čin v úmyslu vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo 

d) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

 

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 
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b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.186 

 

Novelu podepsal prezident České republiky dne 5. 12. 2018 a byla vyhlášena dne 13. 12. 

2018 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 287/2018 Sb.  Účinnosti nabyla dne 1. 2. 2019.  

Trestný čin maření spravedlnosti nestojí osamoceně. V rámci trestního zákoníku je zařazen 

do Hlavy X, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, díl 4, Jiná rušení činnosti orgánu 

veřejné moci. Je jedním z ustanovení, jejichž zájmem je nerušený výkon činnosti orgánu veřejné 

moci. 

Trestný čin maření spravedlnosti je sice obsažen v hmotném právu, ale vzhledem k tomu, 

že k naplnění jeho skutkových podstat dochází během soudního řízení nebo v přímé souvislosti 

s ním, má přesah i do práva procesního. 

Tento trestný čin kriminalizuje předkládání padělaných a pozměněných nosičů důkazů 

a jejich fabrikování.187 Musí zde být dána souvislost s řízením před soudem, mezinárodním 

soudním orgánem či s trestním řízením.  

Trestný čin maření spravedlnosti je trestným činem úmyslným, který musí zahrnovat 

všechny znaky uvedené v dané skutkové podstatě. 

Porovnáme-li původní návrh (k tomu vizte kapitolu 5), zjistíme, že novela byla přijata bez 

ustanovení o kriminalizaci svádění k trestným činům dle ust. § 345-347 trestního zákoníku.  

Trestný čin maření spravedlnosti se skládá z celkem pěti skutkových podstat. V rámci odst. 1 

a odst. 2 jsou upraveny základní a v rámci odst. 3, 4 a 5 kvalifikované skutkové podstaty. 

Ustanovení odstavců 1 až 3 představují přečin, čtvrtý odstavec představuje zločin a pátý zvlášť 

závažný zločin. Příprava není v souladu s ust. § 20 odst. 1 trestního zákoníku trestná. 

Kvalifikovaná skutková podstata upravená v rámci ust. §347a odst. 3, písm. b) trestního 

zákoníku stanoví vyšší trestní sazbu, jestliže je pachatelem úřední osoba, ustanovení odst. 4, 

písm. a), jestliže pachatel trestný čin spáchá jako člen organizované skupiny. 

Uvedený trestný čin spadá do příslušnosti okresních soudů, tj. nová agenda bude regionálně 

rozprostřena.188 

Subjekt je všeobecný. Není vyžadován speciální ani konkrétní subjekt. Proto tento trestný 

čin může spáchat i třetí osoba, která nemá zájem na výsledku řízení (např. profesionální padělatel). 

 
186 Ust. § 347a trestního zákoníku. 
187 PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství. 3/2019. 
188 Informace představenstva ČAK k trestnému činu maření spravedlnosti podle §347a trestního zákoníku, Dostupné 

z: https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/informace-predstavenstva-cak-k-trestnemu-cinu-mareni-

spravedlnosti-podle-ss-347a-trestniho-zakoniku.pdf .  

https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/informace-predstavenstva-cak-k-trestnemu-cinu-mareni-spravedlnosti-podle-ss-347a-trestniho-zakoniku.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/informace-predstavenstva-cak-k-trestnemu-cinu-mareni-spravedlnosti-podle-ss-347a-trestniho-zakoniku.pdf
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Objektem je zájem na bezporuchovém výkonu veřejné moci. V tomto případě jde o řádný 

a zákonný průběh trestního řízení, řízení před soudem, příp. mezinárodním soudním orgánem. 

Individuální objekt je jednak ten, který je chráněn jednotlivými skutkovými podstatami 

a modalitami ust. § 347a trestního zákoníku. U ustanovení odst. 2 jde rovněž o svobodu jednotlivce 

v postavení svědka, znalce, tlumočníka, překladatele, soudce či a strany řízení, a to ve formě 

svobody rozhodování a jednání na základě jeho svobodné vůle. 

Skutková podstata trestného činu maření spravedlnosti obsahuje povinné hmotné předměty 

útoku, kterými jsou důkazní prostředek a osoba, která je v tomto zákonném ustanovení 

vyjmenována a na kterou pachatel tohoto trestného činu působí – strana trestního řízení, účastník 

soudního řízení, svědek, znalec, tlumočník. 

V trestním řízení je možno se trestného činu maření spravedlivosti dopustit i v rámci 

přípravného řízení, stejně tak i v řízení vykonávacím. 

 

6.1  I. základní skutková podstata 

Dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku: 

 

„Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního 

řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný 

význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako 

pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“189 

 

Tato první skutková podstata upravená v rámci ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku má 

dvě modality („předloží“ a „padělá či pozmění“). Z důvodu logické posloupnosti výkladu se 

nejdříve budu věnovat samotnému padělání důkazních prostředků a následně modalitě týkající se 

jejich předložení v řízení. 

  

 
189 Ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku. 
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6.1.1 1. modalita I. skutkové podstaty trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

odst. 1 trestního zákoníku – padělání nebo pozměnění listinných a věcných 

důkazních prostředků  

Věcné důkazy jsou dle ust. § 112 odst. 1 trestního řádu vymezeny jako „předměty, kterými 

nebo na kterých byl trestný čin spáchán, jiné předměty, které prokazují nebo vyvracejí 

dokazovanou skutečnost a mohou být prostředkem k odhalení a zjištění trestného činu a jeho 

pachatele, jakož i stopy trestného činu.“190 Během hlavního líčení a ve veřejném zasedání se věcné 

důkazy předloží stranám k nahlédnutí, a pokud je uvedeného zapotřebí, předloží se k nahlédnutí 

i svědkům a znalcům. Jde tedy o ohledání. Z dokazování jsou vyloučeny věcné důkazy, které byly 

opatřeny nezákonným způsobem, neboť z tohoto důvodu jsou absolutně neúčinnými důkazy.191 

„Listinnými důkazy jsou listiny, které svým obsahem prokazují nebo vyvracejí dokazovanou 

skutečnost, vztahující se k trestnému činu nebo k obviněnému.“192 Listinou bývá nejčastěji „papír“, 

který obsahuje text s informacemi o nějaké právní skutečnosti.193 Zpochybněna může být jednak 

její správnost a jednak její pravost. Pravostí se dle Zuklínové rozumí, že listina je skutečně zprávou 

o jednání toho, kdo je jako jednající v listině uveden. Většinou bývá na listině rovněž podepsán. 

Dle ust. § 561 odst. 1 OZ „(k) platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje 

podpis jednajícího.“194 Zda jde o pravou listinu bude nutno prokázat v případě, že nastanou 

pochybnosti, zda skutečně právně jednal ten, kdo je na listině podepsán, případně bude 

zpochybněn jeho podpis (kupříkladu v případě použití přezdívky).  

U soukromých listin je zapotřebí rozeznávat jejich pravost (tedy skutečnost, že soukromá 

listina pochází od toho, kdo je v ní uveden jako vystavitel), a správnost (pravdivost).195 Naopak 

to, zda je listina „správná“ může kupříkladu znamenat její soulad s právními předpisy. 

S ohledem na to, že ust. § 347a odst. 1 alinea 2 trestního zákoníku mluví o vytváření 

a předkládání padělaných a pozměněných věcných a listinných prostředků, je zapotřebí tyto pojmy 

rozebrat (k pojmům listinný a věcný důkazní prostředek vizte blíže podkapitolu 2.3). 

I když byl důkazní prostředek získán nezákonným způsobem, např. za pomoci lsti nebo 

násilí, může být přesto pravý. Následné vyhodnocení zákonnosti důkazního prostředku a s tím 

 
190 Ust. § 112 odst. 1 trestního řádu. 
191 ŠÁMAL, P. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013.  Velké 

komentáře. 2682 a násl. s. ISBN 978-80-7400-465, komentář k ust. § 112 trestního řádu. 
192 Ust. § 112 odst. 2 trestního řádu. 
193 ZUKLÍNOVÁ, M. Soukromá listina a veřejná listina. Právní prostor [online] 31.08.2015 [cit. 18. 05. 2019]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/komentar-k-noz-soukroma-listina-a-verejna-

listina . 
194 Ust. § 561 odst. 1 OZ. 
195 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2670/98 (uveřejněný v časopise Soudní rozhledy 

číslo 1, ročník 2001, s. 5.) 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/komentar-k-noz-soukroma-listina-a-verejna-listina
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/komentar-k-noz-soukroma-listina-a-verejna-listina
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spojené možnosti jeho přípustnosti je již věcí soudu v rámci hodnocení důkazů (např. doktrína 

ovoce z otráveného stromu).196 

Jako falšovaný listinný důkazní prostředek nelze označit právní jednání, které je neplatné 

pouze pro nedostatek formy, či jiných náležitostí. Za níže uvedené modelové situace popsané 

v rámci Příkladu č.2 by se, pokud by byla jedna ze stran k podpisu, resp. k převodu nemovitosti 

donucena hrozbou, případně násilím, mohlo jednat o trestný čin vydírání v souladu s ust. § 175 

odst. 1 trestního zákoníku.197 

Za „falšovanou“ tak nelze považovat jakoukoliv listinu, která neodpovídá skutečnosti. Jak 

uvádí Šamko, je naprosto nevhodné především do usnesení o zahájení trestního stíhání uvádět, že 

pachatel předložil „fiktivní smlouvu“. Z tohoto označení nelze určit, v čem měla spočítat její 

fiktivnost, tj., zdali byla zfalšovaná, pozměněná nebo antedatovaná. 

Padělané důkazní prostředky 

Již před zavedením trestného činu maření spravedlnosti do naší právní úpravy bylo trestné 

předkládání padělaných směnek, znaleckých posudků, veřejných listin či lékařských zpráv. 

Jako padělaný lze označit takový důkazní prostředek, který byl celý vyhotoven tak, aby budil 

zdání, že je pravý. Jde o účelově vytvořený důkazní prostředek, jehož cílem je prokázat 

určitou relevantní skutečnost, která se buďto reálně stala, nebo se nestala vůbec.  

Jako příklad lze uvést zfalšování smlouvy, na které je rovněž padělán podpis druhé smluvní 

strany. Její obsah tak neodpovídá skutečnosti a jejím cílem je podat důkaz o událostech, které 

nikdy nenastaly. 

Dalším ilustrativním příkladem může být situace, kdy někdo zfalšuje celý znalecký 

posudek, kupříkladu vypracovaný v čase, kdy znalec – tvrzený zpracovatel – byl již dávno mrtvý.  

Padělat lze všechny typy dokumentů, které účastníci předkládají za účelem úspěchu 

ve sporu: smlouvy; průkazy totožnosti; životopisy; bankovní záruky; rozvahy; faktury (tištěné či 

elektronické); zprávy; pracovní výkazy; prezenční listiny; webové stránky; atd. Stejně tak lze 

padělat i věcné důkazní prostředky (např. fotomontáž, nepravá hlasová nahrávka (příp. sestříhaná) 

atd. 

 

 

 

 
196 Tato doktrína stanoví, že nezákonným způsobem získaný důkaz nelze použít k získávání dalších důkazů. 
197 „Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem“. 
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Změna může být: 

• fyzická: dokument může být upraven fyzicky, např. vyškrtnutím položek nebo odkazů, 

doplněním ručně psaných informací, které dokument změní atd. (např. jde o „pozměnění“)198 

• intelektuální: obsah dokumentu neodpovídá skutečnosti, např. obsahuje nepravdivý popis 

služeb, nepravdivý obsah zprávy, falešné podpisy na prezenční listině atd. (např. „antedatace“)199 

Pozměněné důkazní prostředky 

O pozměněný důkazní prostředek půjde v případě, kdy byly do pravé listiny provedeny 

různé zásahy. Jde o nezákonnou úpravu důkazního prostředku, která tím může jinou osobu 

zvýhodnit, eventuálně poškodit. Jako příklad lze uvést vpisování či přepisování číslic nebo 

přepisování ustanovení smlouvy.200 

Antedatované důkazní prostředky 

Vzbuzovat podezření, že daná listina je antedatovaná, může například to, že je předložena 

nikoliv na počátku sporu, ale až dlouho po jeho zahájení. Podezření na antedatování může 

vzniknout i tehdy, jestliže je soudu předložena pouze fotokopie, případně ověřená fotokopie 

a originál předkladatel odmítá bez náležitého vysvětlení předložit. Zda je originál antedatovaný, 

lze někdy zjistit i z obsahu samotné listiny. Leckdy jsou v ní uvedeny skutečnosti, které v době 

jejího údajného vyhotovení ještě nemohly existovat, nebo být známé. V určitých situacích lze 

zkoumat i stáří inkoustu nebo papíru. Některé padělky jsou naprosto amatérské, zjevné i laikovi 

na první pohled, na odhalení jiných je zapotřebí znaleckého zkoumání.  

Pro vyslovení závěru, zda došlo ke spáchání trestného činu maření spravedlnosti, by bylo 

nutno mimo jiné zvážit, zda předkladatel věděl, že jde o padělanou smlouvu, zda byla předložena 

v úmyslu, aby ji bylo použito jako pravé a zda má podstatný význam pro rozhodnutí.  

Padělání/pozměnění důkazního prostředku vs. simulované právní jednání 

Považuji za vhodné odlišit padělání či pozměnění důkazního prostředku od simulovaného 

právního jednání. O simulaci jde jednak v případě, kdy ten, kdo jedná, nemá vůbec v úmyslu jednat 

právně, a jednak v případě, kdy jednající simuluje jedno právní jednání, ale jeho úmysl – kromě 

simulace – směřuje k jinému právnímu jednání. Ve druhém případě, kterému se chci věnovat, 

 
198Odhalování padělaných dokumentů v oblasti strukturálních opatření Praktický průvodce pro řídicí orgány 

vypracovaný skupinou odborníků členských států koordinovanou úřadem OLAF, oddělením D2 pro předcházení 

podvodům, s. 9, Dostupné z: https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-forged-documents-CS.pdf  
199 Ibid. 
200 ŠAMKO, P. Trestný čin marenia spravodlivosti, Právne listy, [online], 6.10.2012 [cit. 18.07.2019]   Dostupné z: 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti . 

https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-forged-documents-CS.pdf
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti
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existují dvě právní jednání, jedno simulované a jedno disimulované. Právně relevantní je pak 

v souladu s ust. § 555 odst. 2 OZ jednání disimulované, resp. zastřené. Důležitost odlišení této 

situace lze nastínit na následujícím případě: 

 

Příklad č.2 

Strana sporu předloží v rámci soudního řízení darovací smlouvu a tvrdí, že daná věc, kupříkladu 

nemovitost, jí byla darována. V řízení pak vyjde najevo, že pravým úmyslem smluvních stran bylo 

uzavřít smlouvu kupní a pouze z daňových důvodů ji „skryli“ pod smlouvu darovací.  

 

I takovou smlouvu by bylo možno označit za fiktivní, protože byla sepsána v úmyslu skrýt 

skutečný úmysl stran. Jak uvádí Šamko, za této situace půjde o pravou smlouvu, a proto jejím 

předložením soudu či v rámci trestního řízení nemůže dojít k naplnění skutkové podstaty trestného 

činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku.201 

 

Podstatný význam pro rozhodnutí 

Důležité je i to, že zfalšovaný důkazní prostředek musí mít „podstatný význam pro 

rozhodnutí“.  

Nejdříve je zapotřebí rozebrat pojem rozhodnutí. Jde pouze o rozhodnutí meritorní nebo 

i o ta procesní? Není snad u procesních rozhodnutí rovněž dán zájem na zjištění nedeformovaného 

skutkového stavu? Jako příklad lze uvést předběžné opatření v řízení o péči o nezletilého. Tady 

však ani není potřeba předkládat důkazy, zapotřebí je tvrzené skutečnosti toliko osvědčit.  

Přesto však existují situace, kdy i tehdy, není-li rozhodnutí soudu meritorní, vyvolává 

na straně poškozeného určité negativní následky. Jedná se např. o předběžné opatření v civilním 

řízení202 nebo o usnesení soudu v trestním řízení, kterým rozhoduje o vzetí do vazby. Soud se 

v těchto případech nepochybně zaobírá zkoumáním skutkových okolností, avšak nelze říct, že by 

určitou kvalitní lží nemohl být oklamán. Procedura jeho postupu je jednodušší, v časové tísni 

a nezabývá se komplexním zkoumáním pravdivosti všech tvrzení. V zásadě nelze říct, že zde soud 

autoritativně nalézá právo, spíše v dané situaci (kdy věc nesnese odkladu), s maximální možnou 

rozumností, mezitímně upravuje poměry v daném řízení.203 

 
201 ŠAMKO, P. Trestný čin marenia spravodlivosti, Právne listy, [online], 6.10.2012 [cit. 18.07.2019]   Dostupné z: 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti . 
202 Ust. § 74 - 77a o.s.ř.   
203 KOTLÁN, P. Pravidla lži, Esej pro soutěž Ius et Societas 2014, [online], 6.10.2012 [cit. 18.07.2019]     Dostupné 

z: http://www.iusetsocietas.cz/fileadmin/user_upload/Vitezne_prace/Kotlan_Pravidla_lzi_pro_web.pdf . 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti
http://www.iusetsocietas.cz/fileadmin/user_upload/Vitezne_prace/Kotlan_Pravidla_lzi_pro_web.pdf
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Proto je např. u předběžných opatření náhrada případně vzniklé škody již předem 

zajišťována prostřednictvím kauce dle ust. § 75b odst. 1 o.s.ř. 

Provazník uvádí, že pod danou skutkovou podstatu nebudou spadat veškerá procesní 

rozhodnutí. Zejména ta bez významnějšího dopadu na účel řízení či do práv jeho účastníků. 

Poukazuje přitom na zásadu subsidiarity trestní represe.204  

Jako příklad lze uvést odročení jednání z důvodu omluvy žalobce, kdy tento předložil 

soudu potvrzení o hospitalizaci, které se přitom nezakládalo na pravdě.  Provazník dovozuje, že 

pod pojem rozhodnutí by měla spadat jen ta procesní rozhodnutí, která se svým účelem blíží 

meritornímu rozhodnutí, či mají význam pro zajištění dosažení účelu řízení. Souhlasím 

s Provazníkovým názorem, že pojem „rozhodnutí“ by zde měl být vykládán spíše restriktivně. 

Lež přitom nemusí být „zvlášť úskočná a záludná“, postačí, pokud ji nelze na první pohled 

a bez předchozího pátrání rozpoznat, je způsobilá vyvolat nesprávnou představu a vzbudit víru 

ohledně její pravdivosti u oklamané osoby.205 

Listinný nebo věcný důkazní prostředek musí mít podstatný význam pro rozhodnutí. 

Dalo by se říct, že musí být předložen za účelem podání důkazu o skutečnosti, která má podstatný 

význam pro rozhodnutí. Zda jde o takovou okolnost, je vždy nutno posuzovat ve vztahu 

ke konkrétnímu případu. Nemusí se však jednat o okolnost mající rozhodující význam. Zpravidla 

půjde o skutečnost, kterou orgán uvedený v tomto ustanovení musí vzít v úvahu při řešení otázky, 

o níž má rozhodovat (v trestním řízení půjde o všechny okolnosti, které mohou ovlivnit rozhodnutí 

o vině nebo trestu, o uložení ochranného opatření nebo o nároku poškozeného). Nevyžaduje se, 

aby v důsledku pozměněného či padělaného listinného či věcného důkazního prostředku bylo 

vydáno nesprávné rozhodnutí.206 

Komentářová literatura k trestnímu zákoníku207 pak uvádí, že se nemusí jednat o okolnost, 

která má rozhodující význam, nýbrž postačí, že je to okolnost, kterou musí příslušný orgán vzít 

v úvahu při řešení otázky, o níž má rozhodovat. V souladu s pojetím zásady subsidiarity trestní 

represe pak relevantní pozměněný či zfalšovaný důkazní prostředek musí být tzv. kvalitní, tj. musí 

mít způsobilost oklamat, a za daných okolností významný pro rozhodnutí. 

 
204 PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství. 3/2019 
205 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 1927 sp. zn. Zm II 395/26. 
206 Závěry provedeny na základě obdobných závěrů učiněných u úpravy trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku, vizte trestní zákoník (EVK), 2.vydání, 2012, s. 3241–324. 
207 RIZMAN, S. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013.  Velké 

komentáře. 2682 a násl. s. ISBN 978-80-7400-465-0 s. 1044. 
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K pojmu podstatný význam208 lze uvést, že půjde zřejmě o každý přímý důkaz 

(např. kamerový záznam). U nepřímých důkazů je však situace složitější. Jde o to, zda nepřímý 

důkaz je s to rozbít jinak ucelený řetězec důkazů (např. vylučuje, že se obviněný nacházel na místě 

činu), a to přesto, že ostatní důkazy prokazovaly opak nebo naopak neuzavřený řetězec uzavírá. 

Problematický je i fakt, že soudy jsou vázány zásadou volného hodnocení důkazů. Znak 

podstatného významu pro rozhodnutí vyžaduje pachatelův přímý úmysl. Jde tedy o subjektivní 

představu pachatele, jaký význam zfalšovanému či pozměněnému důkaznímu prostředku přiřkne. 

Vycházet je proto nutno jednak ze subjektivních představ pachatele, jednak z procesní situace, 

v níž je zfalšovaný důkaz předkládán. Uvedené by bylo možno určit u trestního činu maření 

spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku v případě 2. modality I. skutkové podstaty 

(„předloží“) avšak v případě 1. modality („padělání“) důkazní prostředek ještě předložen není, 

proto bude výrazně obtížné určit, jaké naděje pachatel do důkazního prostředku vkládal. 

U padělání či pozměnění důkazního prostředku, jako i u jeho následného předložení, je 

tedy dán specifický úmysl užít důkazního prostředku jako pravého. Je vyžadováno, aby pachatel 

zfalšoval důkazní prostředek v úmyslu přímém. Navíc úmysl přesahuje objektivní stránku, neboť 

pachatel zde jedná v tzv. druhém úmyslu užít padělaný nebo pozměněný důkazní prostředek řízení 

před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo v trestním řízení. Jak dovozuje 

Provazník, postačí pouze, je-li srozuměn s tím, že jej bude užito jako pravého.209 Naplnit tuto 

skutkovou podstatu tak mohou i profesionální falšovatelé – jednají za úplatu a jsou přitom 

srozuměni s tím, že výsledek jejich práce bude případně použit jako důkaz např. v trestním řízení.  

To, jestli půjde o důkazní prostředek, který má důležitý význam pro rozhodnutí, bude nutno 

posoudit dle okolností konkrétního případu. 

 

6.1.2 2. modalita I. skutkové podstaty trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

odst. 1 trestního zákoníku – předložení zfalšovaných důkazních prostředků v řízení 

před soudem, mezinárodním soudním orgánem, či v trestním řízení, a to buďto 

v souvislosti s jeho zahájením či v jeho průběhu.  

Subjektem je osoba, která pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním 

soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží listinný či věcný důkazní 

prostředek, o kterém ví, že je padělaný či pozměněný, s úmyslem, aby byl použit jako pravý. Tato 

osoba nemusí být totožná s osobou padělatele. 

 
208 FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-385-5. 
209 PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství, Wolters 

Kluwer ČR a.s., 2019, roč. 2019, č. 3, ISSN 1214-3758. s. 33. 
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Na počátku to mohou být kupříkladu přílohy žaloby, či trestního oznámení, v průběhu pak 

další důkazní návrhy. 

Z výkladu znaků této skutkové podstaty trestného činu maření spravedlnosti je zřejmé, že 

úmyslem zákonodárce nebylo trestněprávně postihnout jakékoliv předkládání padělaných či 

pozměněných věcných či listinných důkazních prostředků, ale jenom některých z nich. Jednak 

musí mít předkladatel vědomost o tom, že jde o padělaný či pozměněný důkazní prostředek. 

Jednak se trestněprávně postihuje jenom věcný či listinný důkazní prostředek, který má podstatný 

význam pro rozhodnutí.210 

 

Příklad č. 3 

Obchodní společnost A poskytne obchodní společnosti B zápůjčku. S ohledem na to, že se obchodní 

společnost B dostane do prodlení s úhradou své povinnosti vyplývající pro ni 

ze smlouvy o zápůjčce, obchodní společnost A na ni podá žalobu o zaplacení dané částky. Soudu 

řádně předloží jak smlouvu o zápůjčce, tak i potvrzení o předání hotovosti obchodní společnosti 

B. Tím unese subjektivní důkazní břemeno, a to přechází na žalovaného, společnost B. Ta předloží 

soudu antedatované – zfalšované pokladní doklady s tím, že tvrdí, že její závazek (který jí vznikl 

ze smlouvy o zápůjčce) zanikl, protože svůj dluh řádně a včas splnila. Toto tvrzení se nezakládá 

na pravdě. 

 

Žalovaný předložil v řízení před soudem důkazní prostředek, o kterém ví, že je zfalšovaný 

(antedatovaný), za účelem použít jej jako pravý. S ohledem na předmět řízení se lze domnívat, že 

jím předložený důkazní prostředek má podstatný význam pro rozhodnutí. Tím naplní všechny 

znaky skutkové podstaty trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst.1 alinea 1 

trestního zákoníku. Je nutno podotknout, že k dokonání tohoto trestného činu přitom dochází již 

předložením zfalšovaného nebo pozměněného důkazu v rámci řízení před soudem a z pohledu 

vyvození trestní odpovědnosti není podstatné, jak soud takový důkaz následně vyhodnotí.  

 

Trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 alinea 1 trestního zákoníku je 

dokonán předložením padělaného nebo pozměněného důkazního prostředku, který má podstatný 

význam pro rozhodnutí soudu, mezinárodního soudního orgánu nebo v trestním řízení nebo 

pro účely zahájení takového řízení za účelem, aby byl tento použit jako pravý, bez ohledu na to, 

zda byl následně důkaz proveden.211 

 
210 Ust. § 347a odst.1 trestního zákoníku. 
211 Rozsudok Najvyššieho súdu SR ze dne 7. 5. 2015, sp. zn. 5 Tdo 8/2015. 
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Nejde tedy o trestný čin trvající, protože jeho znakem je pouze způsobení protiprávního 

stavu, „předloží důkazní prostředek“ nikoli již jeho udržování. Nelze proto říct, že by byl tento 

trestný čin páchán během celého řízení, ale pouze v momentu předložení daného důkazního 

prostředku. Riziko opačného výkladu si lze představit na následujícím příkladu: 

 

Příklad č. 4 

V civilním sporném řízení, zahájeném v roce 2018, tj. ještě před nabytím účinnosti zákona 

č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony, a kterým se zavádí do trestního zákoníku trestný čin maření spravedlnosti 

dle ust. § 347a trestního zákoníku, předložil v prosinci 2018 žalobce zfalšovanou smlouvu 

o zápůjčce. V březnu 2019 žalovaný, ještě před koncentrací řízení, rozporuje předloženou smlouvu 

s tvrzením, že podpis na předmětné smlouvě není jeho. V reakci na toto tvrzení vezme žalobce 

žalobní návrh zpět a soud řízení zastaví.  

Proti žalobci nelze v této souvislosti zahájit trestní stíhání pro podezření ze spáchání 

trestního činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku z důvodu, že žalobní 

návrh vzal zpět za účinnosti novely č. 287/2018 Sb., tj. v období, kdy již bylo předkládání 

zfalšovaných důkazních prostředků soudu trestné. Jak již bylo uvedeno výše, nejde o trvající 

trestný čin. Zároveň by uvedené jednání bylo v rozporu se zásadou zákazu pravé retroaktivity 

v neprospěch pachatele. Samozřejmě nelze vyloučit, že by byl trestný čin maření spravedlnosti 

dle ust. § 347a trestního zákoníku spáchán v průběhu řízení opakovaně, a to zčásti před účinností 

výše zmíněné novely a zčásti za její účinnosti. 

Úmyslné zavinění se tak vztahuje na předložení takového důkazního prostředku. K otázce 

zavinění dle Šamka postačuje, jestliže pachatel ví, že důkazní prostředek je zfalšovaný, nebo 

pozměněný.212 Není rovněž zapotřebí, aby byl pachatel identický s osobou, která důkazní 

prostředek padělala.  

 

Řízení před soudem 

O řízení před soudem jde nejen v případech trestního řízení, správního soudnictví nebo 

občanskoprávního řízení, kdy řízení koná senát nebo samosoudce, ale i tehdy, provádí-li výslech 

jednotlivý soudce nebo justiční čekatel, který na základě pověření předsedy soudu vykoná 

dožádání. Je otázkou, zda se řízením před soudem rozumí i řízení před Ústavním soudem České 

 
212

ŠAMKO, P. Trestný čin marenia spravodlivosti, Právne listy, [online], 6.10.2012 [cit. 18.07.2019]   Dostupné z: 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti . 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti
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republiky. Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů, ale jedná se, v souladu 

s ust. čl. 83 Ústavy o soudní orgán ochrany ústavnosti. Ústavní soud je soudem, provádí 

soudcovskou činnost, má nezávislé a nestranné soudce od soudců obecných soudů.213 Z těchto 

důvodů lze připustit, že trestný čin maření spravedlnosti může být spáchán i před Ústavním 

soudem.214 Z praktického hlediska půjde spíš o výjimečný stav, kdy bude Ústavní soud provádět 

dokazování dle ust. § 48 a násl. zákona o Ústavním soudu.   

V této souvislosti lze poukázat i na to, že trestného činu maření spravedlnosti dle 

ust. § 347a trestního zákoníku se nelze dopustit před rozhodčím soudem. V rámci diskusí 

k zavedení trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku se však 

u kulatého stolu215 zmiňovaly problematické situace v rámci rozhodčího řízení, kde se začínají čím 

dál častěji objevovat námitky o tom, že např. předložená listina nebyla podepsána tvrzenou 

osobou, což vede ke znaleckému zkoumání a průtahům. Procesní úkony, které nemohou rozhodci 

sami provést, provede dle ust. § 20 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, na jejich dožádání soud. V rámci soudem 

prováděného řízení se již lze dopustit i např. trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku, či trestného činu maření spravedlnosti dle 

ust. § 347a trestního zákoníku. 

Mezinárodním soudním orgánem je jednak stálý mezinárodní soudní tribunál ustanovený 

rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Rovněž jsou to i veškerá mezinárodní trestní soudy ustanovené 

ad hoc dle příslušné mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Zejména se jedná 

o Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, Mezinárodní trestní soud, Soudní dvůr EU, Evropský soud 

pro lidská práva atd.216 

Lze se domnívat, že trestný čin maření spravedlnosti není možno spáchat před 

mezinárodními rozhodčími tělesy, jako je Stálý rozhodčí soud, Rozhodčí soud při Mezinárodním 

středisku pro řešení sporů z investic, zřejmě ani před Evropskou komisí. 

 

6.2 II. skutková podstata trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

odst. 1 trestního zákoníku – poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení prospěchu 

 
213 RŮŽIČKA, M. In: DRAŠTÍK, A. Trestní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-790-4. 
214 LACIAK, O, In: BURDA, E. ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná část. Komentár II. diel. Praha: C. H. 

Beck, 2011. ISBN: 978-80-7400-394-3. 
215 Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový trestný 

čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“, uspořádaný dne 27. 4. 2018. 
216 ŠÁMAL, P. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013.  Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, s. 2049 a násl. 
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za účelem spáchání trestných činů dle ust. § 345 až ust. § 347 trestního 

zákoníku 

Dle ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku: 

 

„Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro 

jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán odnětím svobody až 

na tři léta.“217 

 

Jde o trestný čin úmyslný, ve vztahu k užití zfalšovaných důkazních prostředků jako 

pravých se vyžaduje tzv. specifický úmysl (dolus coloratus). Dle současné judikatury se obecně 

připouští i možnost, že může být slučitelný s konceptem úmyslu nepřímého.218 

Tato skutková podstata rozvíjí formy trestné součinnosti. Konkrétně se jedná o trestné činy 

křivého obvinění, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku nebo křivého tlumočení. 

Jedná se o zvláštní formu účastenství.219 Účastenství spadá pod obecnější pojem trestné 

součinnosti, přičemž trestnou součinností se rozumí úmyslné společné jednání více 

spolupachatelů220, případně i jiných osob, a to konkrétně tak, že: 1) trestný čin zosnují, řídí, 

vyvolávají, umožňují či usnadňují; 2) zužitkují jeho výnosy anebo 3) usnadňují pachateli trestného 

činu či jeho spolupachatelům uniknout trestnímu stíhání nebo trestu.221 

Jak uvádí Provazník, jde o samostatnou kriminalizaci návodu k trestným činům dle 

ust. § 345 až ust. § 347 trestního zákoníku. 

Před nabytím účinnosti novely č. 287/2018 Sb. bylo toto jednání trestné pouze jako 

účastenství ve formě organizátorství nebo návodu k těmto trestným činům. Trestní odpovědnost 

organizátora nebo návodce je odvozena, na základě zásady akcesority účastenství, 

od odpovědnosti hlavního pachatele, tedy svědka nebo znalce, který se však musí o čin alespoň 

pokusit. Nedospěl-li hlavní pachatel (svědek, který měl křivě svědčit, znalec, který měl podat 

 
217  Ust. § 347 a odst. 2 trestního zákoníku. 
218  K tomu vizte např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.11.2016, sp. zn. 5 Tdo 1475/2015 (Rt 14/2018 SbSRS)., 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. 7To 71/2011 ze dne 29. 11. 2017. 
219  KRATOCHVÍL, V. In: KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 364. 
220  Ust. § 23 trestního zákoníku. 
221  JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-

80-7502-236-3. s.299. 
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nepravdivý znalecký posudek) ani do stadia pokusu, nebylo skutek účastníka možno trestně 

postihnout.222 

Navrhovatel se v rámci zhodnocení navrhované úpravy domníval, že nově zaváděný trestný 

čin maření spravedlnosti mimo jiné postihuje i jednání korupční povahy (aktivní uplácení svědka, 

znalce nebo tlumočníka). Z těchto důvodů předpokládal, že by jeho zavedení mělo přispět 

k snížení počtu korupčních případů.223 

Skutková podstata trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 2 trestního 

zákoníku je uvedena ve výčtu těch, u kterých lze využít institutu dočasného odložení trestního 

stíhání dle ust. § 159c trestního řádu. Toto však již neplatí pro kvalifikované skutkové podstaty, 

které na ni navazují.  I z těchto důvodů je uplatnitelnost ust. § 159c odst. 1 trestního řádu závislá 

např. od toho, jak velký obnos bude podplacená osoba požadovat. Ustanovení § 159c odst. 1 

trestního řádu se uplatní za situace, pokud podezřelý poskytl nebo slíbil úplatek, majetkový nebo 

jiný prospěch jen proto, že byl o to požádán, učinil dobrovolně a bez zbytečného odkladu oznámení 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o skutečnostech, které jsou mu známy o trestné činnosti 

toho, kdo o tento úplatek, majetkový nebo jiný prospěch požádal, a zaváže se podat v přípravném 

řízení i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech. Zároveň není 

možno rozhodnout o dočasném odložení trestního stíhání, pokud byl úplatek, majetkový nebo jiný 

prospěch poskytnut nebo slíben v souvislosti s výkonem pravomoci úřední osoby, která má 

spojitost s cizím státem či mezinárodní organizací.224 

Tento postup by měl být pro uplácející osobu dostatečnou motivací proto, aby „své 

pochybení“ spočívající v poskytnutí úplatku vyžádaném si ze strany podplaceného oznámila 

orgánům činným v trestním řízení, neboť toto řešení dává uplácejícímu jistotu, že bude-li 

spolupracovat, nebude proti němu vedeno trestní stíhání (což nakonec může vyústit v definitivní 

rozhodnutí představující překážku věci pravomocně rozhodnuté).225 

 

 

 

 
222  Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2018. VII. volební období. Sněmovní tisk č. 79. Vládní návrh 

novely trestního zákoníku a některých dalších zákonů, Důvodová zpráva [cit. 18.03.2019]. Dostupná z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 
223  Ibid. 
224   Ust. § 159c odst. 2 trestního řádu. 
225   Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2018. VII. volební období. Sněmovní tisk č. 79. Vládní návrh 

novely trestního zákoníku a některých dalších zákonů, Důvodová zpráva, s. 53 [cit. 18.03.2019]. Dostupná z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79 . 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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6.2.1 Prospěch 

 

Jak uvádí Provazník, jde o bytostní trestný čin korupční povahy.226 Provazník dále 

poukazuje na to, že použití pojmu „prospěch“ není vhodné. Dle jeho názoru by bylo vhodnější 

použít pojem „úplatek“ tak, jak je tento pojem používán u trestných činů úplatkářských dle dílu 

třetího hlavy X zvláštní části trestního zákoníku.227 

Uvedené ustanovení nevyžaduje, aby opravdu došlo ke křivé výpovědi, tlumočení či 

k jiným z popisovaných jednání. Jde tedy o předčasně dokonaný trestný čin.  

O návod k trestnému činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku 

dle ust. § 346 trestního zákoníku by mohlo jít v případě, že by zde byla založena absence 

nabízeného či poskytnutého prospěchu. 

 

Příklad č. 5 

Obhájce vyhledal svědka A a přemlouval jej, aby „vzal vinu na sebe“. Protože neuspěl, navštívil 

svědka B a vyhrožoval mu ublížením na zdraví, pokud nezmění svojí předchozí výpověď. Svědek B 

však odmítl. Proto obhájce učinil ještě poslední pokus a navštívil svědka C, kterému přislíbil, že 

ho výhodně zaměstná, bude-li svědčit ve prospěch obviněného. Ani tady však obhájce neuspěl. 

 

Za situace, kdy by obhájce přemlouval svědka A, aby „vzal vinu na sebe“ a ochránil tím 

jeho klienta, by se mohlo jednat o spáchání trestného činu nadržování dle ust. § 366 trestního 

zákoníku.228 Jestliže svědkovi B obhájce vyhrožoval ublížením na zdraví, byla by tímto jednáním 

naplněna skutková podstata trestného činu vydírání dle ust. § 175 trestního zákoníku, a to 

i v případě, že by nutil násilím svědka B k tomu, aby vypovídal pravdivě.229 Jestliže obhájce 

přislíbil svědkovi C prospěch, šlo o trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 2 trestního 

zákoníku.230 

 
226  PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství, Wolters 

Kluwer ČR a.s., 2019, roč. 2019, č. 3, ISSN 1214-3758. s. 33. 
227   Tento problém se však nevyskytuje jen u trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 2 trestního 

zákoníku. I trestný čin pletich v insolvenčním řízení dle ust. § 226 trestního zákoníku, pletich při zadávání 

veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ust. § 257 trestního zákoníku či pletich při veřejné dražbě dle ust. § 258 

trestního zákoníku obsahují „majetkový“ a „jiný prospěch“. 
228   „Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému 

opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto pachateli 

trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.“ 
229   Rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, Svazek 24/2003, 

pod T 571. 
230   Případně o trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 3, písm. a) trestního zákoníku. K souvislostem 

mezi těmito dvěma ustanoveními vizte podkapitolu 6.2.2. 
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Prospěchem může být plnění materiální nebo nemateriální povahy. Prospěchem přitom 

může být i nabídka nastíněná ve výše uvedeném příkladu, kdy pachatel nabídne svědkovi, že ho 

výhodně zaměstná, jestliže bude na oplátku svědčit v jeho prospěch.231 

 

Příklad č. 6 

Strana sporu potřebuje k unesení důkazního břemene ohledně prokázání svých tvrzení znalecké 

posouzení dané problematiky. Za tímto účelem vyhledá znalce a přislíbí mu výrazně 

nadhodnocenou odměnu, jestliže bude znalecký posudek vyznívat v její prospěch a znalec zamlčí 

okolnosti, které nárok strany zpochybňují. 

 

Za situace, kdy by úmyslem osoby A bylo získat nepravdivý znalecký posudek, mohlo by 

se u osoby A jednat o podezření ze spáchání trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

odst. 2 trestního zákoníku.  

K ovlivňování v souvislosti s trestním řízení lze doplnit, že kdyby osoba A prospěch 

nenabízela znalci, ale např. svědkovi, mohlo by být ovlivňování svědků v rámci trestního řízení 

zároveň důvodem tzv. koluzní vazby obsaženým v ustanovení § 67, písm. b) trestního řádu. 

Ustanovení § 347a odst. 2 trestního zákoníku nepřímo umožňuje vzít obviněného do vazby, 

protože horní hranice úmyslného trestného činu převyšuje 2 roky. Naopak v případě podezření ze 

spáchání trestného činu dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku nelze automaticky vzít 

obviněného do vazby dle ust. § 68 odst. 3, písm. d) trestního řádu, jestliže po údajném spáchání 

skutku nespáchal obviněný další skutek, naplňující některou ze skutkových podstat trestného činu 

maření spravedlnosti. 

 

Příklad č. 7 

Znalec po vyškrtnutí ze seznamu znalců nadále vypracovával znalecké posudky. Ty byly následně 

předkládány v soudních řízení. Orgány činnými v trestním řízení byly tyto posudky považovány 

za „zfalšované“. Toto hodnocení však nezahrnovalo fakt, že obsah daných posudků nebyl 

vymyšlen, zakládal se na skutkovém zjištění a po stránce odborné nebyl zkreslený. Obsahoval tedy 

pravdivé informace. Nebyl však vypracován k tomu oprávněnou osobou.  

 

I další příklad cílí do problematiky znaleckých posudků. Posudky v daném příkladu nebyly 

vypracovány osobou zapsanou do seznamu znalců, proto de iure nešlo o znalecké posudky. 

 
231 VALENT M. in MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ L., TURAYOVÁ Y. a kol. Trestné právo hmotné Osobitná 

časť. Šamorín: Heureka, 2014. ISBN: 978-80-89122-96-7. s. 268 a násl. 



 

88 

 

 

Z těchto důvodů nemůže proto jít o naplnění skutkové podstaty trestného činu křivé výpovědi 

a nepravdivého znaleckého posudku dle ust. § 346 odst. 1 trestního zákoníku, a tedy ani 

ke spáchání trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku. Daly 

by se spíš považovat za odborná vyjádření. V této úvaze samozřejmě nevylučuji, že ve vztahu 

k zadavatelům znaleckého posudku se teoreticky mohl daný zpracovatel dopustit trestného činu 

podvodu v souladu s ust. § 209 trestního zákoníku. 

6.2.2 Kvalifikované skutkové podstaty 

Zatímco o základních skutkových podstatách platí zásada, že pravidlem je úmyslné 

zavinění, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí i zavinění z nedbalosti,232 platí o zvlášť 

přitěžujících okolnostech (neboli o okolnostech podmiňujících použití vyšší trestní sazby) zásada 

opačná, ze které vyplývá, že nestanoví-li trestní zákon něco jiného, postačí zde zavinění 

z nedbalosti.233 

 

Dle ust. § 347a odst. 3 trestního zákoníku: 

  

„Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch, 

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba, 

c) spáchá-li takový čin v úmyslu vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo 

d) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.“234 

6.2.3 Písm. a) „v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch“ 

Jak již bylo uvedeno, pro naplnění znaků základní skutkové podstaty dle ust. § 347a odst. 1 

trestního zákoníku postačí úmysl pachatele zahrnující předložení padělaného, pozměněného 

důkazního prostředku. Jiný úmysl pachatele, který zahrnuje kupříkladu motivaci získat pro sebe 

nebo pro jiného tímto jednáním prospěch, může být podstatným právě pro naplnění znaků 

kvalifikované skutkové podstaty v souladu s ust. § 347a odst. 3 trestního zákoníku.  

 
232 Ust. § 13 odst. 2 trestního zákoníku. 
233 Ust. § 17 trestního zákoníku. 
234 Ust. § 347a odst. 3 trestního zákoníku. 
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Jako problematické vnímá Provazník textaci ustanovení „pro sebe“ či „pro jiného“. Není 

zde vyloučen výklad, že tím „jiným“, kdo má prospěch získat, je sám pachatel (např. při naplnění 

znaků skutkové podstaty dle ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku pachatel sice uplácí jinou osobu, 

ale jedná proto, aby sám získal prospěch).235 Pachatel jedná zpravidla v nepřímém úmyslu prospět 

i osobě, které prospěch nabízí. Na uvedeném nic nemění to, že pachatel prospěch pouze slibuje 

a nemá přitom úmysl slib následně i splnit. 

Ostatně trestné činy dle ust. § 345 a § 347 trestního zákoníku není možno spáchat bez toho, 

aby tím určitá osoba nebyla poškozena a určitá zvýhodněna. Dle Provazníka je proto ust. odst. 3 

§ 347a trestního zákoníku konstruován vadně. Ztotožňuji se s názorem, že ust. § 347a odst. 3, 

písm. a) trestního zákoníku je pozůstatkem původní verze návrhu novely č. 287/2018 Sb. 

S ohledem na to, že trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku má dnes 

pouze 5 skutkových podstat (původní odstavec 2 kriminalizující „svádění“ byl vyňat), ust. § 347a 

odstavec 3, písm. a) trestního zákoníku na nic nenavazuje. Uvedené je pak v přímém rozporu se 

zásadou zákazu dvojího přičítání. Jestliže je u základní skutkové podstaty dle ust. § 347a odst. 2 

trestního zákoníku určitá okolnost znakem této skutkové podstaty, nemůže být tato ještě zvlášť 

hodnocena jako přitěžující okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby dle ust. § 347a odst. 3, 

písm. a) trestního zákoníku.   

 

Příklad č. 8 

Otec vyhledá souseda, který byl očitým svědkem toho, jak jeho syn zabil svého strýce. Otec 

sousedovi nabídne vysoký finanční obnos jako odměnu za to, že bude tvrdit, že strýce zabil otec. 

 

Kvalifikovaná skutková podstata dle ust. § 347a odst. 3, písm. a) trestního zákoníku by tak 

správně měla býti naplněna jen tehdy, má-li jednáním pachatele získat prospěch ještě nějaká třetí 

osoba. 

6.2.4 Písm. b) spáchání trestného činu jako úřední osoba 

Úřední osoba 

Dle ust. § 127 trestního zákoníku je úřední osobou soudce; státní zástupce; prezident České 

republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo 

jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci;  člen zastupitelstva nebo odpovědný 

úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci; příslušník 

 
235 PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství, Wolters 

Kluwer ČR a.s., 2019, roč. 2019, č. 3, ISSN 1214-3758. s. 35 a násl. 
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ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie; soudní exekutor 

při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního 

zástupce; notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař; finanční arbitr a jeho 

zástupce;  fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo 

rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci 

pro plnění těchto úkolů. Dle ust. § 127 odst. 3 trestního zákoníku může jít za určitých podmínek 

i o úřední osobu cizího státu nebo mezinárodní organizace. 

 

6.2.5 Písm. c) úmysl vážně jiného poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy 

nebo způsobit mu jinou vážnou újmu 

Za vážné poškození v zaměstnání lze považovat např. přeřazení na nižší funkci, možnost 

citelného snížení výdělku, možnost výpovědi apod. 

Narušením rodinných vztahů může být např. vyvolání vážných rozporů mezi manžely, 

které mohou vyústit až v rozvrat manželství, závažné narušení vztahu mezi rodiči a dětmi nebo 

mezi dalšími příbuznými. 

Jiná vážná újma musí být svou závažností srovnatelná se dvěma předchozími újmami. 

Může jít např. o nedůvodné omezení svéprávnosti, ale též ztrátu větší zakázky při podnikání 

apod.236 

K poškození v zaměstnání, k narušení rodinných vztahů ani ke způsobení jiné vážné újmy 

nemusí dojít. Stačí, že pachatel s tímto úmyslem jedná. 237 

 

6.2.6 Písm. d) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost 

vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 

podle zákona 

Tato zvlášť přitěžující okolnost vyžaduje, aby se pachatel dopustil maření spravedlnosti 

dle odstavce 1 nebo 2 ust. § 347a trestního zákoníku vůči osobě, která vůči němu plnila svoji 

povinnost vyplývající z jejího zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 

podle zákona. Jak uvádí Provazník, v souladu se zásadou zákazu dvojího přičítání se tato 

kvalifikovaná podstata neuplatní u svědka, znalce a tlumočníka pouze z toho důvodu, že plnili 

svoji zákonnou povinnost. Domnívám se, že ustanovení naopak cílí spíše na podřízenost 

a zranitelnost zaměstnance, služebně podřízeného atd. 

 
236 RIZMAN, S. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-428-5, 

s. 3249–3253. 
237 Ibid. 
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Dle ust. § 347a odst. 4 trestního zákoníku: 

  

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.238 

 

Dle ust. § 347a odst. 5 trestního zákoníku: 

  

Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.239 

 

Značná škoda a škoda velkého rozsahu 

Dle ust. § 138 odst. 1 trestního zákoníku se značnou škodou se rozumí škoda dosahující 

částky nejméně 500.000,- Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně 

částky 5.000.000,- Kč.240 

 

Značný prospěch, prospěch velkého rozsahu 

Dle ust. § 138 odst. 2 trestního zákoníku se bude hranice prospěchu určovat obdobně jak 

je uvedeno výše u škody. 

Je otázkou, jak se bude vyčíslovat prospěch u typů řízení, jakým je například řízení 

kolaudační, či řízení o přivolení k zásahu do integrity, nebo u trestního řízení. U trestního řízení 

může být prospěch odstupňován kupříkladu dle typové škodlivosti. 

 

Organizovaná skupina 

Dle ust. § 129 trestního zákoníku je organizovaná zločinecká skupina společenstvím 

nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí 

a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. 

 
238 Ust. § 347a odst. 4 trestního zákoníku. 
239 Ust. § 347a odst. 5 trestního zákoníku. 
240 Ust. § 138 odst. 1 trestního zákoníku. 



 

92 

 

 

 

Spolupracující obviněný 

V této souvislosti považuji za vhodné stručně popsat i institut spolupracujícího 

obviněného, se kterým se můžeme setkat právě při vyšetřování organizované trestné činnosti. 

I jemu přitom může být nabízen prospěch (např. snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici 

trestní sazby dle ust. § 58 odst. 4 trestního zákoníku) výměnou za křivou výpověď. 

Spolupracující obviněný se může snažit i přesunout část viny na spoluobviněné. Ostatně 

k tomu, aby mu mohl být přiznán tento status, je rozhodující způsob, jakým se podílel na spáchání 

trestného činu, k jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním způsobil. Čím menší 

je rozsah jeho podílu na trestné činnosti, tím je udělení statusu spolupracujícího obviněného 

pravděpodobnější.241 

Nelze vyloučit, že se u orgánů činných v trestním řízení může, bez ohledu na materiální 

pravdu, objevit snaha za každou cenu potvrdit jejich subjektivní hypotézy. Uvedené je pak 

důvodem tlaku na spolupracující obviněné, aby vypovídali určitým způsobem. Příslibem je pak 

snížení trestu až jeho absence. Pak by se institut spolupracujícího obviněného mohl stát nástrojem 

státního zastupitelství k tomu, aby si „kupovalo“ výpovědi, které mohou být nepravdivé. Jak uvádí 

Koudelka, v tom případě by se jednalo o justiční zločin v důsledku nepravdivých výpovědí 

dosažených faktickou státní korupcí.242 V ideálním případě by spolupracujícím obviněným měla 

být osoba, která se „napravila“, tj. uvědomuje si spáchání svého činu, lituje ho atd. V realitě je 

však prvotní motivací spolupracujícího obviněného pro nepravdivou výpověď určitě snaha zlepšit 

své postavení, přičemž druhotně může hrát roli i snaha „vyřídit si účty“ v rámci kriminálního 

společenství. Proto je správné poměřovat výpověď spolupracujícího obviněného s jinými důkazy. 

Je-li výpověď spolupracujícího obviněného jediným důkazem proti jinému, nelze dle ústavní 

zásady in dubio pro reo na takovém jediném důkazu postavit rozhodnutí o vině.243 

Dle ust. § 178a odst. 1 trestního řádu označuje obviněného jakožto „spolupracujícího 

obviněného“ státní zástupce v obžalobě. Jestliže by byl danému spolupracujícímu obviněnému 

ze strany orgánů činných v trestním řízení přislíben prospěch (čímž např. snížení trestu určitě je), 

mohlo by se jednat o spáchání trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 3, písm. b) 

trestního zákoníku. Zvážit lze např. i možné spáchání trestného činu zneužití pravomocí úřední 

osoby dle ust. § 329 trestního zákoníku či trestného činu nadržování dle ust. § 366 trestního 

 
241  ROZEHNAL, A. Svědectví na prodej. Právní prostor, 27.01.2016 [cit. 02. 01. 2020]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/svedectvi-na-prodej . 
242  KOUDELKA, Z. SPOLUPRACUJÍCÍ OBVINĚNÝ. Bulletin advokacie, 01.06.2018 [cit. 02. 08. 2019]. 

Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/spolupracujici-obvineny . 
243  Ibid. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/svedectvi-na-prodej
http://www.bulletin-advokacie.cz/spolupracujici-obvineny
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zákoníku. Co se týče např. daného vyšetřovatele, dle ust. § 42 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů by byl za pravomocný 

úmyslný trestný čin propuštěn ze služby. Rovněž by ztratil dle ust. § 157 výše uvedeného zákona 

nárok na výsluhy.244 

Udělení statusu spolupracujícího obviněného je zcela závislé na úspěchu obžaloby, 

resp. na síle, kterou spolupracující obviněný obžalobu podpoří, tj. na míře, kterou přispěl 

k objasnění trestné činnosti. Tento institut lze v současnosti uplatnit u všech trestných činů. 

 

Účinná lítost 

Trestný čin maření spravedlnosti připouští účinnou lítost dle ust. § 33 trestního zákoníku 

(dle pozměňovacího návrhu Zděňka Ondráčka a prof. Válkové). Posoudit ji bude těžké u 1. 

modality I. základní skutkové podstaty trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 

trestního zákoníku („předloží“). Jak však posoudit situaci, učiní-li předkladatel prohlášení o jeho 

nepravosti poté, co již bude důkaz proveden? Nastoupení účinků sledovaných ust. § 33 trestního 

zákoníku již zřejmě nebude možné poté, kdy vývoj řízení bez důvodných pochybností vyloučil, že 

by zfalšovaný důkazní prostředek mohl být autentický.245 Jestliže tedy bude pachatel otálet, může 

být později shledáno, že jeho prohlášení postrádá znak dobrovolnosti. Uvedené platí i pro 2. 

základní skutkovou podstatu dle ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku. 

 

6.3 Souběhy 

Souběh trestného činu maření spravedlnosti je možný s většinou verbálních trestných činů např.: 

 

• s trestným činem křivého obvinění dle ust. § 345 trestního zákoníku; 

Příklad č.9 

Pachatel předloží padělaný listinný důkazní prostředek, přičemž jeho obsah nepravdivě označuje 

jinou osobu jako pachatele trestného činu. 

 

• s trestným činem pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku; 

 

 
244 „Bývalý příslušník, který vykonával službu alespoň po dobu 15 let, má nárok na výsluhový příspěvek; to neplatí, 

jestliže jeho služební poměr skončil propuštěním podle § 42 odst. 1.“ 
245  PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství, Wolters 

Kluwer ČR a.s., 2019, roč. 2019, č. 3, ISSN 1214-3758. s. 32-45.  



 

94 

 

 

Příklad č. 10 

Během hlavního líčení je proveden zfalšovaný důkaz, jehož obsahem jsou nepravdivé údaje 

způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost určité osoby ve společnosti 

 

• s trestným činem hanobení národa, rasy, etnické či jiné skupiny osob dle ust. § 355 

trestního zákoníku; 

Příklad č.11 

Na mediálně sledovaném soudním jednání předloží pachatel zfalšovaný, údajně historický, 

dokument, který má snahu prokazovat podřadnost určité skupiny lidí.246 

 

• s trestným činem podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 

a svobod dle ust. § 356 trestního zákoníku;  

Příklad č.12 

Pachatel na svých extrémistických webových stránkách dlouhodobě prezentuje svou nenávist vůči 

homosexuálům, pročež je vůči němu zahájeno trestní stíhání. Ve snaze prokázat opodstatněnost 

svých argumentů nabídne úplatek soudnímu znalci podmíněný tím, že ten pro něj vypracuje 

znalecký posudek, který by potvrdil opodstatněnost teorie pachatele o zvýšeném výskytu 

pedofilních sklonů u osob hlásících se k homosexuální orientaci. 

 

• a s trestným činem šíření poplašné zprávy dle ust. § 357 trestního zákoníku; 

Příklad č.13 

Pachatel na mediálně sledovaném hlavním líčení předloží věcný důkazní prostředek, ze kterého 

vyplývá, že na konkrétním místě umístil bombu, která má v budoucnu vybouchnout. 

 

Dále je možný souběh s trestným činem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle 

ust. § 254 trestního zákoníku, padělaní a pozměnění veřejné listiny dle ust. § 348 trestního 

zákoníku, padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu dle ust. § 350 

trestního zákoníku, vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy dle ust. § 259 trestního zákoníku 

či padělání a pozměnění platebního prostředku dle ust. § 234 trestního zákoníku (např. směnky), 

padělání a pozměnění předmětu k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících 

splnění poplatkové povinnosti dle ust. § 245 trestního zákoníku, padělání a pozměnění známek 

 
246  PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství, Wolters 

Kluwer ČR a.s., 2019, roč. 2019, č. 3, s. 32-45. ISSN 1214-3758. 
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dle ust. § 246 trestního zákoníku, zkreslování údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží 

a technologií dvojího užití dle ust. § 264 trestního zákoníku, zkreslení údajů a nevedení podkladů 

ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem dle ust. § 267 trestního zákoníku, padělání 

a napodobení dílu výtvarného umění dle ust. § 271 trestního zákoníku. 

Naopak vyloučen je souběh s trestným činem úvěrového, dotačního či pojistného podvodu 

dle ust. § 210- § 212 trestního zákoníku, trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné 

povinné platby dle ust. § 240 trestního zákoníku, trestným činem poškození finančních zájmů 

Evropské unie dle ust. § 260 trestního zákoníku.247 Jedná se přitom o ty skutkové podstaty, které 

spočívají v uvádění nepravdivých, neúplných či hrubě zkreslených údajů v určitých dokumentech. 

Je vyloučeno, aby tyto trestné činy bylo možno spáchat bez toho, aby vznikl falešný důkazní 

prostředek, který může být následně použit v soudním či trestním řízení. Jde tedy o faktickou 

konzumaci trestného činu maření spravedlnosti dle ustanovení § 347a odst. 1 trestního zákoníku. 

Rovněž je vyloučený souběh s trestným činem neoprávněného přístupu k počítačovému systému 

a nosiči informací dle ustanovení § 230 odst. 2, písm. c) a d) trestního zákoníku. Souběh je 

vyloučen tehdy, pokud je zásah do dat v elektronické podobě pouhým důsledkem jednáním 

pachatele. Naopak vyloučen nebude v situacích, kdy je zásah do dat v elektronické podobě 

příčinou vedoucí ke zfalšování důkazních prostředků dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku. 

Jak uvedl Gřivna během mezinárodní vědecké konference „Trestní zákoník – 10 let 

od přijetí“248, aplikační problémy mohou nastat např. při řešení sporné otázky případného souběhu 

trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347 odst. 1 trestního zákoníku s trestným činem 

padělání a pozměnění veřejné listiny dle ust. § 348 trestního zákoníku. 

Níže se blíže věnuji možnosti souběhů několika vybraných trestných činů, a to trestného 

činu nadržování dle ust. § 366 trestního zákoníku, trestného činu podvodu dle ust. § 209 trestního 

zákoníku, trestného činu podplacení dle ust. § 332 trestního zákoníku a trestného činu vydíraní dle 

ust. § 175 trestního zákoníku. 

 

 
247 PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství, Wolters 

Kluwer ČR a.s., 2019, roč. 2019, č. 3, s. 32-45. ISSN 1214-3758. 
248  ŠELENG, D. Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“. Bulletin advokacie, 

27.03.2019 [cit. 02. 09. 2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zprava-z-mezinarodni-vedecke-

konference-trestni-zakonik-10-let-od-prijeti?browser=mobi . 

 

http://www.bulletin-advokacie.cz/zprava-z-mezinarodni-vedecke-konference-trestni-zakonik-10-let-od-prijeti?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/zprava-z-mezinarodni-vedecke-konference-trestni-zakonik-10-let-od-prijeti?browser=mobi
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6.3.1 Trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku a trestný čin 

nadržování dle ust. § 366 trestního zákoníku 

Trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku je v poměru speciality 

vůči trestnému činu nadržování dle ust. § 366 trestního zákoníku. Tyto trestné činy chrání stejné 

zájmy, trestným činem maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku je přitom zvlášť 

postihovaný určitý druh útoků proti těm samým individuálním zájmům. V důsledku poměru 

speciality se užije to ustanovení, u kterého je obsah pojmu širší a rozsah pojmu užší, tedy 

ustanovení, které lépe vystihuje nejen daný případ, ale i závažnost činu pro společnost. Provazník 

specialitu ust. § 366 trestního zákoníku dovozuje jednak z porovnání šíře trestních sazeb, jakož 

i z toho, že nadržování je zvláštní formou účastenství. Poukazuje i na to, že trestného činu maření 

spravedlnosti se pachatel trestného činu může dopustit i sám.249 

 

6.3.2 Trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku a trestný 

čin podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku 

Dále je vyloučen jednočinný souběh s trestným činem podvodu dle ust. § 209 trestního 

zákoníku. U trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku jde 

vlastně o specifický druh podvodu. Pachatel svým jednáním však nemůže naplnit skutkovou 

podstatu trestného činu podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku. V českém právním prostředí 

jde o trestný čin podvodu jen tehdy, pokud vyvolání nebo využití omylu nebo zamlčení 

podstatných skutečnosti směruje ke zmenšení majetku, které má přinést obohacení pachatele nebo 

jiné osoby. Předmětem útoku je tak cizí majetek. Podvod je dokonán obohacením pachatele nebo 

jiného. 

Pachatel trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku ví, 

že je důkazní prostředek padělaný nebo pozměněný. Na rozdíl od základní skutkové podstaty § 209 

odst. 1 trestního zákoníku250 chybí u tohoto jednání okolnost, že někdo musí být uveden v omyl. 

Odlišným znakem je rovněž to, že u trestného činu maření spravedlnosti není pro naplnění 

skutkové podstaty dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku zapotřebí vznik jakékoliv škody, 

resp. majetkové dispozice.  

 

 
249 PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství, Wolters 

Kluwer ČR a.s., 2019, roč. 2019, č. 3, s. 32-45. ISSN 1214-3758. 
250 Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, 

a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci. 
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6.3.3 Trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku a trestný 

čin podplacení dle ust. § 332 trestního zákoníku 

Dle judikatury se o trestný čin podplacení podle ust. § 332 odst. 1 trestního zákoníku 

nejedná, pokud pachatel poskytl, nabídl nebo slíbil úplatek jinému za to, aby před orgánem činným 

v trestním řízení jako svědek zamlčel okolnost, která má podstatný význam pro rozhodnutí. 

V takovém případě bylo toto jednání kvalifikováno jako návod k trestnému činu křivé výpovědi 

a nepravdivého znaleckého posudku podle ust. § 346 odst. 2, písm. b) trestního zákoníku.251 Pokud 

ke křivé výpovědi nedošlo, nebylo z důvodu akcesority účastenství možno postihnout ani návodce. 

V současnosti lze uvedené jednání postihnout jako trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

odst. 2 trestního zákoníku. Tuto skutkovou podstatu lze proto označit jako speciální k trestnému 

činu podplacení dle ust. § 332 trestního zákoníku. 

 

6.3.4 Trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku a trestný 

čin vydíraní dle ust. § 175 trestního zákoníku  

Prvně lze uvést, že trestný čin vydírání ve smyslu ust. odst. 2, písm. e) § 175 trestního 

zákoníku může být spáchán „na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich 

povinnosti“, což víceméně odpovídá trestnému činu maření spravedlnosti ust. § 347a odst. 2 

trestního zákoníku. Trestného činu vydírání dle ust. § 175 trestního zákoníku se však lze dopustit 

prostřednictvím jiného jednání, a to „násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy“, 

zatímco trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku 

prostřednictvím toho, že pachatel „poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného“. 

 

6.3.5 Trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku a trestný čin 

padělání a pozměnění veřejné listiny dle ust. § 348 trestního zákoníku 

Znak skutkové podstaty ust. § 348 odst. 1 trestního zákoníku „padělá nebo pozmění, aby jí 

bylo užito jako pravé“ je širší než znak skutkové podstaty u trestného činu dle ust. § 347 a odst. 1 

trestního zákoníku „padělá nebo pozmění pro účely zahájení řízení před soudem, před 

mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení padělá“. 

Ustanovení § 348 trestního zákoníku dopadá však pouze na veřejné listiny, zatímco ustanovení 

§ 347a odst. 1 trestního zákoníku míří na listinné i věcné důkazní prostředky (mající podstatný 

význam pro rozhodnutí). 

 
251 Nejvyšší soud ČSSR, 1 Cz 134/79, 14. 12. 1979, publikováno v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 

R 8/1982. 
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Míra závažnosti trestného činu je typově vyjádřená rozsahem trestní sazby odnětí svobody 

uvedené v konkrétním ustanovení trestního zákoníku. Pachateli trestného činu padělání 

a pozměnění veřejné listiny dle ust. § 348 odst. 1 trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody 

v sazbě až na tři léta, zatímco pachateli trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 

trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. 

Objektem u trestného činu dle ust. § 348 trestního zákoníku je zájem na řádném 

a zákonném chodu státního aparátu a důvěra v pravost a pravdivost veřejných listin. 

Trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle ust. § 348 odst. 1 alinea 1 trestního 

zákoníku je dokonán již tím, že pachatel padělal veřejnou listinu nebo podstatně změnil její obsah 

v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé. Pozdější užití takové listiny jako pravé je jen realizací jeho 

záměru použít tuto listinu jako pravou, který existoval v době jejího padělání nebo 

pozměňování.252 

Jestliže pachatel v době, kdy padělal nebo podstatně změnil obsah veřejné listiny, ještě 

neměl v úmyslu ji použít jakou pravou, pak trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle 

ust. § 348 odst. 1 alinea 1 trestního zákoníku je dokonán až tím, že ji pachatel skutečně užije jako 

pravou například v obchodním styku. 

Jednočinný souběh trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny dle ust. § 348 

trestního zákoníku s trestným činem maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku je 

proto možný. 

 

6.3.6 Trestný čin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu 

dle ust. § 350 trestního zákoníku a trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

odst. 1 trestního zákoníku 

Ust. § 350 odst. 1 trestního zákoníku stanoví: 

 

„Kdo padělá lékařskou zprávu, posudek nebo nález anebo podstatně změní jejich obsah v úmyslu 

užít je v řízení před orgánem sociálního zabezpečení anebo před jiným orgánem veřejné moci, 

v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení, nebo kdo užije v řízení před orgánem sociálního 

zabezpečení nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním 

řízení takové zprávy, posudku nebo nálezu jako pravého, bude potrestán trestem odnětí svobody 

až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“253 

 

 
252 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2010, sp.zn. 22 Cdo 2028/2008, publikovaného pod sp.zn. R 6/2011. 
253 Ust. § 350 odst. 1 trestního zákoníku. 
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Předmětem ochrany je u tohoto trestného činu zájem chránit důvěryhodnost lékařských 

zpráv, posudků a nálezů sloužících jako podklad v řízení před orgány sociálního zabezpečení 

a jinými orgány veřejné moci, včetně řízení před soudy. Objektem tedy je zájem na správném 

zjištění skutkového stavu v řízení před těmito orgány.254 Trestný čin dle ust. § 350 trestního 

zákoníku je tedy v poměru speciality k trestnému činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 

trestního zákoníku. 

 

Příklad č.14 

 V rámci soudního řízení bylo nařízeno soudní jednání. Účastník řízení předloží soudu lékařskou 

zprávu prokazující nemoc účastníka za účelem omluvy z nařízeného jednání. Lékařská zpráva je 

však padělaná.  

 

S ohledem na můj názor prezentovaný v oddílu 6.1.1 této práce je předně nutno uvést, že 

nelze bez dalšího určit, zdali se jedná o listinný důkazní prostředek, mající podstatný význam 

pro rozhodnutí. Nehledě na to, pachatel by se zde trestného činu maření spravedlnosti dle 

ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku nedopustil. Jednalo by se totiž o trestný čin padělání 

a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu dle ust. § 350 trestního zákoníku, který 

je k tomuto trestnému činu v poměru speciality. 

 

6.3.7  Trestný čin nadržování dle ust. § 366 trestního zákoníku 

§366 

(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu 

nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři 

léta; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest 

mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.255 

 

Pod pojmem „uniknout“ se zde nerozumí výlučně stav, kdy by se pachatel úplně vyhnul 

trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, ale též stav, v němž by 

 
254 RIZMAN, S. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-428-5, 

s. 3249–3253. 
255  Ust. § 366 trestního zákoníku. 
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pachatel základního trestného činu získal nadržováním výhodu v trestním řízení (mírnější právní 

posouzení, mírnější trest apod.).256 

  Aplikační problémy mohou nastat i při posuzování jednání osob, které se snaží pomoci 

pachateli trestného činu (paděláním či předložením pozměněných důkazních prostředků, 

přislíbením prospěchu svědkům za křivou výpověď atd.). 

 

Příklad č.15 

Osoba A předloží v trestním řízení padělaný důkazní prostředek proto, aby křivě usvědčila osobu 

B, a tím pomohla uniknout trestnímu stíhání osobě C. 

 

Tímto jednáním by se osoba A zřejmě dopustila v jednočinném souběhu tak trestného činu 

maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku, tak trestného činu nadržování 

dle ust. § 366 trestního zákoníku. V závislosti na konkrétních okolnostech případu by však mohlo 

dojít k naplnění kvalifikované skutkové podstaty dle ust. § 347a odst. 3, písm. a) trestního 

zákoníku.  

 

 

 

 

 

 

  

 
256  RIZMAN, S. in ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-428-5, 

s. 3249–3253. 
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7 ÚSTAVNĚPRÁVNÍ A MEZINÁRODNÍ ASPEKTY 

TRESTNÉHO ČINU MAŘENÍ SPRAVEDLNOSTI 

 

Než se budu věnovat otázkám, jejichž zodpovězení si v souvislosti s trestným činem 

maření spravedlnosti žádá praxe, považuji za vhodné rozebrat mezinárodní východiska úpravy 

trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku, jako i nahlédnout 

na vybrané aspekty této problematiky v ústavněprávním měřítku. Některé z argumentů již ostatně 

zazněly během diskusí k otázce možnosti uvedení soudu v omyl (k tomu vizte kapitolu 3.3) 

i během legislativního procesu zavádění trestného činu maření spravedlnosti (k tomu vizte kapitolu 

5 a 6). 

 

7.1 Mezinárodní východiska úpravy trestného činu maření spravedlnosti dle 

ust. § 347a trestního zákoníku 

Dle důvodové zprávy k návrhu257 vyplývala povinnost zavést navrhovanou úpravu 

z Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a Římského statutu Mezinárodního 

trestního soudu. 

 

7.1.1 Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu 

Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu byla 

přijata rezolucí č. 55/25 Valného shromáždění OSN dne 15. 11. 2000 v New Yorku. Tato úmluva 

byla v České republice vyhlášena pod č. 75/2013 Sb. m. s. a vstoupila v platnost dne 24. 10. 2013.  

 

Článek 23 Trestnost maření výkonu spravedlnosti 

 

Každá smluvní strana přijme taková legislativní a jiná opatření, která jsou nezbytná pro to, aby, 

pokud budou spáchány úmyslně, byly za trestné činy pokládány: 

(a) použití fyzické síly, vyhrožování nebo zastrašování nebo příslib, nabídka nebo poskytnutí 

neoprávněné výhody s cílem navádět k falešnému svědectví nebo narušit podávání 

 
257 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2018. VII. volební období. Sněmovní tisk č. 79. Vládní návrh 

novely trestního zákoníku a některých dalších zákonů, Důvodová zpráva [cit. 18.03.2019]. Dostupná z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79  . 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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svědectví nebo předkládání důkazů v průběhu řízení v souvislosti se spácháním trestných 

činů, na něž se vztahuje tato Úmluva. 

(b) použití fyzické síly, vyhrožování nebo zastrašování za účelem narušení výkonu úředních 

povinností orgány činnými v trestním řízení v souvislosti se spácháním trestných činů, 

na něž se vztahuje tato Úmluva. Nic v tomto pododstavci nebrání smluvním stranám, aby 

přijaly takovou právní úpravu, která bude chránit jiné kategorie veřejných činitelů.258 

 

Z uvedené úmluvy vyplývá povinnost České republiky postihovat návod ke křivé výpovědi 

nebo maření předkládání důkazních prostředků. Jako na srovnatelně závažná pak tato úmluva 

pohlíží i na obdobná jednání, jestliže jsou vyvíjena proti znalcům, tlumočníkům nebo osobám, 

které mají někoho jiného křivě obvinit ze spáchání trestného činu.259 

 

7.1.2 Římský statut Mezinárodního trestního soudu  

Na popud OSN byl dne 17. 7. 1998 na mezinárodní konferenci v Itálii přijat Římský statut 

Mezinárodního trestního soudu (Rome Statute of the International Criminal Court). Římský statut 

Mezinárodního trestního soudu nabyl pro Českou republiku platnost dne 13. 4. 1999, nicméně 

souhlas s ratifikací vyslovil Parlament České republiky až v roce 2008. 

 

Článek 70 Trestné činy proti výkonu spravedlnosti 

1.  

Soud má jurisdikci nad následujícími trestnými činy proti výkonu spravedlnosti, pokud jsou 

spáchány úmyslně: 

a) křivá výpověď podaná osobou, která přísahala, že bude vypovídat pravdivě podle čl. 

69 odst.1; 

b) vědomé předkládání nepravdivých či padělaných důkazů; 

c) podplacení svědka, maření či bránění v přítomnosti svědka u Soudu či jeho výpovědi, 

pomsta svědkovi za výpověď nebo ničení a pozměňování důkazů nebo bránění v 

shromažďování důkazů; 

 
258 Sdělení č. 18/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o předcházení, potlačování 

a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů 

proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. 
259 Obdobná povinnost vyplývá i ze Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených 

národů proti korupci č. 105/2013 Sb. m. s. 
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d) ztěžování splnění úkolu pracovníka Soudu, jeho zastrašování či působení na něj 

v úmyslu donutit či přesvědčit tohoto pracovníka, aby vůbec nekonal nebo nesprávně 

konal některou ze svých povinností; 

e) pomsta vůči pracovníkovi Soudu pro výkon povinností tohoto nebo jiného pracovníka; 

f) vyžadování či přijímání úplatku pracovníkem Soudu v souvislosti s jeho úředními 

povinnostmi. 

.. 

4.  

a) Každá smluvní strana rozšíří své trestněprávní předpisy postihující trestné činy proti 

řádnému průběhu svého vyšetřování a soudního řízení i na trestné činy proti výkonu 

spravedlnosti podle tohoto článku spáchané na jeho území nebo některým z jeho 

občanů; 

b) Na žádost Soudu, kdykoliv to Soud považuje za vhodné, postoupí stát případ svým 

příslušným orgánům za účelem trestního stíhání. Tyto orgány musí vyřizovat takové 

případy s náležitou péčí a věnovat dostatečné prostředky na jejich účinné 

projednání.260 

 

Jedná se tedy o trestnost křivé výpovědi, vědomého předkládání padělaných nebo 

nepravdivých důkazních prostředků, podplacení svědka, maření nebo bránění přítomnosti svědka 

u soudu nebo bránění mu ve výpovědi a pomstu svědkovi za jeho výpověď. Statut dále požaduje 

trestnost ničení nebo pozměňování důkazních prostředků. 

Nutno podotknout, že tato úprava však byla Římským statutem Mezinárodního trestního 

soudu vyžadována pouze ohledně trestnosti důkazů předkládaných před Mezinárodním trestním 

soudem, nikoli jinde. Protiargumentem, uváděným v důvodové zprávě k novele trestního 

zákoníku261, který vysvětluje šíři dopadu navrhovaného ustanovení, je, že vzhledem k dikci 

ustanovení § 345 až § 347 trestního zákoníku, která poskytují ochranu všem soudním řízením, se 

nemohl trestný čin maření spravedlnosti zaměřit jen na některá. Dle důvodové zprávy by nebylo 

koncepční, kdyby byl obviněný trestně odpovědný za předložení padělaného či pozměněného 

důkazního prostředku v řízení před Mezinárodním trestním soudem, zatímco předkladatelé 

v jiných typech soudních řízení by byli beztrestní. 

 
260   Sdělení č. 84/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Římského statutu Mezinárodního 

trestního soudu. 
261  Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2018. VII. volební období. Sněmovní tisk č. 79. Vládní návrh 

novely trestního zákoníku a některých dalších zákonů, Důvodová zpráva [cit. 18.03.2019]. Dostupná z: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79  . 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=79
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Jak akcentovalo i ministerstvo spravedlnosti, nelze mezinárodnímu soudu poskytnout vyšší 

ochranu než soudům v České republice. 

 

7.2 Právo na spravedlivý proces  

Právo na spravedlivý proces je ústavně zaručeným právem. Podle ust. čl. 36 odst. 1 LZPS 

se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu 

a ve stanovených případech u jiného orgánu.  

Toto právo však nezaručuje domáhat se přiznání něčeho, o čemž předkladatel vzhledem 

ke všem jemu známým okolnostem ví, že nejde o jeho právo; kdy se snaží vymoci si něco, o čemž 

ví, že mu nepatří; resp. se snaží zbavit se povinnosti, o níž ví, že se jejímu splnění nemůže právem 

vyhnout. V tomto případě jde o zneužívání soudního řízení, nikoliv o uplatňování práva na soudní 

ochranu.  

 

7.2.1 Zásada zajištění práva na obhajobu 

Zásada směruje k zajištění ochrany práv osoby, proti které se řízení vede. Tato práva má 

podezřelý, obviněný, obžalovaný i odsouzený. Osoba může využít obhájce, který jí pomáhá bránit 

její práva. V českém právním řádu je uvedená zásada zakotvena v ust. § 2 odst. 13 trestního 

řádu.262 Na mezinárodní úrovni pak např. v Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech v ust. čl. 14 odst. 3 nebo v EÚLP v ust. čl. 6 odst. 3. Je nezpochybnitelné, že základním 

právem obviněného je uvádět skutečnosti a navrhovat provedení důkazů, které slouží k jeho 

obhajobě v souladu s ust. § 33 odst. 1 a ust. § 92 odst. 2 trestního řádu. Toto právo může obviněný 

uplatňovat již v rámci přípravného řízení. Ani v řízení před soudem nemůže soud jeho obhajobu 

odmítnout jako opožděnou. O možnosti uplatnit svá práva musí být obviněný v každé fázi trestního 

řízení poučen. 

 

7.2.2 Právo na právní pomoc 

Zatímco právo na spravedlivý proces tvoří poměrně rozsáhlou množinu jednotlivých práv, 

právo na právní pomoc je pak jedním z těch dílčích práv, která ve svém souhrnu tvoří obsah pojmu 

právo na spravedlivý proces. Obsah práva na právní pomoc lze vyjádřit jako „možnost angažování 

 
262 „Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení vhodným způsobem a srozumitelně poučen 

o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné 

v trestním řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv.“ 
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právního profesionála či osoby znalé práva, na niž nemůže orgán veřejné moci působit tak, aby 

jednala proti zájmu toho, komu pomáhá.“263 

 

Ustanovení čl. 36 odst. 1 LZPS stanoví: 

 

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného 

soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.264 

 

Jestliže dojde k tomu, že se někdo pokouší svého tvrzeného práva domoci jednáním, které 

naplňuje některou ze skutkových podstat trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

trestního zákoníku, jedná se o zneužití soudního či trestního řízení. Dle ust. § 8 odst. 1 trestního 

řádu jsou státní orgány povinny oznamovat trestné činy, o kterých se dozví. Jestliže této své 

povinnosti nedostojí, vystavují se riziku kárného provinění, nebo až spáchání trestného činu 

maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti dle ust. § 159 trestního zákoníku. 

 

7.2.3 Průtahy v soudních a trestních řízení  

V rozporu s právem na spravedlivý proces je i nepřiměřená délka soudního či trestního 

řízení. 

Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů je zakotveno též v ust. čl. 38 odst. 1 

LZPS. Obdobně je toto právo formulováno i v rámci ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., 

o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož každý má právo, aby jeho věc 

byla soudem projednána a rozhodnuta bez zbytečných průtahů. Požadavek projednávat trestní věci 

co nejrychleji je rovněž vyjádřen v ust. § 2 odst. 4 trestního řádu. 

Česká advokátní komora během diskusí upozorňovala na to, že dle jejího názoru by 

navrhovaná úprava mohla prodlužovat řízení péče o nezletilé, což je v rozporu s úmyslem 

zákonodárce i oprávněným zájmem nezletilého.265  Ust. § 471 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů stanoví: „Ve věcech péče soudu 

o nezletilé rozhoduje soud s největším urychlením. Nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné, 

vydá soud rozhodnutí ve věci samé zpravidla do 6 měsíců od zahájení řízení; vydá-li soud 

 
263  WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, 

ISBN 978-807-3577-506. s. 774. 
264  Ust.čl. 36 odst. 1 LZPS. 
265  Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový 

trestný čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“, uspořádaný dne 27. 4. 2018.     
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rozhodnutí po uplynutí této lhůty, uvede v odůvodnění rozhodnutí skutečnosti, pro které nebylo 

možné tuto lhůtu dodržet.“266 

V praxi nastávají situace, kdy jeden z účastníků sice tuší, že jeho šance na úspěch ve sporu 

jsou malé, avšak z různých subjektivních důvodů potřebuje oddálit vydání meritorního rozhodnutí 

ve věci, resp. pravomocného rozhodnutí. K tomuto účelu jsou účastníky řízení využívány mj. 

opravné prostředky. V současnosti se kromě toho „nabízí“ účastníkovi ještě možnost neustále 

napadat listinné a věcné důkazní prostředky předložené protistranou. Jak uvádí Sokol, pouhá 

námitka padělání přesune důkazní problém do trestního řízení, kde již v souladu se zásadou zjištění 

skutkového stavu věci a zásadou vyhledávací musí důkazy zajišťovat stát na náklady daňových 

poplatníků.267 

Následně může strana sporu uplatnit po státu škodu za nepřiměřenou délku řízení dle 

zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Nesprávným úředním 

postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené 

lhůtě. Jestliže zákon pro provedení úkonu nestanoví lhůtu žádnou, pak jde, dle ust. § 13 odst. 1 

výše uvedeného zákona o nevydání rozhodnutí ve lhůtě přiměřené.268 Pod pojem „nesprávný 

úřední postup“ můžeme zařadit porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v určité 

době. Jestli tak daný orgán neučiní, tj, neprojedná věc bez průtahů a v přiměřené lhůtě, jde 

o porušení ust. čl. 6 odst. 1 EÚLP, přičemž s tímto porušením Evropský soud pro lidská práva 

spojuje právo na odškodné. Uvedené se týká jednak majetkové jako i nemajetkové újmy. 

V souvislosti s nepřiměřenou délkou řízení jde především o stav nejistoty na straně obviněného, 

která může negativním způsobem zasáhnout do jeho osobní sféry. Tato nejistota je s to ohrozit 

jeho rodinné i majetkové poměry, jakož i možný karierní postup. 

Jako příklad možného zásahu do kariérního postupu lze uvést příslušníky bezpečnostních 

sborů, kdy např. policista, který je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského 

přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, může být dle ust. § 40 zákona č. 361/2003 Sb., 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zproštěn 

výkonu služby, jestliže by jeho ponechání ve výkonu služby ohrožovalo důležitý zájem služby 

 
266  Ust. § 471 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. 
267  Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový 

trestný čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“.) uspořádán dne 27. 4. 2018. 
268  VOJTEK, P. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-670-8. s. 147. 
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nebo průběh prošetřování jeho jednání. V praxi to mj. znamená, že za uvedenou dobu příslušníkovi 

náleží pouze 50 % služebního příjmu.  

Rovněž se může ten, vůči kterému bylo zahájeno trestní stíhání, které neskončilo 

odsuzujícím pravomocným rozsudkem soudu, domáhat jak náhrady majetkové škody, tak 

zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. 

 

7.2.4 Zásada zákazu sebeobviňování 

Výslovné zakotvení zásady Nemo tenetur se ipsum accusare nacházíme v ust. čl. 14 

odst. 3, písmeno g) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.  ESLP jej uznává 

jako součást konceptu spravedlivého procesu dle ust. čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Jde o možnost nevypovídat bez hrozby postihu za pohrdání 

soudem. Práva nevypovídat a neobviňovat sebe samého nemohou být vykládána tak, že poskytují 

všeobecnou imunitu jednáním, která jsou motivována snahou zamezit řádnému vyšetření dané 

věci. 

K aplikaci právního principu nemo tenetur v našem právním prostředí je zapotřebí zmínit 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 29. 10. 1968, sp. zn. 5 Tz 71/68. Nejvyšší soud ČSR 

vymezil použitelnost principu nemo tenetur nejen na osoby, které jsou v procesním postavení 

obviněného, ale i na ty, které vypovídají jako svědci ohledně vlastní trestné činnosti. V souladu 

s tímto vymezením se tak osoba, která spáchala trestný čin, nepravdivou svědeckou výpovědí 

ohledně tohoto trestného činu nedopouští trestného činu křivé výpovědi dle tehdy účinného 

ust. § 175 trestního zákona, a to ani v případě, byla-li o svém právu nevypovídat řádně poučena. 

Dle Nejvyššího soudu ČSR by šlo o nepřípustné donucování k pravdivé výpovědi. K uvedenému 

je zapotřebí zmínit i vnímání tohoto aspektu soudcem. Přesto, že soudce nemůže použít v rámci 

svého odůvodnění rozhodnutí mlčení obviněného jako důkaz podporující závěr o jeho vině269 je 

samozřejmé, že mu nemůže uniknout to, že obviněný odmítne vypovídat. 

Harkabus poukazuje i na to, že ani ESLP nepovažuje při uplatňování principu nemo tenetur 

za důležitou skutečnost, zda bylo proti osobě formálně vzneseno obvinění dle vnitrostátního 

práva.270 

 
269 HARKABUS, M. Likvidácia dôkazov zo strany páchateľov trestnej činnosti a princíp nemo tenetur se ipsum 

accusare nebo najit lepsi zdroj – k tomu se přikláním Dostupné z: https://www.epi.sk/odborny-clanok/Likvidacia-

dokazov-zo-strany-pachatelov-trestnej-cinnosti-a-princip-nemo-tenetur-se-ipsum-accusare.htm . 
270 K tomu vizte rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Serves proti Francouzsku ze dne 20. 10. 1997, 

číslo stížnosti 82/1996/671/893. 

https://www.epi.sk/odborny-clanok/Likvidacia-dokazov-zo-strany-pachatelov-trestnej-cinnosti-a-princip-nemo-tenetur-se-ipsum-accusare.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Likvidacia-dokazov-zo-strany-pachatelov-trestnej-cinnosti-a-princip-nemo-tenetur-se-ipsum-accusare.htm


 

108 

 

 

I kupříkladu ediční povinnost dle ust. § 78 trestního řádu lze odmítnout splnit nejen tehdy, 

kdyby tím mohla osoba přivodit trestní stíhání sobě, ale i kdyby vydáním věci mohl vystavit 

nebezpečí trestního stíhání osobu blízkou. 

Věc, kterou je pro účely trestního řízení nutno zajistit a která nebude vydána dobrovolně, 

může být odňata dle ust. § 79 trestního řádu. Takovéto "odnětí věci" nelze přitom chápat jako 

donucení k vydání věcného důkazního prostředku sloužícího proti vydávající osobě či proti osobě 

jí blízké. Odnětí věci zde má z tohoto hlediska stejnou povahu jako jiné zajišťovací úkony podle 

trestního řádu, tj. proti vůli obviněného.271 Nejde o donucování obviněného k poskytnutí důkazů 

proti sobě samotnému, ani o trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 alinea 1 

trestního zákoníku, protože věc nebude „předložena“ v úmyslu, aby byla použita jako pravá, 

naopak bude odňata i proti vůli obviněného. Obviněný bude tedy vlastnit či mít v držbě nosič 

důkazů, který je zfalšovaný či padělaný, a tento bude odňat proti jeho vůli. Až aplikační praxe dá 

zřejmě odpověď na otázku, jak bude posuzováno např. nalezení zfalšovaného listinného či 

věcného důkazního prostředku při domovní prohlídce u obviněného v původním řízení.  

V uvedené souvislosti bych ráda zmínila i ust. § 7b trestního řádu, které bylo do právního 

řádu zavedeno bez příslušné diskuse právě novelou 287/2018 Sb., která do právního řádu zavedla 

rovněž trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku. Uvedené ustanovení 

v rámci svého odst. 1 stanoví, že: 

(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která 

jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, která uvedená 

data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu 

stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, 

že bylo nařízeno uchování dat.272 

Osoba tedy ukrývá nosič padělaného důkazu. Jde již o dokonaný trestný čin? Lze namítat, 

že pachatel svůj úmysl zfalšovat důkazní prostředek v intencích ust. § 347a odst. 1 trestního 

zákoníku již učinil a byl smířen s tím, že ho v budoucnu uplatní/může uplatnit jako pravý důkazní 

prostředek. Provazník s tímto nesouhlasí.273 Domnívá se, že v takovém případě jde stále ještě 

o jednání ve stadiu přípravy, neboť pojem nepřímého úmyslu nelze rozšiřovat takto daleko. Jako 

jinou situaci pak Provazník vnímá jednání obviněného, kdy tento zfalšuje důkazní prostředek 

s odhodláním jej použít jako pravý. V době, kdy se u něj již provádí domovní prohlídka, tak 

 
271 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. 127/2001 Sb. 
272 Ust. § 7b odst. 1 trestního řádu. 
273 PROVAZNÍK, J. Trestný čin maření spravedlnosti dle § 347a trestního zákoníku. Státní zastupitelství, Wolters 

Kluwer ČR a.s., 2019, roč. 2019, č. 3, ISSN 1214-3758. s. 42. 



 

109 

 

 

obviněný ví, že se důkazní prostředek s největší pravděpodobností objeví a provede. Zde je možné 

dovodit nepřímý úmysl v okamžiku odnětí věci či domovní prohlídky. V daný moment má 

obviněný možnost označit důvody, které zpochybňuji autenticitu důkazního prostředku a pak by 

se mohlo jednat o vědomou nedbalost v souladu s ust. § 16 odst. 1 trestního zákoníku. V souladu 

se zásadou nemo tenetur se ipsum accusare pak nesmí být po obviněném požadováno, aby se 

doznal, že důkazní prostředek je zfalšovaný, či aby uvedl, co mu je o původu důkazního prostředku 

známo. 

Provazník poukazuje na to, že mezerou v zákoně je situace popsaná následujícím 

příkladem. Důkazní prostředek zfalšuje osoba A, profesionální falšovatel, přičemž tato nejedná 

s objednatelem, osobou B ve spolupachatelství. Jestliže osoba B následně důkazní prostředek 

soudu či v trestním řízení nepředloží, nedopustí se spáchání trestného činu maření spravedlnosti 

dle ust § 347a odst. 1 trestního zákoníku, protože dle ust. § 22 trestního zákoníku svým jednáním 

důkazní prostředek nezfalšovala, ale v tomto úmyslu jej zfalšovat dala. Analogie v neprospěch 

pachatele je v trestním právu hmotném zakázána. Proto, jestli nedošlo ani k předložení důkazního 

prostředku, není dle Provazníka možno za toto jednání osobu B postihovat. Ve vztahu k jednání 

osoby B však lze zvažovat aplikaci ustanovení upravujících návod k trestnému činu. Osobně se 

v této souvislosti domnívám, že jedná-li osoba A např. v omylu, mohla by být osoba B odpovědna 

jako nepřímý pachatel dle ust. § 22 odst. 2 trestního zákoníku. 

 

7.2.5 Zásada, že obviněný je oprávněn využít ke své obhajobě prostředky, které uzná za 

vhodné 

Tato zásada představuje součást snahy o nastolení rovnováhy v trestním procesu. Uplatní 

se v souladu s ust. § 33 odst. 1 trestního řádu bez ohledu na případné omezení svéprávnosti 

obviněného. 

Dále dle ust. § 33 odst. 2 a 3 trestního řádu, jestliže obviněný nemá dostatek prostředků 

na úhradu nákladů obhajoby, má právo na obhajobu za sníženou odměnu, případně na obhajobu 

bezplatnou. Náklady na ni nese v takovém případě stát. K tomu lze uvést, že se obviněnému může 

podařit, na základě nepravdivě uvedených skutečností, či za pomoci zfalšovaných důkazních 

prostředků, přesvědčit soud o své nemajetnosti. Uvedené může nastat i jednáním obviněného či 

účastníka řízení, který zamlčí či neuvede podstatné skutečnosti, jako kupříkladu vlastnictví 

nemovité věci. V těchto případech lze poukázat na to, že trestní řád danou situaci výslovně neřeší. 

Na rozdíl od toho dle ust. § 30 a ust. § 138 odst. 2 o.s.ř. může předseda senátu osvobození 

od soudních poplatků kdykoliv během řízení odejmout, vyjde-li najevo, že poměry účastníka 
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neodůvodňují, nebo neodůvodňovaly přiznání nároku na osvobození od soudních poplatků 

a ustanovení právního zástupce. Analogicky lze ust. § 33 odst. 2 trestního řádu aplikovat na situaci, 

kdy soud osvobození od soudních poplatků odejme, případně kdy zruší ustanovení obhájce, který 

byl ustanoven na žádost dle ust. § 33 odst. 4 trestního řádu. Proti uvedeným rozhodnutím je 

přípustná stížnost, která má dle ust. § 33 odst. 3 trestního řádu per analogiam odkladný účinek. 

De lege ferenda navrhuji, aby mělo odejmutí účinky nikoli ex nunc, ale ex tunc.  

Jak však řešit situaci, kdy obviněný skutečně předloží padělaný důkazní prostředek? Lze 

jen na základě této skutečnosti dovodit, že je vinen ze spáchání trestného činu, pro který se řízení, 

v rámci kterého byl padělaný důkazní prostředek předložen vede? Dle mého názoru nikoliv. Vina 

musí být prokázána za pomocí provedených důkazů v souladu s trestním řádem. I když je 

nevyvratitelné, že padělaný důkazní prostředek nemůže podat důkaz, který by byl v souladu se 

zákonem, jen ze snahy pachatele „obelhat“ soud ještě nelze jednoznačně dovodit jeho vinu (k tomu 

vizte podkapitolu 8.2). 
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8 PODÚSTAVNÍ HLEDISKA A ARGUMENTACE K ZAVEDENÍ 

TRESTNÉHO ČINU MAŘENÍ SPRAVEDLNOSTI 

 

Otázka účelnosti zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti nemůže být 

posuzována pouze optikou ústavního práva. V rámci diskusí v průběhu legislativního procesu 

novely č. 287/2018 Sb. se objevovalo značné množství argumentů a problémů praxe. Na ty 

nejčastější z nich se zaměřím v následující kapitole. 

 

8.1 Hypertrofie práva a je vůbec tohoto trestného činu zapotřebí? 

Jaké jednaní je nutno kriminalizovat? Jedním z argumentů pro zavedení trestného činu, 

o kterém pojednává tato práce bylo, že povinnost zavést tento trestný čin vyplývá z mezinárodních 

úmluv.274 Jak jsem již rozebrala v podkapitole 7.1, povinnost transpozice nebyla dána v tak velkém 

rozsahu, jak byl původně tento trestný čin v návrhu novely č. 287/2018 Sb. upraven. Povinnost 

transpozice byla ostatně překročena i rozsahem, v jakém byl tento návrh přijat a trestný čin maření 

spravedlnosti zaveden do právního řádu. 

Ve světle judikatury Ústavního soudu je princip ultima ratio třeba vykládat tak, že trestní 

právo má prostor pouze tam, kde jiné prostředky z hlediska ochrany práv fyzických a právnických 

osob jsou neúčinné či nevhodné.275 

Přesto, že neexistuje statistika, jak často se v rámci řízení objeví padělaný či pozměněný 

listinný či věcný důkazní prostředek (nadto mající podstatný význam pro rozhodnutí), či jak často 

dochází k trestným činům křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku či křivému 

obvinění či tlumočení (za které pachatelům někdo slíbil prospěch), nelze vyloučit, že se v našich 

soudních či trestních řízení mohou vyskytnout. 

S problémem, se kterým se potýká praxe, je i to, že současný OZ pro značné množství 

právních jednání nevyžaduje, aby tato byla učiněna v písemné formě.  

 

Příklad č. 16 

V rámci řízení o vypořádání jmění manželů tvrdí bývalý manžel existenci darovací smlouvy, 

na základě které mu jeho rodiče darovali částku 100.000, - Kč v hotovosti, za účelem rekonstrukce 

 
274  Konkrétně z Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a Římského 

statutu Mezinárodního trestního soudu. 
275  Srov. nález Ústavního soudu ze dne 3.3.2005, sp.zn. II. ÚS 413/2004. 
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rodinného domu, který je ve výlučném vlastnictví bývalé manželky. Bývalý manžel však nemá 

k prokázání těchto skutečností k dispozici smlouvu v písemné formě. 

 

Za dané situace se nabízí jakožto důkaz navrhnout výpověď rodičů bývalého manžela. 

Z důvodu jejich blízkého vztahu k bývalému manželovi lze předpokládat, že se bývalá manželka 

pokusí jejich svědeckou výpověď zpochybnit a nařknout je z podjatosti. Za této situace může 

bývalého manžela napadnout myšlenka „dovytvoření“, respektive antedatování darovací smlouvy.  

Argumentů proti takovému počínání je hned několik. Jde o oklamávání soudu, snahu 

o výhru ve sporu za pomoci nečestných prostředků. V případě, že bude listina podpořena 

i svědeckou výpovědí jeho rodičů a tito u soudu prohlásí, že danou darovací smlouvu sepsali, 

resp. popřou, že by byla účelově „dovytvářena“, mohlo by toto jejich tvrzení naplnit skutkovou 

podstatu trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle ust. § 346 trestního 

zákoníku. 

  Z důvodu, že jde o soukromou listinu, je na bývalém manželovi, aby v případě, že 

protistrana napadne její věrohodnost, prokázal její pravost. Za této situace se nabízí možnost 

znaleckého přezkoumání podpisu, resp. dle spornosti za určitých podmínek i stáří inkoustu. 

Argumentem pro uplatnění zásady „ultima ratio“ v mnou nastíněném případu je, že 

účastník řízení skutečně uzavřel s rodiči darovací smlouvu a k darování objektivně došlo. Není 

však s to soudu tuto skutečnost prokázat. Historicky totiž na „sepsání papíru“ nemysleli. A jak již 

bylo uvedeno výše, OZ nepodmiňuje platnost darování písemnou formou smlouvy. To 

samozřejmě nemá a ani nemůže jednání bývalého manžela, kdy tento antedatuje listinu, 

ospravedlnit. Nabízí to však další perspektivu k na první pohled naprosto jasné záležitosti, že 

jednání bývalého manžela je v rozporu s morálkou.  

Lze namítat, že žalovaný měl předvídat případný soudní spor. To je však někdy značně 

přísný požadavek. V případě, že natolik předvídavý nebyl, je spravedlivé, aby jeho možností 

v tomto případě byla buďto ztráta pře, nebo hrozba trestněprávní odpovědnosti? Ta se v tomto 

případě ostatně může jevit jako přespříliš přísná.   

Sankcí pro předkladatele pozměněného důkazního prostředku je v civilním řízení ztráta 

pře. V trestním řízení pak jedním z možných nepřímých důkazů toho, že obviněný trestný čin, 

který se mu klade za vinu, spáchal. Kriminalizace tohoto jednání se proto dle Rozehnala jeví jako 

nadbytečná, může vést k průtahům a k prodlužování řízení, a přesto není s to snížit četnost 

předkládání padělaných důkazních prostředků.276 

 
276  ROZEHNAL, A. Maření spravedlnosti. Bulletin advokacie, 17.01.2019 [cit. 02. 09. 2019]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/mareni-spravedlnosti . 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/mareni-spravedlnosti
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Jako jinou situaci si lze představit vnitřní dilema strany řízení (osoba A), která předloží 

důkazní prostředek. Domnívá se, že je pravý, tj. podepsaný osobou B. Osoba A má obavy, zda 

o předloženém důkazním prostředku osoba B nebude přesto tvrdit, že jde o podvrh. Ještě 

komplikovanější by byla situaci v případě, kdyby se následně v řízení znalecky prokázalo, že 

podpis opravdu není osoby B, protože ta jej schválně dala podepsat osobě C. Bude na orgánech 

činných v trestním řízení prokázat, že osoba A věděla, že jí předkládaný důkazní prostředek je 

pozměněný či padělaný již v době, když jej předkládal soudu. 

Jak uvádí Musil, ze zásady trestněprávní normotvorby in dubio pro libertate musí 

zákonodárce přesvědčivě zdůvodnit potřebnost kriminalizace a musí získat většinový společenský 

konsenzus.277 Důvody kriminalizace musejí být poměřovány s jinými kolidujícími hodnotami, 

především s individuálnímu lidskými právy a svobodami. 

Dle Sokola se jedná o hypertrofii právního řádu. Lidově by se dalo říct, že jde o vytváření 

právních předpisů, i když není zapotřebí tuto problematiku regulovat právem, resp. ji regulovat 

ještě více.278 Válková naopak smysl ustanovení spatřuje v generální prevenci nežádoucího 

jednání.279  

Dle Gřivny je trestný čin maření spravedlnosti dalším příkladem, kdy dochází 

k předsouvání trestní odpovědnosti do dřívějších fází, a tedy i k zostřování trestní represe. Rovněž 

považuje daný trestný čin za určité omezování práv obviněného. Dle Rozehnala jde u trestného 

činu maření spravedlnosti dle ust. § 347 odst. 1 trestního zákoníku o závažnou trhlinu v zásadě 

zákazu donucování k doznání.280  

Jak uvedl Sokol, jestliže si někdo slibuje procesní úspěch ve věci, častokrát spojen 

i s hmotným prospěchem, neodradí jej ani pohrůžka či riziko trestu. Naopak advokát může mít 

problém. Co je dle Sokola větší problém je to, že zavedení tohoto trestného činu může výrazně 

protáhnout i jednoduchá řízení.281 

 

 
277   MUSIL: Úvaha o přepínání trestní represe Konference „Trestní politika, kriminalita a kriminologie: 

zkušenosti a nové výzvy“ Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, 16. – 17. 9. 2010 
278  Advokáti kritizují navrhovaný trestný čin maření spravedlnosti, Česká justice [online] 17.4.2018  [cit. 18. 01. 

2020]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2018/04/advokati-kritizuji-navrhovany-trestny-cin-mareni-

spravedlnosti/ . 
279  VÁLKOVÁ, H. Proč je trestný čin maření spravedlnosti dobrým řešením, a nikoliv útokem na advokáty? 

in GŘIVNA, T.; ŠIMÁNOVÁ, H. (eds.). Trestní právo a právní stát, Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 270. ISBN 978-

80-7380-763-4.  
280  ROZEHNAL, A. Maření spravedlnosti. Bulletin advokacie, 17.01.2019 [cit. 02. 09. 2019]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/mareni-spravedlnosti . 
281 SOKOL, T. Nové riziko maření spravedlnosti – jak se chránit? www.legaltv.cz. Dostupné z  

https://legaltv.cz/2019/06/10/tomas-sokol-nove-riziko-mareni-spravedlnosti-jak-se-chranit/ . 

https://www.ceska-justice.cz/2018/04/advokati-kritizuji-navrhovany-trestny-cin-mareni-spravedlnosti/
https://www.ceska-justice.cz/2018/04/advokati-kritizuji-navrhovany-trestny-cin-mareni-spravedlnosti/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/mareni-spravedlnosti
https://legaltv.cz/2019/06/10/tomas-sokol-nove-riziko-mareni-spravedlnosti-jak-se-chranit/
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8.1.1 Zavedení trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku a 

související potencionální ohrožení advokátů, a to především obhájců  

Postavení obhájce lze vnímat různými způsoby. Lze jej považovat za „pomocníka 

spravedlnosti“. Rovněž je však obhájce na straně obviněného a jedná výlučně v jeho prospěch, 

s připuštěním v zásadě všech prostředků obhajoby, jimiž může disponovat sám obviněný.282 

Jde o samostatný subjekt trestního řízení, vystupuje jménem obviněného a jedná pouze 

s jeho souhlasem, obhájce však není stranou trestního řízení. V souladu s trestním řádem je 

obhájce povinen poskytovat obviněnému odpovídající právní pomoc. Dále musí k hájení zájmů 

obviněného účelně využívat prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně. Především je 

povinnosti obhájce pečovat o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které 

obviněného zbavují viny, případně jeho vinu zmírňují. Tím přispívá ke správnému objasněni věci 

dle ust. § 41 odst. 1 trestního řádu. 

Funkce obhájce je tak zcela jednostranná. Platí zde zásada přísné solidarity s obviněným. 

Hranice, které obhájce nesmí překročit jsou stanoveny tak, že se nesmí uchýlit k nezákonným 

prostředkům a způsobům obhajoby. Uvedené ostatně vyplývá i ze zákona č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o advokacii“). 

Přihlíží se k tomu, že obhájce má teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Toto pak 

vytváří předpoklad, že úkony činěné prostřednictvím obhájce budou na kvalitativně vyšší úrovni. 

Obhájce má právo klást otázky vyslýchaným osobám v přípravném řízení, hlavním líčení 

i ve veřejným zasedání. Obhájce může žádat, aby mu bylo umožněno provést důkaz. Nejčastěji 

jde přitom o výslech svědka nebo znalce. Provádění výslechu obhájce předseda senátu přeruší, 

jenom jestli tento není prováděn v souladu se zákonem, tj. jestliže obhájce používá kapciózní či 

sugestivní otázky. 

Co se týče právního zástupce či obhájce jako podezřelého z různých forem účastenství 

na trestném činu klienta, jde v praxi převážně o formu návodu či pomoci. Převážně se pak jedná 

o trestní stíhání pro hospodářské a majetkové trestné činy, jen v menší části spáchané při obhajobě, 

spíše při poskytování jiných právních služeb, nejčastěji v oblasti obchodního práva. Dále lze 

zmínit případy trestního stíhání pro spáchání trestného činu nadržování, tj. o pomoc pachateli 

trestného činu v úmyslu umožnit mu, aby unikl zejména trestnímu stíhání nebo trestu. 

 

 
282  Výjimku tvoří např. právo posledního slova obžalovaného. 
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Předkládání 

Tvrzení, že advokáti se s padělanými či pozměněnými důkaznými prostředky nesetkávají 

z mého pohledu nemůže obstát. S trochou nadsázky si dovolím vypůjčit Aristotelskou logiku:  

 

▪ Pravdou je, že lidé lžou. 

▪ Účastníci soudních či trestních řízení jsou lidé.283  

 

Nutným závěrem je, že i účastnící soudních či trestních řízení lžou. 

 

Příklad č.17 

Čestné prohlášení svědka bylo pravé, avšak klientovi bylo předáno ve formátu „Word“ 

s naskenovaným podpisem svědka. Textace čestného prohlášení zcela neodpovídala představám 

klienta, proto do dokumentu bez vědomí svědka, tj. osoby, která jej sepsala zasáhl a v upraveném 

znění zaslal svému právnímu zástupci k předložení soudu. Právní zástupce neměl důvod 

předpokládat, že byl důkazní prostředek pozměněn až do doby, kdy se mu s tímto klient svěřil. 

Advokát klienta poučil o možných trestněprávních důsledcích, jakož i o možnosti ztráty důvěry 

soudu v případě, že úprava dokumentu vyjde najevo (např. předvoláním svědka v rámci soudního 

řízení). Soudu byla následně předložena pouze původní verze dokumentu.  

 

Pro posouzení, zda lze v jednání klienta spatřovat trestný čin maření spravedlivosti dle 

ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku je nutno posoudit, zda by měl tento listinný důkazní 

prostředek v daném případě podstatný význam pro rozhodnutí. Co se týče jednání advokáta, ten 

nevěděl, že listinný důkazní prostředek je pozměněný a nebýt důvěry klienta, před předložením 

soudu by se to ani nemohl dozvědět, nemohl tak jednat úmyslně a ani případným předložením 

naplnit skutkovou podstatu obsaženou v rámci ust. § 347a odst. 1 alinea 1 trestního zákoníku. 

Ve svém nálezu ze dne 17.8.2018, sp. zn. II. ÚS 644/18 se Ústavní soud zabýval 

problematikou předkládání zfalšovaných důkazních prostředků. Ke skutkovému stavu lze 

ve stručnosti uvést, že advokát zastupoval klientku v jejím sporu se zhotovitelem o náhradu 

za vady díla. Po zahájení soudního řízení proti zhotoviteli žalobkyně postoupila svou pohledávku 

vůči zhotoviteli. Z těchto důvodů ztratila žalobkyně v soudním řízení proti zhotoviteli aktivní 

legitimaci. Právní zástupce žalobkyně před soudy tvrdil, aniž by to byla pravda, že peněžní 

prostředky byly již žalobkyni vráceny. Následně doporučil své klientce, aby soudu předložila 

 
283 V případě právnické osoby pak zástupce, prostřednictvím kterého tato jedná. 
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antedatovanou smlouvu, prokazující vrácení finančních prostředků. Ta to odmítla a následně 

žalovala advokáta v jiném řízení o náhradu škody, způsobené jí radou s tím, že ji advokát 

neinformoval o důsledcích spojených s postoupením pohledávky.  

Argumentaci právního zástupce, že škodě bylo možné zabránit, pokud by se klientka řídila 

jeho doporučením a antedatovala by smlouvu, která by byla následně předložena soudu 

v původním řízení, Ústavní soud jednoznačně odmítl.284 Šíře informační povinnosti, kterou 

nejvyšší soudní instance v posledním období kladou na právní zástupce, by si zasloužila 

samostatnou kvalifikační práci, ponechám ji proto nyní bez komentáře. 

Na co bych naopak chtěla poukázat, je skutečnost, že k předkládání padělaných či 

pozměněných důkazních prostředků v rámci řízení dochází, a to jak z podnětu právního zástupce 

či obhájce, tak i bez jeho vědomí ze strany klientů. V rámci civilního soudního řízení se lze setkat 

s předloženými příjmovými pokladními doklady či stvrzenkami osvědčujícími platby, které však 

ve skutečnosti nebyly nikdy provedeny. Jako příklad lze uvést platby do pokladny společnosti.285 

Někdy až v průběhu hlavního líčení či soudního stání vyjdou najevo informace, které klient 

advokátovi zatajil, či o kterých mu lhal. Klienti tak někdy vědomě své právní zástupce zavádí.  

Z psychologického hlediska usuzuji, že důvodem je víra, že pokud se jim o „své pravdě“ podaří 

přesvědčit advokáta, povede se jim o ní přesvědčit i orgány činné v trestním řízení. Za situace, kdy 

advokát poučí klienta o tom, že musí nejen tvrdit, ale i prokazovat, ten se zaváže podklady přinést. 

Zda jde o pravé listinné a věcné důkazní prostředky lze, zvlášť u sofistikovanějších padělků, stěží 

poznat.286 

Dle ust. čl. 6 odst. 3 Etického kodexu, Usnesení představenstva České advokátní komory 

ze dne 31.10.1996 uveřejněného ve Věstníku ČAK pod č. 1/1997, není advokát oprávněn 

bez souhlasu klienta ověřovat pravdivost a úplnost skutkových informací poskytnutých klientem. 

V případě, že advokát má určité důvodné pochybnosti, poučí klienta o možných následcích použití 

takové informace. Advokát se může případně rovněž vydat cestou odstoupení od smlouvy 

o poskytování právních služeb. 

Jak má tedy advokát správně postupovat, jestliže má o pravosti důkazních prostředků 

pochybnosti, není však oprávněn je rozptýlit a důkazní prostředek přes jejich existenci předloží?  

 
284 Nález Ústavního soudu ze dne 29.08.2018, sp. zn. TZ 97/2018. 
285 KOZEL, R. Zneužívání občanského soudního řízení jeho účastníky k trestné činnosti. Právní rozhledy, č. 3/2002, 

s. 130 a násl. 
286 To, že existují advokáti, kteří jsou ochotni s klienty páchat trestní činnost, samozřejmě nevylučuji, věřím však, že 

jich není nijak značné množství. 
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Jak si má advokát v souladu s Etickým kodexem Česká advokátní komory ověřit, že se 

jedná o padělaný důkazní prostředek, aby jej mohl v souladu s ust. § 16 odst. 1 zákona o advokacii 

odmítnout předložit? 

Na jedné straně je do jisté míry uklidňující vyjádření státního zástupce Laty, že nemá 

v úmyslu stíhat obhájce, který předložil důkazní prostředky, které mu předal klient.  

Na stranu druhou se v právním státu nemůžeme spolehnout pouze na prohlášení jednoho 

státního zástupce. Advokátní stav potřebuje oporu v zákoně, jen tak může bez obav vykonávat své 

povolání, které, i když se tomu vícero advokátů brání, je jednou z tzv. pomáhajících profesí 

(ve smyslu sociologickém, nikoliv ve smyslu účastenství či spolupachatelství na trestné činnosti 

klientů). Zároveň je nutno zdůraznit, že k naplnění skutkové podstaty trestného činu maření 

spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 alinea 1 trestního zákoníku se vyžaduje úmyslné zavinění, 

tedy advokát by musel vědět, že předkládá pozměněný či padělaný důkazní prostředek. 

  Na zavedení trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku 

do právního řádu reagovala Česká advokátní komora.287 Ta advokátům doporučila začlenit 

do svých mandátních smluv s klienty ustanovení, které prokazuje poučení klienta o následcích 

spojených s tím, kdy advokátovi předloží důkazy, jejichž pravost může být zpochybněna. 

 

Vzor možného ujednání v dodatku příkazní (mandátní) smlouvy: 

 

„Klient byl poučen o důsledcích vyplývajících z § 347a odst. 1 trestního zákoníku, které zní 

takto:„(1 ) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo 

trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má 

podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl 

použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit 

jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“. V této souvislosti byl klient také 

poučen i o tom, že ve smyslu čl.6 odst. 3 usnesení představenstva České advokátní komory 

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

České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších předpisů, není advokát oprávněn bez souhlasu 

klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem. Podpisem 

tohoto dodatku smlouvy klient mimo jiné stvrzuje i to, že byl poučen o nutnosti sdělit advokátovi 

jemu známé informace o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou 

 
287 Informace představenstva ČAK k trestnému činu maření spravedlnosti podle §347a trestního zákoníku, Dostupné 

z: https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/informace-predstavenstva-cak-k-trestnemu-cinu-mareni-

spravedlnosti-podle-ss-347a-trestniho-zakoniku.pdf . 

https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/informace-predstavenstva-cak-k-trestnemu-cinu-mareni-spravedlnosti-podle-ss-347a-trestniho-zakoniku.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/informace-predstavenstva-cak-k-trestnemu-cinu-mareni-spravedlnosti-podle-ss-347a-trestniho-zakoniku.pdf
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padělané anebo pozměněné, a pro takový případ s advokátem projednat vhodný postup. Bez tohoto 

upozornění advokát neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle 

pokynu klienta předloží“288 

Ovlivňování a obhájce 

U ustanovení § 347a odst. 2 trestního zákoníku musí být v případě, kdy je pachatelem 

obhájce, naplněna kumulace tří prvků, tj. obhájce nabízí prospěch; za prospěch očekává, že se 

příjemce prospěchu dopustí jednoho z trestných činů dle ust. § 345 až § 347 trestního zákoníku; 

a obhájce je minimálně smířen s tím, že k uvedenému dochází.  

Trestnost tak nelze rozšiřovat i na pouhé zjišťovaní toho, co svědek ví, případně zda se 

chystá vůbec vypovídat, ze strany obhájce. Jestliže by se jednalo o přesvědčovaní, ať svědek 

vypovídá křivě a absentoval by zde příslib prospěchu, mohlo by se jednat se o návod k trestnému 

činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku. Jestliže 

však ke křivé výpovědi nedojde, nebyl by ani návodce trestně odpovědný. 

 Rovněž je zapotřebí poukázat na to, že obhajoba nebo strana trestního řízení má právo 

vyhledávat důkazy a navrhovat jejich provedení. Může tak nejen vyhledávat svědky, ale i zjišťovat 

předběžný obsah jejich výpovědí atd. Na rozdíl od orgánů činných v trestním řízení má obviněný 

nebo strana sporu zájem navrhnout pouze svědky svědčící v jeho prospěch. Šamko poukazuje 

na to, že součástí práva na obhajobu je i přesvědčovat potencionální svědky, aby šli svědčit.289 

Lze si vůbec představit dobrého advokáta, který půjde do soudní síně, předvolá svědka a počne 

mu pokládat otázky, na které nezná odpověď? 290 

Další otázkou, která se v této souvislosti nabízí, je, co když se osoba A snaží přinutit  

osobu B, aby vypovídala pravdu? Případně se snaží, aby vypovídala, protože osoba B je sice 

předvolána jako svědek, ale nechce mít s danou věcí nic společného? Typicky o danou situaci 

půjde v případě, kdy má osoba B obavy z osoby C. Pokud osobě B za těchto okolností osoba A 

přislíbí prospěch ve formě kupříkladu velké finanční kompenzace, aby mohla vycestovat a žít 

v jiné zemi, nemělo by toto jednání směřovat ke spáchání trestného činu křivé výpovědi 

a nepravdivého znaleckého posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku. Z těchto důvodu jednání 

 
288  Informace představenstva ČAK k trestnému činu maření spravedlnosti podle §347a trestního zákoníku, Dostupné 

z: https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/informace-predstavenstva-cak-k-trestnemu-cinu-mareni-

spravedlnosti-podle-ss-347a-trestniho-zakoniku.pdf . 
289 Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zástupce ČR, č. 9/2004. Dostupné z:  

http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/rozhodovaci-a-metodicka-innost-

nsz/vykladova-stanoviska/347-stanoviska-z-trestniho-prava-procesniho-za-rok-2004 . 
290  ROZEHNAL, A. Strategie civilního procesu. 2. rozšířené vydaní, ISBN 978-80-7380-713-9. s. 143 a násl. 

https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/informace-predstavenstva-cak-k-trestnemu-cinu-mareni-spravedlnosti-podle-ss-347a-trestniho-zakoniku.pdf
https://www.cak.cz/assets/pro-advokaty/aktuality/informace-predstavenstva-cak-k-trestnemu-cinu-mareni-spravedlnosti-podle-ss-347a-trestniho-zakoniku.pdf
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/rozhodovaci-a-metodicka-innost-nsz/vykladova-stanoviska/347-stanoviska-z-trestniho-prava-procesniho-za-rok-2004
http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/rozhodovaci-a-metodicka-innost-nsz/vykladova-stanoviska/347-stanoviska-z-trestniho-prava-procesniho-za-rok-2004
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osoby A nelze posoudit ani jako trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 2 trestního 

zákoníku. 

Mlčenlivost a oznamovací povinnost 

Advokát ani jeho zaměstnanec, kteří by se při výkonu advokacie dozvěděli o spáchaní 

trestného činu v souvislosti s výkonem své činnosti, nemají v souladu s ust. § 368 odst. 3., 

věta první trestního zákoníku oznamovací povinnost. Zároveň mají povinnost mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se v důsledku výkonu činnosti advokacie dozvěděli dle ust. § 21 zákona 

o advokacii. 

Obhájce může mlčenlivosti zprostit pouze klient a po jeho smrti právní nástupce klienta. 

Toto musí být provedeno písemnou formou nebo ústně do protokolu. 

Vantuch291 rozvádí, za jakých okolnosti nemá obhájce oznamovací povinnost: 

• při obhajobě klienta; 

• při právní pomoci klientovi (před i po zahájením trestního stíhání); 

• při výkonu činnosti advokacie; 

Na druhou stranu však advokát v souladu s dikcí zákona o advokacii nemá povinnost 

mlčenlivosti vůči osobě, kterou pověřuje výkonem jednotlivých úkolů, jestliže má tato osoba 

rovněž povinnost mlčenlivosti. 

Obhájce se tak nemůže dopustit trestného činu neoznámení trestného činu v souladu 

s ust. § 368 odst.1 trestního zákoníku v případě, kdy zjistí, že listinné či věcné důkazní prostředky 

od klienta jsou padělány či pozměněny. 

Uvedený námět považuji za vhodné rozebrat. Tento případ má souvislost s případem jiným, 

prezentovaným v rámci diskusí nad navrhovanou právní úpravou trestného činu maření 

spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku. 

 

Příklad č.18 

Advokáta navštíví klient, přes rameno má přehozený ručník, je sportovně oblečen a v ruce drží 

tašku do posilovny s věcmi na cvičení. Advokátovi předá aktuální potvrzení o své hospitalizaci 

na lůžkovém oddělení. Klient advokáta požádá, aby v této souvislosti připravil podání obsahující 

žádost o omluvu z nařízeného jednání a jako přílohu přiložil předmětnou lékařskou zprávu. 

Z informací, které jsou advokátovi přitom známy (s ohledem na osobní setkání s klientem) vyplývá, 

že klient hospitalizován s největší pravděpodobností není. 

 
291  VANTUCH, Pavel. Trestní řízení z pohledu obhajoby. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Praktická knihovna 

(C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-750-7. s.40. 
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Dopustil by se advokát předložením takového důkazního prostředku trestného činu maření 

spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku? Resp. bylo by toto jednání postihnutelné 

trestním zákoníkem? Předně lze k výše nastíněné situaci uvést, že klient by se mohl dopustit 

trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu dle ust. § 350 

odst. 1 trestního zákoníku. Advokát by se mohl teoreticky, protože mu bylo známo, že daná 

lékařská zpráva byla padělána, resp. je hrubě nepravdivá, mohl dopustit trestného činu dle ust. 

§ 350 odst. 1 alinea 2 případně odst. 2 alinea 2 trestního zákoníku. Předložení zfalšované lékařské 

zprávy o hospitalizace odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení si lze v praxi představit 

i v souvislosti se snahou odsouzeného o odložení výkonu trestu odnětí svobody.292 

Další otázka, která v souvislosti s výše uvedeným vyvstává, je, zdali je advokát povinen 

překazit spáchání trestného činu. Advokátovi je povinnost překazit spáchání trestného činu 

stanovena v ust. § 21 odst. 7 zákona o advokacii. Svým opomenutím povinnosti konat se proto 

může dopustit spáchání trestného činu nepřekažení trestného činu dle ust. § 367 odst. 1 trestního 

zákoníku – jde však přitom o taxativní výčet trestných činů mezi kterými trestné činy dle ust. § 345 

až § 347a trestního zákoníku nejsou uvedeny. Výkladem a contrario proto dospějeme k závěru, že 

advokát povinnost překazit trestný čin v tomto případě nemá. 

Advokát ani jeho zaměstnanci nesmí vypovídat a podávat vysvětlení o skutečnostech, 

o kterých se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb dle ust. § 99 odst. 2, 

resp. ust. §158 odst. 8 trestního řádu. Pro úplnost lze dodat, že se advokát přesto musí, jakožto 

předvolaný, k výslechu dostavit. 

Útok na obhajobu? 

Jedním z nejhlasitějších odpůrců původního návrhu novely č. 287/2018 Sb. byla Česká 

advokátní komora a její místopředseda JUDr. Tomáš Sokol. Česká advokátní komora v tomto 

ohledu argumentovala především faktickým útokem na obhajobu. 

Patrně nelze polemizovat s faktem, že Česká advokátní komora byla proti návrhu jako celku. 

Nejvíce pak brojila proti původnímu odstavci 2 ust. § 347a trestního zákoníku upravující svádění 

k trestným činům dle ust. § 345 až ust. 347 trestního zákoníku.  

 Česká advokátní komora rovněž argumentovala tím, že zavedením tohoto trestného činu 

se státním zástupcům poskytne nástroj, jak z trestního řízení vyloučit nepohodlného obhájce (tím, 

že jej obviní právě z trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku). 

 
292 Ust. § 322 trestního řádu. 
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V tomto ohledu byly vznášeny otázky, zda mají být právní zástupci a obhájci vydáni na milost 

a nemilost státnímu zastupitelství. 

Přes tuto teoretickou hrozbu však Česká advokátní komora nezavírala oči ani před dalším 

potenciálním problémem, a to v souladu s úsměvným rčením: „největším nepřítelem advokáta je 

jeho klient“. 

Pokud by byl klient stíhán pro trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního 

zákoníku, v případě, kdy by byl ochoten označit i další osoby, které se údajně na činu 

spolupodílely, je namístě obava, že klient by za autora myšlenky, dokumentu, či za osobu, která 

měla vědomost o tom, že důkazní prostředek byl pozměněn či padělán, označil právě svého 

právního zástupce. 

 

8.2 Podezření ze spáchání trestného činu maření spravedlnosti dle 

ust. § 347a trestního zákoníku a postup v rámci původního soudního či 

trestního řízení  

Obavy České advokátní komory se týkaly možné taktiky protistrany, kdy tato, s cílem 

prodlužovat řízení a vydání meritorního rozhodnutí ve věci bude tvrdit, že byl předložen falešný 

důkazní prostředek. V tomto ohledu je možné rámcově uvést několik variant možného dalšího 

procesního vývoje: 

 

a) řízení se přeruší a soud podá podnět k orgánům činným v trestním řízení.293 

Protiargumentem zapovídajícím postup, kdy by soudce řízení přerušil a sám podal trestní 

oznámení je to, že jestli soudce podá trestní oznámení na jednoho z účastníků před 

pravomocným skončením řízení, hrozí, že následně bude vyloučen pro podjatost v původní 

věci; 

 

b) účastník podá v průběhu původního řízení trestní oznámení, na náklady daňových 

poplatníků bude provedeno znalecké zkoumání pravosti listinného či věcného důkazního 

prostředku atd. Trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku míří 

i na listinné důkazy, což si následně z logiky věci vyžádá větší počet znaleckých posudků, 

 
293  ŠÁMAL v rámci kulatého stolu uspořádaného dne 27. 4. 2018 k problematice novel trestního zákoníku, zejména 

pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový trestný čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“. 
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z čehož lze očekávat větší zatížení znalců.294 Cíle účastníka vznášejícího námitky mohou 

být přitom různé: škodit protistraně, sehnat v mezidobí finanční prostředky na úhradu 

pohledávky, získat čas k tomu, aby v mezidobí „vyvedl“ či „odklonil“ majetek atd. 

Rozehnal295 upozorňuje na to, že soud nebude moct zkoumat pravost důkazních prostředků 

a posuzovat ji sám. Dle jeho názoru, jestliže soud získá pochybnosti o pravosti listinného 

nebo věcného důkazního prostředku, bude muset řízení přerušit, o svém podezření 

informovat orgány činné v trestním řízení a vyčkat pravomocného rozhodnutí v trestní 

věci. S tímto názorem se neztotožňuji.296 Argumentace ze strany advokátů totiž do značné 

míry opomínala situaci, kdy bude předložený důkazní prostředek, který bude skutečně 

pozměněný či padělaný. 

 

c) trestní oznámení bude podáno až po skončení původního řízení. K uvedenému názoru 

se přikláním. Ostatně již před účinností novely č. 287/2018 Sb. se v případě, kdy se např. 

svědek dopustil během řízení trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku, se soud s důkazy vypořádal v souladu 

se zásadou volného hodnocení důkazů, k danému důkazu v rámci svého rozhodování 

nepřihlédl a až po právní moci rozhodnutí podal trestní oznámení. Jak poukázala během 

kulatého stolu prof. Válková297, uvedené však může vést k většímu počtu žalob na obnovu 

řízení/k využívání mimořádných opravných prostředků; 

 

d) samozřejmě může nastat situace, kdy až po pravomocném skončení řízení vyjde najevo, 

že je listinný či věcný důkazní prostředek zfalšovaný, svědek či znalec vypovídali 

křivě, či znalec podal hrubě zkreslený znalecký posudek, případně došlo 

k nepravdivému tlumočení. V této situaci, po odsuzujícím pravomocném rozsudku 

pro spáchání některého z trestných činu dle ust. § 345 až § 347a trestního zákoníku bude 

zapotřebí zvážit podání žaloby na obnovu řízení. 

 

 
294  Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový trestný 

čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“.) uspořádán dne 27. 4. 2018 /Šámal. 
295  ROZEHNAL, A. Maření spravedlnosti. Bulletin advokacie, 17.01.2019 [cit. 02. 09. 2019]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/mareni-spravedlnosti . 
296 Jinak pak Rozehnal: V případě toho, že orgán činný v trestním řízení má pochybnost o pravosti důkazního 

prostředku, rovněž musí iniciovat zahájení trestního stíhání ve věci možného spáchání trestného činu maření 

spravedlnosti. Dle Rozehnala tak do skončením tohoto trestního řízení nebude možno vynést meritorní rozhodnutí 

v původním řízení, kde byl zpochybněný důkazní prostředek předložen. 
297   Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový trestný 

čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“ uspořádaný dne 27. 4. 2018.   

 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/mareni-spravedlnosti
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8.3 Obnova řízení a žaloba pro zmatečnost 

V případě, že dodatečně vyjde najevo, že rozhodnutí v rámci soudního nebo trestního řízení 

bylo dosaženo za pomoci jednání, které naplňuje některou ze skutkových podstat trestného činu 

maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku a ve světle těchto zjištění mohlo být 

rozhodnutí zmanipulováno, lze zvážit „znovuotevření“ řízení. 

 

8.3.1 Trestní řízení 

„Obnovu řízení lze povolit, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, 

které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit 

jiné rozhodnutí o vině, trestu nebo nároku na náhradu škody.“298 

Trestní řád v ust. § 278 odst. 4 explicitně vyjmenovává možnost povolení obnovy řízení 

v případě, že bude pravomocným rozsudkem v navazujícím řízení zjištěno, že policejní orgán, 

státní zástupce nebo soudce v původním řízení porušil své povinnosti jednáním zakládajícím 

trestný čin. 

Trestní řád však explicitně neupravuje situaci, kdy bude trestný čin spáchán v souvislosti 

s falešným důkazním prostředkem. Přesto se domnívám, že pravomocný odsuzující rozsudek 

o tom, že byl spáchán v souvislosti s původním řízením trestný čin maření spravedlnosti, lze 

pokládat za novou skutečnost či důkaz. Dle judikatury může být důkazem soudu dříve neznámým 

ve smyslu ust. § 278 odst. 1 trestního řádu vedle důkazu dosud vůbec neprovedeného i důkaz 

v původním řízení provedený, avšak nového obsahu, např. výpověď svědka, který v řízení 

o obnově v podstatných bodech změní svou výpověď. V takovém případě však musí být 

předmětem hodnocení též důvody, pro něž došlo k obsahové změně výpovědi.299 

Ostatně kdyby svědek v obnoveném řízení trval na své lživé výpovědi, mohl by se tím 

jednáním opětovně dopustit trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku 

dle ust. § 346 trestního zákoníku. 

8.3.2 Civilní řízení 

8.3.2.1 Žaloba pro zmatečnost 

Stávající koncepce přípustnosti žaloby pro zmatečnost neumožňuje podat tuto žalobu 

z důvodu, že právo bylo anebo naopak nebylo v předcházejícím řízení přiznáno v důsledku 

 
298  Ust. § 278 trestního řádu. 
299  Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 25. 1. 1980, sp.zn. 7 Tz 1/80 publikovaný 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 72/1980. 
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trestného činu spáchaného účastníkem řízení, svědkem, znalcem nebo tlumočníkem, a to 

v souvislosti s projednávanou věcí. Lze ji podat z důvodu zakotveného v ust. § 229 odst. 1, 

písm. g) o.s.ř. za situace, kdy bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu 

soudce nebo přísedícího. 

 

8.3.2.2 Žaloba na obnovu řízení 

Dle ust. § 233 odst. 1 o.s.ř. lze žalobu na obnovu řízení podat ve lhůtě tří měsíců od doby, 

kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu obnovy. Objektivní lhůta pak činí tři roky od právní moci 

napadeného rozhodnutí.  

Dle ust. § 228 odst. 1 o.s.ř. jsou důvodem pro obnovu řízení např. skutečnosti či rozhodnutí, 

které účastník bez své viny nemohl v původním řízení předložit.300 

Za rozhodnutí ve smyslu ust. § 228 odst. 1, písm. a) o.s.ř. lze považovat např. pravomocný 

odsuzující rozsudek, jímž byl účastník občanského soudního řízení (svědek, znalec nebo 

tlumočník) uznán vinným ze spáchání trestného činu v původním řízení (např. trestný čin křivého 

obvinění dle ust. § 345 trestního zákoníku, trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 

posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku, trestný čin křivého tlumočení dle ust. § 347 trestního 

zákoníku atd). 

Zásadním nedostatkem je však limit tří let od právní moci rozhodnutí ve věci samé, které 

bylo vydáno v občanském soudním řízení. Z těchto důvodů považuji za vhodné de lege ferenda 

zvážit i zakotvení prolomení objektivní 3leté lhůty k podání návrhu v případě, kdy nabylo právní 

moci rozhodnutí vydané v trestním řízení, ohledně např. trestného činu maření spravedlnosti 

dle ust. § 347a trestního zákoníku spáchaného v rámci tohoto řízení či v souvislosti s jeho 

zahájením. 

 

8.3.3 Záměr civilního řádu soudního 

V souvislosti s návrhy de lege ferenda lze zmínit i věcný záměr civilního řádu soudního301, 

který v bodě 378. výslovně stanoví, že meritorní rozhodnutí ve věci  může být napadeno žalobou 

na obnovu řízení, jestli se rozsudek zakládá na křivé výpovědi svědka, nepravdivém znaleckém 

posudku, křivém tlumočení nebo křivé přísaze protistrany nebo bylo rozhodnutí docíleno trestným 

 
300 KOZEL, R. Zneužívání občanského soudního řízení jeho účastníky k trestné činnosti. Právní rozhledy, č. 3/2002, 

s. 130. 
301 Věcný záměr civilního řádu soudního [online]. [cit. 05-08-2019]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/. 

https://crs.justice.cz/
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činem zástupce strany, její protistrany nebo jeho zástupce; spáchání některého z těchto trestných 

činů musí být přitom vysloveno pravomocným odsuzujícím rozsudkem.302 

 

8.3.4 Správní řízení soudní a řízení před Ústavním soudem 

Obdobně lze připustit obnovu řízení i před Ústavním soudem303, jakož i před správním 

soudem304 v případě, že vyjdou najevo nové skutečnosti, které mohou mít dopad na výsledek 

obnoveného řízení. 

 

8.4 Recentní vývoj 

Gřivna305 shledává, že se zavedením tohoto trestného činu je nutno doplnit poučovací 

povinnosti orgánů činných v trestním řízení.  

V této souvislosti byl vydán pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 

3. 9. 2019, č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení, který v ust. čl. 14 stanoví: 

 

„Přijímání a vyřizování podání 

(5)  

Pokud státní zástupce přijímá ústní trestní oznámení (§ 55 odst. 1 tr. ř.), poučí podatele 

o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, (§ 345, § 346, § 366, § 347a, § 181 a § 184 Trestního 

zákoníku) o právu na pomoc advokáta, popřípadě o nutnosti souhlasu poškozeného, a výslech 

oznamovatele provede v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 tr. ř.“306 

 

Aplikační praxe  

Jeden z prvních případů aplikace ust. § 347a Trestního zákoníku jsme zaznamenali koncem 

roku 2019, kdy komisař z oddělení obecné kriminality v Kroměříži obvinil šestatřicetiletou ženu 

z Kroměřížska ze spáchání trestných činů podplacení a maření spravedlnosti.  

Obviněná se snažila docílit toho, aby čtyřiadvacetiletý muž, který měl vypovídat v případu, 

v němž je pro rozsáhlou majetkovou trestnou činnost vazebně stíhán její druh, nevypovídal 

pravdivě, ale ve prospěch stíhaného. Vyhledala ho proto několikrát v jeho bydlišti a za jeho 

 
302 Ibid. 
303 Ust. § 105–107 zákona o Ústavním soudu. 
304 Ust. § 111 soudního řádu správního. 
305 Mezinárodní vědecká konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“ dne 14. 3. 2019. 
306 Nejvyšší státní zastupitelství,1 SL 901/2015, Sbírka pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019, 

 pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 3. 9. 2019, o postupu státních zástupců v trestním řízení. 



 

126 

 

 

spolupráci mu dala peníze, které si ponechal pro vlastní potřebu. Při tom mu pokaždé řekla, jaké 

skutečnosti má při výpovědi uvádět, a jaké zamlčet. Za tuto trestnou činnost jí nyní hrozí tříleté 

vězení. Trestnímu stíhání neunikl ani čtyřiadvacetiletý mladík. Ten čelí obvinění ze spáchání 

trestného činu přijetí úplatku. Také jemu za tento skutek hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. 
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9 KOMPARACE PRÁVNÍCH ÚPRAV SLOVENSKA, 

RAKOUSKA, NĚMECKA 

 

9.1 Slovenská republika 

Trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 344 zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jako „STZ“) byl na Slovensku zaveden s účinností ode dne 

1. 8.  2004.  

§ 344 Marenie spravodlivosti 

 

(1) Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní 

a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho 

ako pravý, 

b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu, 

c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho 

konania, alebo ich zástupcov v konaní, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo 

d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu 

trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa 

alebo na orgán činný v trestnom konaní, 

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov. 

 

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 

spácha 

a) v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo 

iný obzvlášť závažný následok, 

b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd, 

c) z osobitného motívu, 

d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, 

postavenia alebo funkcie, alebo 

e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.307 

 

 
307 Ust. § 344 STZ. 
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Slovenská úprava má, na rozdíl od té české, čtyři základní skutkové podstaty. Jejich 

společným znakem je, že se jich pachatel může dopustit v jednání před soudem, nebo v trestním 

řízení. 

S ohledem na to, že český zákonodárce si vzal slovenskou úpravu za vzor, pokusím se o její 

stručné shrnutí, přičemž se především zaměřím na její odchylky oproti úpravě české. 

Na Slovensku jsou již základní skutkové podstaty tohoto trestného činu zločinem, kdy 

horní hranice trestní sazby je až 6 let.308 

Rozdílem je i to, že za pomocí výkladu a contrario ustanovení § 3 zákona č. 91/2016 Z. z., 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění 

pozdějších předpisů, dospějeme k tomu, že se trestného činu maření spravedlnosti dle 

ust. § 344 STZ nemůže dopustit právnická osoba. 

Předmětem ochrany jsou všechny subjekty v rámci soudního řízení i v rámci dokazování 

důležitých skutečností nezbytných pro rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení případně 

soudu. Objektem tohoto trestného činu je ochrana všech subjektů v rámci soudního řízení a také 

v rámci dokazování důležitých skutečností, nezbytných pro rozhodnutí orgánů činných v trestním 

řízení případně soudu. Subjekt je všeobecný. Subjektivní stránka vyžaduje úmyslné zavinění.  

Objektivní stránkou je jednání pachatele, kdy tento: 

a) předloží důkaz, o kterém ví, že je zfalšovaný nebo pozměněný, za účelem použít jej jako 

pravý; 

b) falšuje, pozmění nebo maří důkaz nebo brání v získání důkazu; 

c) maří nebo brání přítomnosti nebo výpovědi strany trestního řízení, účastníka soudního 

řízení, nebo jejich zástupců v řízení, svědka, znalce, tlumočníka nebo překladatele; 

d) použije násilí, hrozbu násilí anebo hrozbu jiné těžké újmy, aby působil na soudce, stranu 

trestního řízení, účastníka soudního řízení, svědka, znalce, tlumočníka, překladatele anebo 

na orgán činný v trestním řízení. 

Ustanovení § 347a odst. 1 trestního zákoníku309 je pokryto, nikoliv však beze zbytku 

skutkovými podstatami ust. § 344 odst. 1, písm. a)310 a b) 311 STZ.  

 
308 V České republice je horní hranice trestní sazby pro základní skutkové podstaty dle ust. odst. 1, § 347a trestního 

zákoníku dva roky a pro ust. odst. 2 tři roky, jedná se tedy o přečiny. 

 
309 „(1) Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo 

v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, 

o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění 

takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“. 
310 „a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý“ 
311 „b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu“ 
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Ustanovení § 347a odst. 2 trestního zákoníku v současnosti již ve slovenské úpravě 

protějšek nemá. Historicky postihoval trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 334 odst. 1, 

písm. d, alinea 2 STZ i případy přislíbení nebo nabídnutí, či poskytnutí neoprávněné výhody 

ve snaze, aby daná osoba působila na strany, resp. účastníky řízení, svědka, znalce, tlumočníka, 

překladatele či na orgán činný v trestním řízení.312 Toto jednání však v praxi způsobovalo 

množství aplikačních problémů, především z hlediska toho, zda se v daném případě jedná o trestný 

čin podplacení dle ust. § 332 STZ anebo o trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 344 odst. 1, 

písm. d) STZ, ve znění účinném do přijetí zákona č. 262/2011 Z. z., který představoval 16. novelu 

STZ. Na základě této novely byla tehdejší skutková podstata dle ust. § 344 odst. 1, písm. d) STZ 

vypuštěna. 

Tímto jednáním lze v současnosti naplnit skutkovou podstatu trestného činu podplacení 

dle ust. § 332 ust. § 334 STZ, případně trestného činu nepřímé korupce dle ust. § 336 odst. 2 STZ. 

 

9.1.1 Pozměnění, falšování a předložení padělaného či pozměněného důkazního 

prostředku 

V české právní úpravě je u pozměňování, padělání, jako i u předložení padělaného či 

pozměněného důkazního prostředku dán korektiv „podstatného významu pro rozhodnutí“. 

Na Slovensku je úprava širší mimo jiné v tom, že je trestní i zfalšování méně důležitého důkazu.313 

Naopak úžeji je vymezeno, v jaké fázi lze daný trestný čin spáchat – předložením v řízení před 

soudem nebo v trestním řízení. Chybí zde tedy výslovná trestnost předložení zfalšovaného důkazu 

pro účely zahájení takového řízení. 

Na rozdíl od slovenské právní úpravy trestného činu maření spravedlnosti se českému 

zákonodárci povedlo dodržet závěry procesualistiky v tom ohledu, že textace trestného činu 

maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku obsahuje výslovně předložení 

„důkazního prostředku“ nikoliv „důkazu“. Právě zaměňování těchto pojmů, resp. jejich používání 

jako synonym může v praxi znamenat aplikační problémy. Uvedené lze nastínit na konkrétním 

příkladu. 

 

Příklad č.19 

 
312 „d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, alebo sľúbi, ponúkne, alebo poskytne neoprávnenú 

výhodu, aby pôsobil na stranu trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, 

prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní“ 
313 KORGO, D. In: IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné 2. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2010, ISBN 978-

80-8078-308-2. s. 374. 
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Žalobce, ve snaze dosáhnout odročení nařízeného soudního jednání, odešle soudu padělané 

potvrzení, které vydává za řádné potvrzení o pracovní neschopnosti vydané příslušným lékařem.  

 

Dle Šamka314 by v uvedeném případě nedošlo ke spáchání trestného činu maření 

spravedlnosti dle ust. § 344 odst. 1 STZ, tj. nebyla by naplněna jeho skutková podstata. Vychází 

přitom z toho, že falešné potvrzení o pracovní neschopnosti nelze považovat za „důkaz“. Šamko 

svoji argumentaci postavil na tom, že důkazem může být pouze výsledek činnosti soudů, kdy soud 

prostřednictvím dokazování získává poznatky o skutkových okolnostech projednávaného případu, 

za účelem vydání meritorního rozhodnutí ve věci. Jeho úvahy vychází z toho, že vzhledem k tomu, 

že dokazování slouží ke zjišťování skutkového stavu věci, který se týká události v minulosti, 

předložené zfalšované potvrzení o pracovní neschopnosti nemůže být důkazem. Dle Šamka by 

proto v případě předloženého potvrzení o pracovní neschopnosti nešlo o důkaz k prokázání 

skutkového stavu, ale o procesní záležitost. 

Pojem důkaz se však někdy používá ve smyslu důkazního prostředku (např. ust. § 79 odst. 1 

o.s.ř.), jindy ve smyslu podání důkazu o určité skutečnosti (tj. prokázání této skutečnosti). Dle 

mého názoru přesto, že slovenský zákonodárce uvádí „předložení falešného důkazu“ má tím 

v daném případě spíše namysli „předložení falešného důkazního prostředku“.  Domnívám se, že 

v uvedeném případě by se proto o důkaz (ve smyslu „důkazní prostředek“), tak jak jej vymezuje 

STZ (tedy bez korektivu podstatného významu pro rozhodnutí), z těchto důvodů jednalo. 

 

9.1.2 Maření důkazu 

Na Slovensku je trestný čin maření spravedlnosti upraven mnohem šířeji. Na rozdíl 

od české úpravy je postihováno i maření důkazů anebo bránění v získaní důkazů, což znamená, že 

v důsledku jednání pachatele nelze důkaz získat nebo jej provést, případně pouze s velkými 

obtížemi, tj. za podstatně ztížených podmínek. 

Mařením důkazu se rozumí činnost, kterou se některý z důkazů (důkazních prostředků) 

jednáním pachatele znehodnotí do takové míry, že ho jako důkaz nebude možno použít, případně 

bude mít pouze omezenou výpovědní hodnotu. 

Může jít o zničení věcných důkazů, zlikvidování stop (např. daktyloskopických, 

trasologických apod.). Jestliže pachatel fyzicky zničí důkazy (např. podpálí účetnictví), dopouští 

 
314 ŠAMKO, P. Trestný čin marenia spravodlivosti, Právne listy, [online], 6.10.2012 [cit. 18.07.2019]   Dostupné z: 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti . 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti
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se trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 344 STZ, nakolik maří důkaz ve smyslu odst. 1, 

písm. b) uvedeného ustanovení. 

Mařením nebo bráněním přítomnosti, resp. výpovědi např. svědkům či stranám řízení, lze 

kupříkladu uzamknutím v bytě či vyřazením automobilu z provozu. Dále může jít kupříkladu 

o zahlazování stop či ztrátu zajištěného důkazního prostředku. 

 

9.1.3 Bránění v získání / provedení důkazu 

Bránit v získaní důkazu znamená, že v důsledku jednání pachatele jej nelze získat nebo 

provést anebo je to možné jen s velkými obtížemi. 

Jde o činnost, kdy se důkaz znehodnotí do takové míry, že jej nelze dost dobře použít, 

resp. jeho výpovědní hodnota bude omezena. Jako příklad lze uvést ničení věcných důkazů, 

poškozovaní textu, ničení nebo poškozovaní kriminalistických stop.315 

Šamko označuje samostatnost skutkové podstaty bránění důkazu jako nadbytečnou, 

protože toto jednání spadá pod maření důkazu dle ust. § 344 odst. 1 písm. b) STZ, kdy pod pojem 

maření důkazu lze zahrnout i jednání, která znemožňují získání důkazu.  

 

Obviněný a bránění v získaní/ provedení důkazu 

Maření důkazu musí být neoprávněné.316 Kupříkladu všeobecná povinnost vydat věc 

důležitou pro trestní řízení se nevztahuje na listinu či jinou věc, o které platí zákaz výslechu 

dle ust. § 89 odst. 2 STŘ. Jestliže je tedy osoba vázána povinností mlčenlivosti (kupříkladu 

advokát), nedopouští se svým jednáním trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 344 odst. 1, 

písm. b) STZ, jestliže odmítne takovou věc vydat, dokud není povinnosti mlčenlivosti zproštěna. 

Rovněž v situaci, kdy je osoba již podezřelá ze spáchání určitého trestného činu, není ji možno 

nutit k vydání listiny či jiného důkazního prostředku. V souladu se zásadou zákazu 

sebeobviňování, jestliže obviněný na výzvu orgánu činného v trestním řízení nepředloží důkazy 

proti své osobě, nenaplní tímto jednáním znak skutkové podstaty dle ust. § 344 odst. 1, 

písm. b) STZ. 

V souladu s tímto principem Šamko dovozuje, že jestli pachatel ve své výpovědi lže o tom, 

kde se nacházejí listinné a věcné důkazy a zavádí tím orgány činné v trestním řízení, nedopouští 

 
315 ZÁHORA, J., IVOR, J. POLÁK, P. Trestné právo hmotné II - osobitná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, ISBN: 

978-80-8168-585-9. s. 413. 
316 ŠUMICHRAST, T. In: Čentéš, J. a kol. Trestný zákon s komentárom, Žilina: Poradca podnikateľa, 2006, s. 483. 
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se tímto jednáním trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 344 odst. 1 písm. b) STZ. Jinak 

pak Harkabus317, kdy tento polemizuje s právem obviněného lhát (k tomu vizte oddíl 3.4.1). 

Jestliže se pachatel sám pokouší „zahladit stopy“, nenaplní tímto jednáním skutkovou 

podstatu trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 344 odst. 1 písm. b) STZ. Jeho jednání by 

však mohlo být důvodem koluzní vazby dle ust. § 71 odst. 1, písm. b) STŘ. Z těchto důvodů nelze 

sankcionovat ani obhájce obviněného, kdy tento zatají důkazní prostředek, který usvědčuje 

obviněného. Jako příklad si lze představit zadání znaleckého posudku obhajobou, jehož závěry 

však vyznívají v neprospěch obviněného. Je ostatně v souladu s povinnostmi obhájce vyvíjet 

aktivitu ve prospěch obviněného. Trestní proces směruje stále více ke kontradiktornosti. Na druhou 

stranu se i přesto na kontaktování nevyslechnutých svědků ze strany obhajoby hledí často jako 

na ovlivňování (k tomu vizte oddíl 8.1.1). 

 

Použije násilí nebo hrozbu těžké újmy na ovlivňování 

Násilím se rozumí použití fyzické síly k překonaní anebo zamezení kladeného anebo 

očekávaného odporu. Násilí musí být prostředkem nátlaku na vůli napadeného. Osoba, která je 

pachatelem napadena (tedy oběť, resp. hmotný předmět jeho útoku) nemusí klást odpor. Může jít 

například o situaci, kdy se napadená osoba obává o svůj život a v případě, že by kladla odpor, 

by se její postavení mohlo ještě zhoršit, tedy z obavy raději odpor neklade a podrobí se pachateli. 

Je potřebné uvést, že jednání dle ust. § 344 odst. 1, písm. d) STZ nevyžaduje, aby byla hrozba 

násilí bezprostřední, ani nemusí výslovně směrovat proti dané osobě. Motivem je pak působit 

na tu kterou osobu, jinými slovy ovlivnit ji, aby jednala přesně tak, jak si to pachatel přeje.  

Tato skutková podstata na rozdíl od ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku přitom 

nevyžaduje, aby došlo ke spáchání trestného činu křivé výpovědi a křivé přísahy dle 

ust. § 346 STZ, či trestného činu křivého obvinění dle ust. § 345 STZ, či trestného činu 

nepravdivého znaleckého posudku, tlumočnického úkonu a překladatelského úkonu dle ust. § 347 

STZ. Tato skutková podstata se uplatní dokonce i v těch situacích, kdy se pachatel násilím snaží 

přimět např. svědka k tomu, aby vypovídal pravdu. Uvedené jednání by v českém právním 

prostředí mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu vydírání dle ust. § 175 trestního 

zákoníku. 

 
317 HARKABUS, M. Ešte raz k výpovedi páchateľa ako svedka, ničeniu dôkazov a zákazu donucovania 

k sebaobvineniu, pravnelisty.sk[online] 20. 12. 2012  [cit. 18. 11. 2019] Dostupné z: 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a191-este-raz-k-vypovedi-pachatela-ako-svedka-niceniu-dokazov-a-zakazu-

donucovania-k-sebaobvineniu . 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a191-este-raz-k-vypovedi-pachatela-ako-svedka-niceniu-dokazov-a-zakazu-donucovania-k-sebaobvineniu
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a191-este-raz-k-vypovedi-pachatela-ako-svedka-niceniu-dokazov-a-zakazu-donucovania-k-sebaobvineniu
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Za hrozbu těžkou újmou se dle standardní judikatury považuje i hrozba podáním trestního 

oznámení. Za hrozbu jiné těžké újmy by bylo možno považovat kupříkladu pohrůžku 

zaměstnavatele propuštěním z práce, snížením mzdy nebo platu. Tímto by mohl působit na svého 

zaměstnance v úmyslu, aby vypověděl v řízení v jeho prospěch. 

U působení na určité osoby a s tím spojený trestný čin maření spravedlnosti jde časově 

o období před tím, než se daná osoba dopustí takového jednání. Pod tento pojem tedy nemůžeme 

podřadit ta jednání, kterých se pachatel dopustil poté, co ovlivněná osoba již zasáhla či ovlivnila 

dokazování, či rozhodnutí. Jestliže si tedy představíme případ, kdy osoba A fyzicky napadne osobu 

B poté, co tato již vypovídala jako svědek pravdivě v řízení, na jehož výsledku má osoba A zájem, 

nelze toto jednání kvalifikovat jako trestný čin maření spravedlnosti dle ust. §344 STZ. Toto 

jednání již totiž nemá potenciál ovlivnit zjišťování skutkového stavu. 

Otázkou je posouzení situace, kdy svědek vypovídá pravdivě v přípravném řízení. Osoba 

A se dozví, jak vypovídal a ve snaze donutit ho změnit jeho výpověď v rámci další řízení 

(např. během hlavního líčení) jej navštíví se zbraní v ruce. V tomto případě se domnívám, že 

jednání a úmysl pachatele směřuje do budoucna. Nelze jej vykládat pouze jako mstu a z těchto 

důvodů by toto jednání mělo potenciál naplnit skutkovou podstatu trestného činu maření 

spravedlnosti dle ust. § 344 STZ. 

Toto jednání je vlastně speciálním případem vydírání, kdy pachatel někoho násilím nebo 

pod pohrůžkou násilí nutí něco konat, nebo se naopak něčeho zdržet. Je zde dán speciální úmysl 

v tom směru, že jde o snahu mařit spravedlnost. Vzhledem k tomu, že skutková podstata ust. § 344 

STZ je koncipovaná úžeji, tj. pouze s úmyslem ovlivnit konání před soudem, v trestním řízení 

a jenom vůči konkrétním osobám, nelze se dopustit jednočinného souběhu s trestným činem 

vydírání dle ust. § 189 odst. 1, odst. 2 písm. b) STZ. 

Lze si však představit situaci, kdy osoba A napadne, či hrozí napadením osobě B, která 

byla očitým svědkem spáchání trestného činu osoby C. Osoba A má blízký vztah k osobě C a chce 

zamezit tomu, aby v případě, že bude tato věc v budoucnu vyšetřována orgány činnými v trestním 

řízení, resp. bude zahájeno trestní řízení, osoba B vypovídala pravdivě. V tomto případě nebyly 

zahájeny úkony trestního řízení a osoba A tak působí na osobu B spíše „preventivně“. Svědek je 

zde svědkem nikoli ve formálním, ale spíše v materiálním smyslu. Z těchto důvodů by se uvedené 

jednání dalo podřadit pod trestný čin vydírání dle ust. § 189 odst. 1, odst. 2, písm. b) STZ.318 Jak 

poukazuje Šamko, nesystémovým se jeví fakt, že při působení na svědka v rámci trestního řízení 

nebo soudního řízení jde o podezření ze spáchání trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 344 

 
318 ŠAMKO, P. Trestný čin marenia spravodlivosti, Právne listy, [online], 6.10.2012 [cit. 18.07.2019]   Dostupné z: 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti . 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a101-trestny-cin-marenia-spravodlivosti
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odst. 1, písm. d) STZ a pachateli hrozí trest odnětí svobody v trestní sazbě jednoho roku až šesti 

let. 

Při působení na „potenciálního“ svědka, tj. na svědka v materiálním smyslu, jde 

o podezření ze spáchání trestného činu vydíraní dle ust. § 189 odst. 2 STZ a pachateli hrozí trest 

odnětí svobody v trestní sazbě od čtyř do deseti let. I z těchto důvodů je pak otázkou, zdali tato 

skutková podstata trestného činu maření spravedlností dle ust. § 344 odst. 1, písm. d) STZ není 

nadbytečná. Veškerá jednání pod tuto skutkovou podstatu spadající totiž bylo možno podřadit pod 

právní úpravu trestného činu vydírání dle ust. § 189 STZ.  

 

9.1.4 Kvalifikované skutkové podstaty 

U kvalifikovaných skutkových podstat jsou okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní 

sazby snaha obstarat sobě nebo jinému značný prospěch, případně způsobit značnou škodu nebo 

jiný zvlášť závazný následek. Rovněž skutková podstata dle ust. § 344 odst. 2, písm. b) STZ 

vyjmenovává výslovně jednání v úmyslu zmařit nebo ztížit jinému uplatnění jeho základních práv 

a svobod nebo z jiného zvláštního motivu. 

 

9.1.5 Souběhy  

Jednočinný souběh je vyloučen s trestným činem podplacení dle ust. § 332 a § 333 STZ 

(který je rovněž vymezen šířeji než je tomu v české právní úpravě), dále s trestným činem nepřímé 

korupce dle ust. § 336 odst. 2 STZ, rovněž i s trestným činem mučení a jiného nelidského a krutého 

zacházení dle ust. § 420 STZ. 

Nelze vyloučit, že se druhá osoba bude snažit pomoci pachateli trestného činu tím, že 

ukryje, případně zničí důkazy, prokazující vinu pachatele. V rámci slovenského právního řádu se 

pak toto jednání v praxi často kvalifikuje jako trestný čin maření spravedlnosti dle ust. 344 odst. 1, 

písm. b) STZ. Dle Šamka však tato právní kvalifikace není správná. Dle jeho názoru jde 

o podezření ze spáchání trestného činu nadržování dle ust. § 339 odst. 1 STZ,319 který je dle Šamka 

v tomto případě v poměru speciality k trestnému činu maření spravedlnosti dle ust. § 344 odst. 1, 

písm. b) STZ.320 Důvodem je, že daná osoba jedná ve speciálním úmyslu, aby pachatel původního 

trestného činu unikl spravedlnosti, resp. trestnímu stíháni, tj. „dopomáhá“ k tomu. Jednočinný 

 
319  (1) „Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo 

ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha 

páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším 

trestom.“ 
320  V českém právním prostředí by bylo toto jednání kvalifikováné obdobně. 
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souběh s trestným činem maření spravedlnosti dle ust. § 344 STZ je proto vyloučen z důvodu 

speciality. Rovněž v řadě případů dojde k ničení důkazů ještě před tím, než je vůbec zahájeno 

trestní řízení. 

 

9.2  Rakouská republika 

V Rakousku v současnosti nadále platí Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit 

gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB); Trestní zákoník Rakouska, 

Spolkový zákon ze dne 23. 01. 1974, ve znění pozdějších předpisů321 (dále jako „RTZ“). 

 

Prostý majetkový podvod je v rakouském právním řádu vymezen následovně:  

§ 146 

„Kdo s úmyslem, aby jednáním oklamaného sebe nebo třetí osobu neoprávněně obohatil, svede 

někoho oklamáním o skutečnostech k jednání, snášení nebo opomenutí, které tohoto nebo jiného 

poškodí na majetku, trestá se trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem 

do 360 denních sazeb.“322 

Podle těchto ustanovení se posuzuje i tzv. procesní podvod (Prozessbetrug), tedy připouští 

se možnost spáchání majetkového podvodu, je-li podvedeným soud a poškozeným v konečném 

důsledku účastník řízení. 

V Rakousku má trestněprávní následky i padělání soukromé listiny, jestliže je tato použita 

v nějakém právním vztahu. Těžšího případu podvodu nežli prostého majetkového podvodu dle 

ust. § 147 odst. 1, bod 1 RTZ se pachatel dopustí, jestliže ke klamání užije padělanou nebo 

pozměněnou listinu, padělaná nebo pozměněná data, jiný takový důkazní prostředek nebo užije 

nesprávný měřící přístroj. 

Během kulatého stolu v rámci diskusí o připravovaném trestném činu maření spravedlnosti 

v České republice323 zazněl i názor, že v rakouské úpravě je sice kriminalizováno jednání toho, 

 
321  Překlady ustanovení trestního zákoníku Rakouska jsou pořízené svépomocně. Vycházím přitom z překladu 

JUDr. Kruka, dostupného z: 

 https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0 . 
322     „Wer mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten sich oder einen Dritten unrechtmäßig zu bereichern, 

jemanden durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung verleitet, die diesen 

oder einen anderen am Vermögen schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 

zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“ 

323  Kulatý stůl k problematice novel trestního zákoníku, zejména pak se zaměřením na snahu kodifikovat nový trestný 

čin „maření spravedlnosti“ a „trestnost ideologie“.) uspořádán dne 27. 4. 2018.   

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0
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kdo vlastním jednáním „padělá“ – nikoliv však toho, kdo pak důkazní prostředek „předloží“. Tento 

argument měl přitom podpořit myšlenku, že rakouská právní úprava nevystavuje obhájce/právního 

zástupce riziku trestněprávní odpovědnosti v souvislosti s předkládáním důkazních prostředků 

od klienta. Jak rozebírám v následující podkapitole, uvedené tvrzení je mylné, protože rakouská 

úprava kriminalizuje nejen padělání důkazních prostředků, ale i jejich předkládání. 

 

9.2.1 Pozměňování a padělání důkazních prostředků 

 

Předně bych ráda rozebrala úpravu trestnosti pozměňování a padělání důkazních 

prostředků. Tato úprava je obsažena ve dvou samostatných skutkových podstatách trestných činů 

zakotvených v ust. § 293 a § 295 RTZ. Obě ustanovení připouští účinnou lítost (ust. § 296324 

a ust. § 294 RTZ).  

Dle ust. § 295 RTZ: „Kdo zničí, poškodí nebo potlačí důkazní prostředek, který je určen 

k použití v soudním nebo správním řízení nebo ve vyšetřovacím řízení podle trestního řádu 

a se kterým nesmí sám nakládat je trestně odpovědný, jestli je úmyslem pachatele zabránit, aby 

byl důkazní prostředek byl použit v řízení.“  

Uvedená úprava je obdobná jako maření důkazního prostředku na Slovensku dle ust. § 344 

odst. 1, písm. b) STZ. 

Ust. § 293 odst. 1 RTZ, které cílí na padělání a předkládání důkazních prostředků stanoví: 

 

(1) Wer ein falsches Beweismittel herstellt oder ein echtes Beweismittel verfälscht, ist, wenn er 

mit dem Vorsatz handelt, daß das Beweismittel in einem gerichtlichen oder 

verwaltungsbehördlichen Verfahren, in einem Ermittlungsverfahren nach 

der Strafprozessordnung oder im Verfahren vor einem Untersuchungsausschuss 

des Nationalrates gebraucht werde, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen, wenn die Tat nicht nach den §§ 223, 224, 225 oder 230 

mit Strafe bedroht ist.325 

 

V překladu pak: 

 

 
324 Ust. § 296 „Za potlačení důkazního prostředku (§ 295) se nepotrestá ten, kdo důkazní prostředek dobrovolně 

předloží soudu, státnímu zastupitelství, správnímu úřadu nebo kriminální policii v době, kdy důkazní prostředek 

ještě může být zohledněn při rozhodnutí nebo opatření, jež má být učiněno.“ 
325  Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -

StGB), Trestní zákoník Rakouska, Spolkový zákon z 23. 01. 1974, ve znění pozdějších předpisů. 
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(1) Kdo padělá důkazní prostředek nebo pravý důkazní prostředek zfalšuje, jedná-li s úmyslem, 

aby důkazní prostředek byl použit v soudním nebo správním řízení nebo ve vyšetřovacím řízení 

podle trestního řádu nebo před vyšetřovacím výborem Národní rady, bude potrestán trestem 

odnětí svobody až na jeden rok, nepoužijí-li se pro ukládání trestu ust. § 223, § 224, § 225 

nebo ust. § 230 Trestního zákoníku Rakouska.326 

 

V samostatném trestném činu dle ust. § 293 odst. 1 RTZ a jsou zakotvena dvě jednání, 

a to jednak výroba padělaného důkazního prostředku a jednak zfalšování pravého důkazního 

prostředku, jestliže byla spáchána s úmyslem, aby byl důkazní prostředek použit v soudním nebo 

správním řízení nebo ve vyšetřovacím řízení podle trestního řádu nebo před vyšetřovacím výborem 

Národní rady. Toto ustanovení odpovídá z větší části ust. § 347a odst. 1, alinea 2 trestního 

zákoníku. V této souvislosti lze poukázat i na to, že zatímco trestní sazba tohoto ustanovení 

v českém právním řádu představuje trest odnětí svobody ve výměře až dvou let, v Rakousku je 

horní hranicí jeden rok. 

Česká advokátní komora v rámci svého odmítavého stanoviska k návrhu novely 

č. 287/2018 Sb. připustila, že rakouská úprava, postihující jednání, na které cílil předkládaný 

návrh, je oproti té německé širší. Ani ta však dle jejich názoru nerozšiřuje trestnost do takových 

mezí, aby již zasahovala do práva obviněného na obhajobu. Uvedla, že v Rakousku je trestné 

pouze padělání nebo předkládání padělaných důkazních prostředků a v trestním řízení pouze 

v rámci vyšetřovacího řízení / jeho přípravné fázi.327 S uvedeným názorem nemohu souhlasit.  

 

Ustanovení § 293 odst. 2 RTZ stanoví: 

 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer ein falsches oder verfälschtes Beweismittel in einem gerichtlichen 

oder verwaltungsbehördlichen Verfahren, in einem Ermittlungsverfahren nach 

der Strafprozessordnung oder im Verfahren vor einem Untersuchungsausschuss 

des Nationalrates gebraucht.328 

 

V překladu: 

 
326 Kruk, Trestní zákoník Rakouska - Spolkový zákon z 23. 01. 1974, ve znění novely č. 134/2013, stav 01. 01. 2014, 

2. vydání, 2014, dostupné z: 

 https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0 . 
327 Stanovisko ČAK k pozměňovacímu návrhu prof. Válkové ze dne 7. 5. 2018, Dostupné z: 

 https://www.cak.cz/assets/priloha_2_2018_05_14.pdf . 
328  Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch -

StGB), Trestní zákoník Rakouska, Spolkový zákon z 23. 01. 1974, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0
https://www.cak.cz/assets/priloha_2_2018_05_14.pdf
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(2) Stejně se potrestá, kdo užije padělaného nebo zfalšovaného důkazního prostředku 

v soudním nebo správním řízení, nebo ve vyšetřovacím řízení podle trestního řádu nebo 

před vyšetřovacím výborem Národní rady.329 

 

Mám za to, že úmyslem rakouského zákonodárce nebylo zúžení skutkové podstaty v rámci 

řízení trestních, ale naopak její rozšíření tak, aby dopadala nejen na řízení před soudem, ale i na fázi 

vyšetřovací, resp. přípravného řízení. 

Opačným výkladem bychom dospěli k tomu, že rakouský zákonodárce poskytl 

obviněnému vodítka, kdy může pozměněné či padělané důkazní prostředky v rámci trestního 

řízení předložit, aby jeho jednání nebylo možno trestněprávně postihnout. Textace ustanovení 

§ 293 odst. 1 RTZ ostatně ani neuvádí „v civilním nebo správním řízení“,330  ale v „soudním nebo 

správním řízení“331. Když se podíváme na název předpisu RTZ, ten rovněž uvádí „Bundesgesetz 

vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – 

StGB).“332 Rakouský zákonodárce tedy dle mého názoru neměl úmysl omezit trestnost předkládání 

pozměněných či padělaných důkazních prostředků.  

Český zákonodárce se případným aplikačním potížím v tomto ohledu snažil zamezit tím, 

že v rámci formulace ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku výslovně uvedl: „Kdo pro účely 

zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo 

v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek“. 

 

9.3  Spolková republika Německo 

V rámci mezinárodního srovnání právní úpravy se nabízí pohled i do sousedního Německa.  

Trestní úprava je zakotvena v Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 

November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 62 des Gesetzes vom 20. November 

2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist (dále jako „NTZ“). 

Není zde zakotven jeden trestný čin maření spravedlnosti, ale několik trestných činů, které 

se vzájemně doplňují.  

 
329  KRUK, Trestní zákoník Rakouska - Spolkový zákon z 23. 01. 1974, ve znění novely č. 134/2013, stav 01. 01. 

2014, 2. vydání, 2014, dostupné z: 

 https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0 . 
330 In einem zivilrechtlichen Verfahren. 
331 In einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Verfahren. 
332 Spolkový zákon ze dne 23. ledna 1974 o jednáních, za které hrozí soudní tresty. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0
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9.3.1 Procesní podvod 

Obdobně jako v Rakousku (k tomu vizte podkapitolu 9.2) i v Německu se běžně připouští 

spáchání tzv. procesního podvodu (Prozessbetrug)333. Jde o druh tzv. trojstranného podvodu 

(Dreiecksbetrug), kdy poškozená osoba není identická s osobou podváděnou. O procesní podvod 

se jedná v případě, je-li podvedeným soud a poškozeným účastník řízení.334 

Německá právní doktrína tedy na rozdíl od současné české judikatury (k tomu vizte 

podkapitolu 3.3) připouští, aby byl v mezích skutkové podstaty trestného činu podvodu dle 

ust. § 263 NTZ soud ten, kdo je uveden v omyl.335 Lze zde dovodit analogii s nepřímým 

pachatelstvím, kdy je soudce zneužit jakožto nástroj podvodného jednání účastníkem civilní pře. 

V Německu se jako výsledek tzv. procesního podvodu posoudí rozhodnutí, pokud jej soudce opřel 

o předložené falešné důkazní prostředky.336 

 

Ustanovení § 263 odst. 1 a 2 NTZ stanoví: 337 

 

(1) Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo třetímu protiprávní majetkový prospěch způsobí škodu 

na majetku jiného tím, že předstíráním nepravdivých anebo pozměněním nebo zatajením 

pravdivých skutečností vyvolá nebo udržuje (jiného) v omylu, trestá se trestem odnětí svobody 

až na pět let nebo peněžitým trestem. 

 

(2) Pokus je trestný.338 

 

[…] 

 
333  KINDHÄUSER, U. in Strafgesetzbuch.Band 3. 5. Auflage. Baden-Baden: Nomos, 2017, str. 646 a násl.;  
334  SCHÖNKE, A., SCHRÖDER, H. Strafgesetzbuch: Kommentar. 26.Auflage. München: C.H.Beck, 2018 a 30. 

Aufl., ISBN 978-3-406-70383-6, s. 1848 a násl. 
335  HŘEBÍČEK, V. K otázce uvedení soudu v omyl, Trestněprávní revue, 2017, roč. 16, č. 5, s. 110 a násl. 
336  SATZGER, H., SCHMITT, B., WIDMAIER. G. StGB - Strafgesetzbuch. Kommentar. Köln: Carl Heymanns 

Verlag, 2009, s. 1652. 
337  Překlady ustanovení trestního zákoníku Německa jsou pořízené svépomocně. Vycházím přitom z překladu 

JUDr. Kruka, Dostupné z: 

 https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0 . 
338  § 263 Betrug  

 (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 

das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung 

oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 (2) Der Versuch ist strafbar. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0
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Tzv. procesní podvod je podle německé doktríny dokonán až v momentu, dojde-li 

k rozhodnutí soudce nebo jiného justičního orgánu (např. soudního vykonavatele) v důsledku 

uvedení v omyl, které poškozuje druhou procesní stranu. Podvod je po formální stránce dokonán 

vznikem majetkové škody, aniž by byla dosažena majetková výhoda. Analogicky již jen ohrožení 

cizího majetku může vyvolat společensky nebezpečné následky trestného činu. 

Takovým podvodem je ve smyslu § 263 odst. 1 NTZ i to, pokud žalovaná strana 

prostřednictvím nepravdivých tvrzení, zfalšovaných podkladů apod. vyvolá v soudci mylnou 

představu, že žalující strana neunesla objektivní důkazní břemeno (k tomu vizte oddíl 2.4.4), tedy 

že nastal stav non liquet, v důsledku čehož soudce žalobu zamítne.339 

Pokud by však strana v důsledku uvedení soudce v omyl dosáhla na základě pravomocného 

soudního rozhodnutí plnění, na nějž měla skutečně nárok, pak se o tzv. procesní podvod nejedná.340 

Pro nedostatek úmyslu se proto nepovažuje za podvod, pokud strana pouze při vědomí si své 

obtížné procesní situace sděluje nepravdu nebo doloží padělané důkazy v řízení, v němž se podle 

svého přesvědčení snaží prosadit svůj odůvodněný nárok, který je ale z důvodu důkazní nouze 

ohrožen. 

Procesní podvod může být v řízeních ovládaných zásadou kontradiktornosti spáchán 

i nepravdivým tvrzením strany, které se neopírá o falešný důkazní prostředek.341 Uvedené může 

nastat i v situaci, kdy jedna ze stran neuvede na pravou míru svá původně nesprávná tvrzení, 

a to ani poté, což již byla obeznámena se skutečným stavem věci.342 Jednoznačně vyřešena pak 

není otázka, zdali se je možné dopustit procesního podvodu v tzv. „rozkazním“ řízení či v rámci 

řízení pro zmeškání. 

Zatímco české trestní právo řadí trestný čin podvodu dle ust. § 209 trestního zákoníku mezi 

tzv. obohacovací trestné činy343, německé trestní právo řadí trestný čin podvodu 

do tzv. sebepoškozovacích deliktů, kdy oběť trestného činu spolupůsobí na vlastním poškození, 

 
339  KREY, V. HELLMAN,U. HEINRICH, M. Strafrecht Besonderer Teil • Band 2: Vermögensdelikte. 17., 

überarbeitete Auflage 2015. Buch. XV, 390 S. Softcover Kohlhammer. ISBN 978-3-17-029876-7. s. 240. 
340  Ibid. s.240 a násl. 
341KINDHÄUSER, U. Täuschung und Wahrheitsanspruch beim Betrug in: Abhandlungen 

zum Vermögensstrafrecht,.1. Auflage 2018, ISBN: 978-3-8487-4320-9, s. 167 a násl 
342  SATZGER H., SMITT B., WidmaierG, Strafgesetzbuch, kommentar, Carl Heymanns Verlag, 2009, ISBN-10: 

3452268527. s. 1627 a násl. 
343 ŠÁMAL, P. NOVOTNÝ, O., GŘIVNA, T. HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, M.  VOKOUN, R. a kol. Trestní 

právo hmotné. 8 vydání, Praha: Wolters kluwer ČR,  2016, ISBN: 978-80-7552-359-4, s. 659. 
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aniž by chápala sebepoškozovací charakter svého jednání zapříčiněného oklamáním 

pachatelem“.344 

Podle některých autorů345 lze dokonce rozlišovat procesní podvod v užším a širším smyslu: první 

spočívá v tom, že je v omyl uveden soud, druhý pak v situaci, kdy je v rámci řízení oklamána 

protistrana. 

Česká úprava sice na rozdíl od té německé požaduje způsobení škody na cizím majetku 

ve výši alespoň nikoli nepatrné, nicméně výše škody v německé úpravě má velký vliv na povahu, 

způsob i výši trestu. 

Majetková výhoda je německými orgány činnými v trestním řízení interpretována velmi 

intenzivně. Je jí jakékoliv výhodnější uspořádání majetkových poměrů pachatele. K protiprávnosti 

stačí tzv. dolus eventualis.346 

Česká advokátní komora ve svém Stanovisku ČAK k pozměňovacímu návrhu 

prof.  Válkové ze dne 7. 5. 2018 uvedla, že ve Spolkové republice Německo je trestné pouze 

padělání nebo pozměňování důkazních prostředků nebo dokumentů v obchodněprávní relaci, 

nikoliv však ve věcech občanskoprávních a již vůbec ne ve věcech trestních. 

Toto tvrzení bych ráda upřesnila. Jak již bylo uvedeno výše, v rámci soudních řízení se lze 

dopustit předložením zfalšovaných či pozměněných důkazních prostředků tzv. procesního 

podvodu. Úvahy České advokátní komory zřejmě směřovaly ke kvalifikované skutkové podstatě 

trestného činu podvodu dle ust. § 263 NTZ.347 

Trestní odpovědnost za spáchání procesního podvodu vychází ze zásady povinnosti 

pravdivosti v soudních řízeních. Ta je formulována například v ust. § 138 ZPO: „Strany musí podat 

 
344 MAURACH, R., SCHROEDER, F., MAIWALD, M. Strafrecht. Besonderer Teil. Teilband 1. Straftaten gegen 

Persönlichkeits- und Vermögenswerte. Vydání 7. Heidelberg: C.F.Müller Juristischer Verlag, 1988, s. 407. 
345  LISZT. F.E.V. Die Falsche Aussage VOR Gericht Oder Offentlicher Behorde : Nach Deutschen 

Und Osterreichischem Recht (1877). Forgotten Books (December 17, 2018), ISBN: 978-0484978170. s. 136.  
346  Definuje ust. § 15 odst. 1 písm. b) co do představové vložky jako poruchy nebo ohrožení zájmů chráněných 

trestním zákonem, z hlediska vůle pak srozuměním pachatele s těmito možnými následky. Složka volní má formu 

srozumění, R 8/2011, Kratochvíl, V. a kol., Trestní právo hmotné. obecná část., 2. vydání 
347  „(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. 

Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

 1.gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung 

von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat, 

 2.einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht handelt, durch die fortgesetzte 

Begehung von Betrug eine große Zahl von Menschen in die Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten 

zu bringen, 

 3.eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt, 

 4.seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amtsträger mißbraucht oder 

 5.einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zweck eine Sache 

von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört oder ein Schiff 

zum Sinken oder Stranden gebracht hat. 
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úplná a pravdivá vyjádření o skutkových okolnostech. Pokud je tato povinnost pravdivost porušena 

prostřednictvím podvodného jednání, hrozí riziko potrestání.“ 

To znamená, že trestní odpovědnost za procesní podvod je rovněž založena na naplnění 

skutkové podstaty „běžného“ trestného činu podvodu. Ostatně neexistuje žádný konkrétně 

standardizovaný trestný čin pro procesní podvody. 

Trestným je rovněž jednání každého, kdo jako účastník sporu, úmyslně a vědomě činí 

kroky směřující k tomu, aby soud nesprávně zjistil skutkový stav a na základě nesprávné zjištěného 

skutkového stavu vydal nesprávné rozhodnutí, které stanoví umenšení majetku protistrany 

a výhodu pro protistranu a to i v případě že k uplatnění této výhody nedojde. Soudce lze například 

podvést prostřednictvím úmyslně lživých tvrzení.  

Pokud jsou nároky uplatňované v žalobě založeny na falešných základech, a to následně 

povede k uvedení soudu v omyl ohledně rozhodných skutečností, nabízí se zde možnost trestní 

odpovědnosti za podvod. 

Stejně tak může být trestní odpovědnost za podvod založena na falešném svědectví, 

na důvodu falešného svědectví svědka nebo znalce (falešné svědectví u soudu) nebo na předložení 

falešných důkazů. 

Procesní podvod přichází do úvahy rovněž v případě uvedení v omyl stranu řízení nebo 

jejího zástupce. 

Protože oklamaná osoba – soudce, resp. soud – a poškozená osoba – protistrana v rámci 

soudního řízení – nejsou totožné, jedná se o tzv. „Dreiecksbetrug“ jako zvláštní formu podvodu. 

9.3.2 Svádění 

Ust. § 159 NTZ upravuje pokus návodu ke křivé výpovědi. 

 

§ 159 

Pokus návodu ke křivé výpovědi 

Pro pokus návodu ke křivé nepřísežné výpovědi (§ 153) a k nepravdivému místopřísežnému 

prohlášení (§ 156) platí § 30 odst. 1 a § 31 odst. 1 č. 1 a odst. 2348 obdobně. 

V souladu s ust. § 30 NTZ, které upravuje pokus účastenství, se stanoví, že ten, kdo 

se pokusí přimět jiného, aby spáchal zločin, nebo se pokusí k němu navádět, trestá se podle 

předpisů o pokusu zločinu. 

 
348 Překlady ustanovení trestního zákoníku Německa jsou pořízené svépomocně. Vycházím přitom z překladu 

JUDr. Kruka, Dostupné z: 

 https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0 . 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpxe4bu&rowIndex=0
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U tohoto trestného činu se uplatní obecné ustanovení o účinné lítostí dle ust. § 31 NTZ, 

kdy se dle ust. § 30 NTZ netrestá ten, kdo dobrovolně upustí od pokusu přimět jiného ke zločinu, 

a odvrátí možné existující nebezpečí, že jiný spáchá čin. Pokud nedojde k činu bez přičinění osoby 

upouštějící od pokusu nebo je-li čin spáchán nezávisle na jejím dřívějším chování, postačí k její 

beztrestnosti její dobrovolná a vážná snaha činu zabránit. 

Ust. § 160 NTZ pak upravuje svádění ke křivé výpovědi.  

 

§ 160 

Svádění ke křivé výpovědi 

(1) Kdo jiného svádí ke složení křivé přísahy, trestá se trestem odnětí svobody až na dvě léta nebo 

peněžitým trestem; kdo jiného svádí, aby učinil nepravdivé místopřísežné prohlášení nebo aby 

křivě nepřísežně vypovídal, trestá se trestem odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžitým 

trestem až do sto osmdesáti denních sazeb. 

 

(2) Pokus je trestný.349 

 

Obě tyto skutkové podstaty mají společné to, že trestní odpovědnost pachatele vzniká 

i přesto, že jeho snaha přimět svědka ke křivé výpovědi byla neúspěšná.350 Tím, že u trestného 

činu křivé výpovědi dle ust. § 153 NTZ jde o tzv. vlastnoruční delikt, umožňuje ust. § 160 NTZ 

kriminalizovat i návodce, tj nepřímého pachatele, který by jinak nebyl trestný.351 V porovnání 

s českou právní úpravou dle ust. § 347a odst. 2 trestního zákoníku jde u ust. § 153 NTZ ve spojení 

s ust. § 160 NTZ o úplnou kriminalizaci návodu k trestnému činu křivé výpovědi. 

9.3.3 Falešné důkazní prostředky 

Ničení, poškozovaní a potlačovaní nosičů důkazů je zde postihováno v mnohem širší míře 

než např. na Slovensku. Ust. § 274 NTZ toto jednáni postihuje kdykoliv, je-li zničena listina 

či technicky důkaz, nebo i tehdy jsou-li smazána, potlačena, znehodnocena i pozměněna data, 

která mají důkazní hodnotu v úmyslu jiného poškodit.  

 
349 § 160 Verleitung zur Falschaussage 

 (1) Wer einen anderen zur Ableistung eines falschen Eides verleitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft; wer einen anderen zur Ableistung einer falschen Versicherung an Eides Statt oder 

einer falschen uneidlichen Aussage verleitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 

bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft. 

 (2) Der Versuch ist strafbar. 
350 JOECKS, W. Strafgesetzbuch. Studienkommentar. 7. vyd. Mnichov: C. H. Beck, 2007, ISBN: 978-3406712548, 

s. 285. 
351 BOCK, D. Strafrecht Besonderer Teil. 1. Nichtvermogensdelikte. Berlin, Heidelberg: Springer, 2018. 

ISBN 978- 3 -662-54791-5. s. 387. 
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§ 274 

Potlačení (zatajení) listiny; změnění hraničních znamení 

(1) Trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžitým trestem se trestá, kdo 

1. zničí, poškodí nebo potlačí listinu nebo technický záznam, které mu nepatří buď vůbec 

nebo mu patří nikoli výlučně, v úmyslu způsobit jinému újmu, 

2. vymaže, potlačí, znehodnotí nebo změní důkazně významná data (§ 202a odstavec 2), 

se kterými buď vůbec nebo nikoli výlučně sám smí disponovat, v úmyslu způsobit jinému 

újmu, nebo 

3. odstraní, zničí, učiní neznatelným, posune anebo nesprávně umístí hraniční kámen nebo 

jiné znamení k označení hranic nebo stavu vody. 

 

(2) Pokus je trestný.352 

 

Zajímavostí je pak stanovení podmínky spočívající v tom, že toto jednání je trestné pouze 

v případě, kdy právo podat tyto listiny, doklady či data jako důkaz v rámci řízení nesmí svědčit 

výlučně pachateli.353 To znamená, že roli sehrává i vlastnictví. Ustanovení § 274 NTZ rovněž 

chrání elektronická data s důkazní hodnotou, kriminalizuje takové zásahy do těch dat, která kdyby 

byla listinou, jednalo by se následně o zfalšovanou listinu dle ust. § 267 NTZ.354 

 

9.3.4 Padělání důkazních prostředků 

Co se týče falšování důkazních prostředků, lze zmínit např. trestný čin falšování listiny dle 

ust. § 267 NTZ. Dopadá na jakoukoliv listinu v široce vykládaném smyslu355, i na listiny 

soukromé. 

 
352 § 274 Urkundenunterdrückung; Veränderung einer Grenzbezeichnung. 

 (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

 1. eine Urkunde oder eine technische Aufzeichnung, welche ihm entweder überhaupt nicht oder 

nicht ausschließlich gehört, in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, vernichtet, beschädigt oder 

unterdrückt, 

 2. beweiserhebliche Daten (§ 202a Abs. 2), über die er nicht oder nicht ausschließlich verfügen darf, 

in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert oder 

 3. einen Grenzstein oder ein anderes zur Bezeichnung einer Grenze oder eines Wasserstandes bestimmtes 

Merkmal in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, wegnimmt, vernichtet, unkenntlich macht, verrückt 

oder fälschlich setzt. 

 (2) Der Versuch ist strafbar. 
353  SCHÖNKE, A., SCHRÖDER, H. Strafgesetzbuch: Kommentar. 26.Auflage. München: C.H.Beck, 2018 

a 30. Aufl., ISBN 978-3-406-70383-6, s. 483 a násl. 
354     Ibid. 
355  JOECKS, W., in MIEBACH, K., JOECKS, W. (Hrsg.) Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch: StGB, 3. 

Auflage 2019. Buch. LVI, ISBN: 978-3-406-68550-7. s.642. 
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§ 267 

Padělání listin 

 

(1) Kdo k oklamání v právním styku vyhotoví nepravou listinu, pravou listinu zfalšuje anebo 

nepravou nebo zfalšovanou listinu použije, trestá se trestem odnětí svobody až na pět let nebo 

peněžitým trestem. 

 

(2) Pokus je trestný. 

 

[..].356 

 

Zajímavé je i to, že pro výše uvedené činy platí, že se nevztahují pouze k řízení před 

soudem nebo k trestnímu řízení, ale používá se zde pojem „Täuschung im Rechtsverkehr“, tedy 

oklamání v právním styku. 

Jako příklad těchto jednání lze uvést např. falešné osvědčení o absolvovaní kurzu, falešnou 

nájemní smlouvu, padělané parkovací povolení pro invalidy či jednání, kdy se již jednou označený 

jízdní doklad po odstranění daného označení (např. seškrábáním žiletkou) použije opětovně. Když 

si uvědomíme výši škody, kterou lze tímto jednáním spáchat, dospějeme k závěru, že německá 

trestní úprava kriminalizace podvodných jednání je v určitých ohledech daleko přísnější než 

úprava česká. 

 

  

 
356  Ust. § 267 Urkundenfälschung 

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder 

eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
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ZÁVĚR 

 

Přijetí novely č. 287/2018 Sb., která zavedla do právního řádu trestný čin maření 

spravedlnosti, předcházela bouřlivá diskuse. V rámci práce jsem se zamýšlela nad jednotlivými 

argumenty a přes rozbor vývoje právních názorů na trestnost lhaní a předkládání padělaných 

a pozměněných důkazních prostředků jsem dospěla k závěru, že je nutno odmítnout zakořeněnou 

představu o tom, že soud nelze za žádných okolností uvést v omyl. Ani užitím metody výkladu 

vycházejícího z judikatury první republiky či mezinárodního srovnání toto tvrzení neobstálo. 

Naopak i v zahraničí se uznává, že soud v omyl uvést lze, dokonce lze jeho prostřednictvím spáchat 

trestný čin podvodu. 

Rozebírala jsem i potencionální rozpor trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

odst. 1 trestního zákoníku se zásadou zákazu donucování k sebeobviňování. Přiklonila jsem se 

k názoru ohledně neexistence lidského práva, které by zaručovalo obviněnému v rámci své 

obhajoby možnost lhát. Bylo tedy na vůli zákonodárce, že skutková podstata trestného činu křivé 

výpovědi dle ust. § 346 odst. 1 trestního zákoníku, dopadá pouze na osoby v procesním postavení 

svědka a znalce. Ani novela č. 287/2018 Sb., kterou se do trestního zákoníku zavedl trestný čin 

maření spravedlnosti dle ust. § 347a, možnost lhát obviněnému nezapovídá.  

Jestliže jsou ale lživá tvrzení podpořena padělanými či pozměněnými důkaznými 

prostředky, není vyloučeno, že jde o podvodné jednání. V současnosti na toto jednání dopadá 

trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku, který směřuje k postihu 

určitého druhu podvodného jednání, resp. procesního podvodu. 

Mám za to, že úmyslem zákonodárce bylo zamezit nesprávným rozhodnutím při co 

nejmenším nutném zásahu do práv a svobod účastníka. Z těchto důvodů se domnívám, že trestného 

činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1 trestního zákoníku se lze dopustit pouze v případě, 

kdy má padělaný či předložený listinný či věcný důkazní prostředek podstatný význam nikoli pro 

jakékoliv rozhodnutí, ale stejně jako např. u trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku dle ust. § 346 trestního zákoníku, pouze pro meritorní rozhodnutí ve věci.  

De lege ferenda, příp. v rámci omezování trestnosti judikaturou bych navrhovala zamyslet 

se nad tím, že kupříkladu v Německu se pro nedostatek úmyslu nepovažuje za procesní podvod, 

pokud strana pouze při vědomí si své obtížné procesní situace sděluje nepravdu nebo doloží 

padělané důkazy v řízení, v němž se podle svého přesvědčení snaží prosadit svůj odůvodněný 

nárok, který je ale z důvodu důkazní nouze ohrožen. 
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Až aplikační praxe ukáže, zda v případě, kdy v průběhu původního řízení vyjde najevo, že 

předložený listinný či věcný důkazní prostředek, mající podstatný význam pro rozhodnutí, byl 

padělaný či pozměněný, soudce případně protistrana učiní podnět orgánům činným v trestním 

řízení a původní řízení se přeruší až do rozhodnutí o vině v rámci trestního řízení. 

Za pro praxi přístupnější považuji procesní postup, kdy soud posoudí inkriminovaný důkazní 

prostředek dle zásady volného hodnocení důkazů a po právní moci meritorního rozhodnutí, 

v případě, kdy tento krok ještě neučinila protistrana, podá soudce podnět orgánům činným 

v trestním řízení. 

I přes zvýšenou pozornost, která byla navrhované úpravě v rámci legislativního procesu 

věnována, resp. možná právě díky ní, bylo z návrhu novely č. 287/2018 Sb. vypuštěno původně 

navrhované ust.  2. odst. § 347a trestního zákoníku kriminalizující „svádění jiného ke spáchání 

trestných činů v ust. § 345-347 trestního zákoníku“. 

S ohledem na to, že trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku má 

dnes pouze 5 skutkových podstat (původní odstavec 2 kriminalizující „svádění“ byl vyňat), 

ust. § 347a odstavec 3, písm. a) trestního zákoníku na nic nenavazuje. Výkladem stricto sensu by 

tak nebylo možno naplnit toliko jenom základní skutkové podstaty trestného činu maření 

spravedlnosti dle ust. § 347a odst. 1, příp. odst. 2 trestního zákoníku. Vždy bude totiž úmyslem 

získat prospěch pro pachatele, či pro naváděnou osobu. V této souvislosti jsem se ztotožnila 

s názorem, že uvedené je v přímém rozporu se zásadou zákazu dvojího přičítání. Pro vyjasnění 

tohoto rozporu bude proto zapotřebí z důvodu právní jistoty alespoň za pomoci judikatury toto 

pochybení zákonodárce odstranit. 

Dále je v souvislosti s tímto trestným činem zapotřebí rozšířit poučovací povinnost tak, aby 

strany řízení byly informovány minimálně o trestně právních důsledcích předložení padělaných či 

pozměněných listinných a věcných důkazních prostředků. 

Tvrdit, že advokáti se s padělanými či pozměněnými důkaznými prostředky nesetkávají 

z mého pohledu nemůže obstát. Z preventivních důvodů lze proto advokátům doporučit předkládat 

soudu např. pouze kopie listin s tím, že originály předloží klient na jednání. Případně si nechat 

od klienta podepsat obdobné prohlášení, které připravila Česká advokátní komora. I přes tvrzení 

státních zástupců, kterému není důvod nevěřit, o nestíhání obhájců za předložení důkazů 

poskytnutých jim klientem, se domnívám, že na něj nelze spoléhat. Pozice advokáta nemůže být 

„vydána na milost a nemilost“ státnímu zástupci. 

Přínosem nové právní úpravy by měl být zejména její preventivní charakter, tedy 

předcházení trestné činnosti. Ve spíše ojedinělých případech, kdy se v rámci trestního či soudního 

řízení objeví důvodné podezření, že se pachatel pokouší „zaslepit oči spravedlnosti“ by pak tato 
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úprava měla být efektivním nástrojem pro jeho potrestání vloženým zákonodárcem do rukou 

orgánům činným v trestním řízení. 
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Seznam použitých zkratek 

ČAK:  Česká advokátní komora 

ČR:  Česká republika 

ČSSR:  Československá socialistická republika 

EÚLP:  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

exekuční řád:  Zákon č. 120/2001 Sb., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

insolvenční zákon: Zákon č. 182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

LZPS:  Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1991 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů 

NTZ:  Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 

1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 62 des Gesetzes vom 

20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist 

o.s.ř.:  zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

OSN:  Organizace spojených národů 

OZ:  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

RTZ:  Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe 

bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB) 

Sb.:  Sbírka zákonů 

STŘ:  Zákon č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok, ve znění pozdějších předpisů 

STZ:  Zákon č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů 

trestní řád:  Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 

trestní zákon:  Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

trestný zákoník:  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

TZOZPP:  zákon č. 117/1852 Ř. z., Zákon ze dne 27. 5.1852, trestný zákon o zločinech, 

přečinech a přestupcích, ve znění účinném do 31. 7. 1950 

Ústava:  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon o advokacii: Zákon č. 85/1996 Sb., Zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

Z. z.:  Zbierka zákonov 
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ZPO:  Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 

2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2633) geändert 

worden ist. 
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Trestný čin maření spravedlnosti 

Abstrakt 

 

V rámci svého úvodu uvádí tato rigorózní práce své čtenáře do problematiky trestného činu 

maření spravedlnosti dle ust. § 347a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, nastiňuje strukturu práce a své hlavní cíle. Následně se práce dělí do devíti kapitol.  

V první kapitole se zamýšlím nad různým vnímáním pojmu „spravedlnost“.  

Ve druhé kapitole rozebírám teoretické souvislosti dokazování, o které je následně opřena 

argumentace v rámci dalších kapitol. Přesto, že je v práci kladen důraz na trestní řízení, pozornost 

je věnována i řízení civilnímu. Rozebírám druhy důkazních prostředků, kdy se blíže zabývám 

výslechem obviněného a svědků, dále listinnými a věcnými důkazními prostředky. V rámci 

výkladu neopomínám ani důkazní povinnosti a břemena. Ostatně, právě snaha o jejich unesení 

může být motivem pachatele ke spáchání trestného činu maření spravedlnosti dle ust. § 347a 

trestního zákoníku. 

Ve třetí kapitole popisuji vývoj právních názorů na trestnost lhaní a předkládání padělaných 

a pozměněných důkazních prostředků v čase. Přes historický náhled na tuto problematiku 

rozebírám judikaturní vývoj za posledních 15 let. Zmiňuji především usnesení Nejvyššího soudu 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 24/2006 Sb. rozh. tr. a dopady 

závěrů v něm učiněných na navazující vývoj judikatury. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám charakteristikou trestných činů, které s trestným činem 

maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku přímo souvisí, jako je trestný čin křivého 

obvinění (ust. § 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (ust. § 346) nebo 

křivého tlumočení (ust. § 347).  

V páté kapitole podrobně rozebírám původní návrh novely č. 287/2018 Sb., kdy se 

zaměřuji na návrh ustanovení § 347a trestního zákoníku. Věnuji se hlavním argumentům ohledně 

vhodnosti či nevhodnosti navrhované právní úpravy, které položily základ pro pozměňovací 

návrhy v rámci legislativního procesu. 

V šesté kapitole rozebírám trestný čin maření spravedlnosti dle ust. § 347a trestního 

zákoníku v přijatém znění. Je zde podrobně rozpracována struktura trestného činu, kdy se 

na příkladech z praxe zamýšlím nad jeho aplikovatelností. 

V sedmé kapitole se věnuji dané problematice z pohledu ústavního práva a mezinárodní 

úpravy, ze které právní úprava tohoto trestného činu vychází. 
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V kapitole osmé reaguji na jednotlivé argumenty, které zazněly zejména v diskusích 

v rámci legislativního procesu, a to především ze strany odborné veřejnosti a rozebírám zvláště ty 

směřující do možného střetu s povinností obhájců a právních zástupců. Rovněž se zabývám 

mimořádnými opravnými prostředky, které lze uplatnit v původním řízení v návaznosti na 

odsuzující rozsudek v navazujícím trestním řízení pro spáchání trestného činu maření 

spravedlnosti dle ust. § 347a trestního zákoníku v souvislosti s původním řízením.  

V deváté kapitole se zabývám různými přístupy sankcionování procesního podvodu 

v rámci jiných evropských právních úprav, a to konkrétně v německé, rakouské a slovenské 

úpravě, kdy poslední jmenovanou si vzal český zákonodárce za vzor. 

V závěru práce se věnuji shrnutí poznatků nabytých v rámci řešení sporných otázek, které 

vzešly z argumentů použitých v diskusích k navrhované úpravě nového trestného činu a z nich 

vyvozeným závěrům. 
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Obstruction of justice 

Abstract 

 

In the introduction, this rigorosum thesis introduces to its readers the issue of the crime 

of obstruction of justice under the provisions of the Section 347a, Act No. 40/2009 Sb. Criminal 

Code, as amended, outlines the structure of the thesis and its main goals. Subsequently, the thesis 

is divided into nine chapters.  

In the first chapter I ponder about different perceptions of the term "justice".  

In the second chapter I analyze the theoretical context of evidence, which is fundamental 

for the further argumentation in the next chapters. Although the emphasis in the thesis is put on 

criminal proceedings, attention is also paid to civil proceedings. I analyze the types of legal 

evidence, where I deal more closely with with interrogation of the accused and witnesses, as well 

as documentary and material evidence. I also do not leave out the issue of onus and burden of 

proof.  After all, an attempt to carry them may be the motive for the perpetrator to commit the 

crime of obstruction of justice.  

In the third chapter I describe the evolution of legal opinions on the criminal liability of 

lying and the presentation of falsified and altered evidence in time. On the base of the historical 

insight into this issue, I analyze the case law development over the last 15 years. I pay particular 

attention to the ruling of the Supreme Court published in Collection of Judgments and Opinions 

under No. 24/2006 Sb. rozh. tr. and the implications of the conclusions drawn therein for the 

further development of case-law. 

The fourth chapter deals with the characteristics of offenses directly related to the offense 

of obstruction of justice under the Section 347a of the Criminal Code, such as the offense of false 

accusation (Section 345), false testimony and false expert opinion (Section 346). or misinterpreting 

(§ 347). 

In the fifth chapter I closely analyze the original draft amendment No. 287/2018 Coll., 

concentrating on the draft provisions of the Section 347a of the Criminal Code. I focus on the main 

arguments on the advisability or in advisability of the proposed legislation, which laid the basis 

for amendments in the legislative process.  

In the sixth chapter I analyze the crime of obstruction of justice under the Section 347a of 

the Criminal Code, as adopted. It explains the structure of the crime and the problems that may be 

closely related to it.  
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In the seventh chapter I deal with the topic from the perspective of constitutional law as 

well as from the international regulation. In this chapter I also deal with extraordinary remedies 

that can be applied in the main proceedings in connection with the conviction within the 

subsequent criminal proceedings for committing the crime of obstruction the justice according to 

the Section 347a of the Criminal Code in connection with the main proceedings.  

In the eighth chapter I react to the certain arguments, which were expressed especially 

during discussions within the legislative process, mainly from the professional community, and I 

analyze particulary those aimed at possible conflicts with the duties of attorneys and lawyers.  

In the ninth chapter I deal with various approaches to sanctioning procedural fraud within 

the other European legal regulations, namely the German, Austrian and Slovak regulations, when 

the last one was taken by the Czech legislator as a model.  

In the conclution of the thesis I present a summary of the knowledge gained in solving the 

disputed issues, which emerge from the arguments used in the discussions on the proposed 

amendment of the new crime and the conclusions drawn from them. 
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