
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. 



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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