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Úvod

Zájem na zjištění skutkového stavu věci vyžaduje, aby spektrum důkazů, které lze v rámci 

trestního řízení využít, bylo co nejširší. Jako obecné pravidlo proto trestní řád ve svém § 89 odst. 2 

stanoví, že za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci.

Zásada tzv. materiální pravdy však není v trestním řízení absolutní hodnotou.1 Ani v trestním 

řízení nelze přehlížet další právem chráněné zájmy a hodnoty, zejména ústavně zaručená práva a 

svobody, s nimiž může zajišťování a provádění důkazů kolidovat. Nauka trestního práva hovoří 

o tzv. konfliktu zájmů.2

Jak uvádí Ústavní soud České republiky, „legitimní úsilí státu potírat závažnou společensky  

nebezpečnou a nežádoucí kriminalitu (§ 1 odst. 1 tr.  řádu) nemůže být realizováno tak, že orgány 

činné v trestním řízení učiní k dosažení tohoto účelu cokoliv, co považují v danou chvíli z hlediska  

chtěného a předsevzatého cíle za vhodné. Vždy je třeba neztrácet ze zřetele, že účelem trestního  

řízení  není  jenom  "spravedlivé  potrestání  pachatele",  účelem  trestního  řízení  je  rovněž  "fair" 

proces.  ... Účel  trestního  řízení  spočívající  ve  spravedlivém  potrestání  pachatele  není  tudíž  

nadřazen čemukoliv  a jako takový přirozeně nemůže ospravedlnit  jednání  orgánů veřejné moci  

potud, pokud toto jednání není jednáním secundum et intra legem (constitutionem), tj. jednáním 

v rámci mantinelů, jimž jsou soudcovská nezávislost a její realizace imanentně podřízeny.”3

Tato práce si klade za cíl předestřít náhled právní úpravy, trestněprávní teorie a zejména 

judikatury na řešení shora zmíněného konfliktu zájmů v trestním procesu v České republice, a to 

v komparaci s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a trestním procesem ve Spojených 

státech amerických a Spolkové republice Německo, neboť ve zkoumaných oblastech představují 

nejvýznamnější zdroje inspirace pro české právní prostředí.

Po úvodním výkladu základních teoretických východisek se tato práce zaměřuje na čtyři 

vybrané oblasti, v nichž pravidelně vyvstávají otázky spojené se zákonností získání nebo procesní 

použitelností důkazních prostředků.

Nejprve je věnována pozornost zásadě nemo tenetur se ipsum accusare, tedy možnostem a 

mezím, v nichž orgány činné v trestním řízení mohou po obviněném, podezřelém či dalších osobách 
1 Pipek, J. Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4, s. 310. Viz též  Šámal, P. Základní 

zásady trestního řízení  v demokratickém systému.  Příručky Ministerstva spravedlnosti  ČR. Praha:  SEVT, 1992, 
svazek 53, s. 223, Šámal, P. a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 21, nebo 
rozsudek německého Spolkového soudního dvora ze dne 14. června 1960, sp. zn. 1 StR 683/59, o němž se zmiňuje 
J. Musil in Musil, J. Nezákonné důkazy v trestním řízení. Kriminalistika, 1992, č. 4, s. 376. Rozhodnutí výslovně 
uvádí, že „není zásadou trestního řádu, že by pravda musela být zjištěna za každou cenu.“

2 Fiala, J. Pojem důkazu ve smyslu procesním. Stát a právo, 1967, č. 13, s. 82.
3 Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2005, sp. zn. III.  ÚS 501/04. Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 

12. října 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94.
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vyžadovat  součinnost  při  objasňování  skutkového  stavu  věci,  důsledkům,  jež  lze  vyvozovat 

z odepření takové součinnosti, a dopadům nezákonného donucení k (sebe)obvinění na další využití 

takto opatřených důkazních prostředků.

Další  oddíl  se  zabývá  materiálními  a  formálními  předpoklady  přípustnosti  zásahu  do 

soukromí jednotlivce za účelem zajištění důkazních prostředků pro trestní řízení ze strany orgánů 

veřejné  moci,  včetně  předpokladů  (ne)možnosti  procesního  využití  takto  získaných  důkazních 

prostředků.

Tzv. policejní provokace je předmětem zkoumání jak z hlediska její skutkové podstaty, tak 

s ohledem na její hmotněprávní a procesní důsledky.

Následující  kapitola  je  věnována  zásadě  kontradiktornosti  řízení,  specificky  v  kontextu 

práva obviněného vyslýchat svědky, resp. procesní použitelností výpovědí svědků, které obviněný 

neměl  možnost  sám  vyslechnout  či  jim  klást  otázky  (typicky  tzv. nepřítomný  svědek),  nebo 

plnohodnotně ověřit jeho věrohodnost (tzv. anonymní svědek).

Pozornost je věnována též tzv. doktrině ovoce z otráveného stromu, tedy důkazům získaným 

v širší souvislosti s nezákonným postupem orgánů činných v trestním řízení, a důkazům získaným 

protiprávně soukromými osobami.

Závěrečné úvahy jsou zaměřeny zejména na shrnutí problematických aspektů soudcovské 

normotvorby na poli přípustnosti důkazů v trestním řízení.
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I. Přípustnost důkazů v trestním řízení

I.1 Český trestní proces

I.1.1 Nauka trestního práva

I.1.1.1 Úvod

Trestní  řád  obsahuje  jen  velmi  strohou  úpravu  přípustnosti  důkazů  v  trestním  řízení  a 

ponechává značný prostor pro řešení této problematiky nauce a zejméne judikatuře.4 Česká teorie 

trestního práva při posuzování zákonnosti a procesní použitelnosti důkazů vychází ze základního 

schématu zpracovaného B. Repíkem v roce 1982,5 podle něhož je podmínkou přípustnosti důkazu 

přípustnost pramene důkazu a zákonnost důkazu. 

Je-li  určitý  poznatek  získán  z  pramene důkazu,  který  podle  současné úrovně vědeckého 

poznání není způsobilý přispět k poznání skutečnosti,  nemůže být v trestním řízení použit  jako 

důkaz.6 Přípustnost pramene důkazu je však podle B. Repíka zároveň jedním z kriterií zákonnosti 

důkazu.  Autor  tedy rozlišuje  přípustnost  důkazu  danou  způsobilostí  pramene  důkazu  přispět 

objektivně ověřitelným způsobem k poznání skutečnosti, kterou označuje jako  „mimo právní řád 

stojící  kriterium  zákonnosti” a  přípustnost  pramene  důkazu  jako  složku  zákonnosti  důkazu.7 

Zákonnost pramene důkazu pak podle B. Repíka souvisí zejména s otázkou, zda určitý pramen 

důkazu nebo důkazní prostředek, jehož získávání zákon výslovně neupravuje, neodporuje právnímu 

řádu nebo nepopírá zákonem zaručená práva obviněného.8

Zákonnost důkazů je pak dle B. Repíka možno posuzovat z těchto hledisek:

a) zda byl důkaz opatřen z pramene, který stanoví, popřípadě alespoň připouští zákon,

b) zda byl důkaz opatřen procesním subjektem k tomu zákonem oprávněným,

4 Jelínek, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 20 a 
násl. Odkázat lze např. na § 89 odst. 2, odst. 3, § 158b odst. 3 tr. řádu.

5 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982.
6 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 

s. 125.  Nauka za takový nepoužitelný (nepřípustný) důkaz považuje například vidění jasnovidce nebo obsah snu. 
Autor se de lege ferenda přimlouvá ze výslovné vyjádření této zásady v zákoně. Srov. též  Růžek, A. K některým 
důsledkům  předepsaného  procesního  postupu.  Socialistické  soudnictví,  1966,  5,  s.  223,  Šámal,  P. Provádění 
dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu. 
Trestněprávní revue, 2008, č. 12, s. 353 - 354.

7 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 
s. 125 - 126.

8 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 
s. 132 - 139.
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c) zda byl důkaz opatřen a proveden v tom procesním stadiu, v němž je příslušný procesní 

subjekt podle zákona oprávněn opatřovat a provádět důkazy v procesním smyslu, tj. takové důkazy, 

které mohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním stíhání, zejména pro rozhodnutí soudu,

d) zda opatřený a provedený důkaz se týká předmětu dokazování v daném procesu, tj. zda se 

týká skutku, o němž se vede řízení, popřípadě otázek, o nichž lze a je třeba v souvislosti se skutkem 

rozhodovat,

e) zda byl důkaz opatřen a proveden způsobem, který stanoví, popřípadě připouští zákon.

Pozdější česká tresněprávní nauka redukuje obvykle otázku zákonnosti důkazu na otázku 

zákonnosti  jeho  opatření  a  provedení.9 Nepřípustnost  důkazu  danou  pramenem  důkazu  nauka 

s nezákonností důkazu zpravidla neztotožňuje. Nepřípustnost důkazu je v tomto smyslu pojem širší 

než nezákonnost důkazu.10

Přípustnost důkazu získaného v souladu se zákonem (například úředních záznamů o podání 

vysvětlení)  může  být  také  omezena  na  určité  stadium trestního  řízení.  Přestože  využití  tohoto 

důkazu může být v jiném stadiu trestního řízení nepřípustné, nepovažuje nauka zpravidla za vhodné 

označovat takový důkaz jako nezákonný.11 Stejně tak je dle soudní praxe nepřípustným důkazem 

svědecká výpověď osoby A učiněná v rámci trestního stíhání osoby B, pokud se osoba A stane 

spoluobviněnou  osoby  B  v  téže  trestní  věci.12 Takový  důkaz  byl  přitom  opatřen  i  proveden 

v souladu se zákonem a ani v tomto případě se proto nejeví jako vhodné označovat takový důkaz za 

nezákonný. I z tohoto důvodu se jeví jako vhodné chápat nepřípustnost důkazu jako pojem širší než 

nezákonnost důkazu.13

Dle české nauky trestního práva dále platí, že nikoli každé porušení zákona při opatřování a 

provádění  důkazu  má  za  následek  jeho nepřípustnost.  Proto  by bylo  možné zastávat  názor,  že 

nezákonný důkaz není vždy důkazem nepřípustným. Jako nezákonný teorie označuje pouze takový 

důkaz, který trpí podstatnou vadou, která má za následek jeho nepřípustnost. V tomto smyslu je 

tedy každý nezákonný důkaz zároveň důkazem nepřípustným.14

Podle teorie je zákonnost důkazu nejen jeho vlastností, ale též otázkou hodnocení důkazu. 

Při hodnocení zákonnosti důkazu teorie vychází z koncepce konfliktu zájmů a hodnoty důkazu.15 
9 Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 43;  Šámal, P. Provádění dokazování 

v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu. Trestněprávní 
revue, 2008, č. 12, s. 355.

10 Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia 1999, s. 296.
11 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. Trestní právo procesní. C. H. Beck 2013, s. 369.
12 Šámal,  P.,  Musil,  J.,  Kuchta,  J.  Trestní  právo  procesní.  C.  H.  Beck  2013,  s.  369.  K  opačnému  stanovisku 

viz Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 
1982, s. 143 - 144.

13 Srov.  též  Šámal,  P. Provádění  dokazování  v  hlavním líčení  a  úprava  absolutní  a  relativní  neúčinnosti  důkazů 
ve věcném záměru trestního řádu. Trestněprávní revue, 2008, č. 12, s. 354, 355 - 356.

14 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. Trestní právo procesní. C. H. Beck 2013, s. 369.
15 Fiala, J. Pojem důkazu ve smyslu procesním. Stát a právo, 1967, č. 13, s. 82.
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„Otázky  účinnosti  se  v  teorii  i  praxi  řeší  zkoumáním  hodnoty  důkazu,  za  níž  se  považuje  i  

zákonnost.”16

I.1.1.2 Zákonnost pramene důkazu

Podle § 89 odst. 2 věty první tr. řádu může za důkaz sloužit vše, co může přispět k objasnění 

věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní 

řízení a ohledání. Výčet pramenů, z nichž lze důkazy získávat, je tedy pouze demonstrativní, je 

možné  využívat  též  další  prameny důkazů a  důkazní  prostředky,  a  to  za  předpokladu,  že  jsou 

způsobilé přispět k objasnění věci.  I přípustnost důkazních prostředků v zákoně neuvedených je 

však dle Repíka omezena obecnými zásadami a principy trestního řízení a tyto postupy nesmí ani 

jinak odporovat právním předpisům.17 

Podle judikatury nelze jako důkazu použít výsledky vyšetření na detektoru lži,18 oznámení 

o trestném činu podle § 158 odst. 1 tr. řádu 19 nebo úřední záznam orgánu činného v trestním řízení 

o  skutečnostech  zjištěných z  evidence  osob,20 resp.  z  telefonického hovoru se  svědkem.21 Jako 

důkaz  naproti  tomu  soudní  praxe  uznává  tzv.  mikrostopy,22 pachové  stopy  nebo  metodu 

DNA - analýzy.

Podle  J.  Jelínka  je  důsledkem  demonstrativního  výčtu  důkazních  prostředků  nejistota 

ohledně  zákonnosti  a  účinnosti  důkazů  získaných  z  pramenů,  které  trestní  řád  výslovně 

neupravuje.23 Pravidla  ohledně  přípustnosti  důkazů  získaných  z  pramene  zákonem  výslovně 

neupraveného doplňuje zejména judikatura. V tom může být spatřován rozpor se zásadou, že nikdo 

nesmí být stíhán jinak než způsobem, který stanoví zákon (čl. 8 odst. 2 Listiny).24

16 Šámal,  P. Provádění dokazování v hlavním líčení  a úprava absolutní  a relativní  neúčinnosti  důkazů ve věcném 
záměru trestního řádu. Trestněprávní revue, 2008, č. 12, s. 355.

17 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 
s. 134. Viz též Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia 1999, 
s. 298.

18 R 8/1993.
19 R 46/1993.
20 R 52/1994.
21 R 56/1984.
22 R 51/1991.
23 Jelínek, J. Trestní právo procesní. Leges, 2011, s. 364.
24 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 

s. 133.
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I.1.1.3 Subjekt zákonem povolaný

Trestněprávní teorie uvádí, že k tomu, aby určitý důkaz mohl být v trestním řízení použit, 

musí být opatřen a proveden  subjektem, jehož k tomu trestní řád opravňuje. Takovými subjekty 

jsou orgány činné v trestním řízení, tedy policejní orgán, státní zástupce a soud,25 a na základě § 89 

odst. 2 tr. řádu též strany trestního řízení,26 tedy zejména obviněný a v řízení před soudem též státní 

zástupce.

Orgány činné v trestním řízení jsou oprávněny opatřovat a provádět důkazy jen tehdy, pokud 

je  k  tomu  zákon  výslovně  zmocňuje.  „Orgány  přípravného  řízení  zásadně  nejsou  oprávněny 

provádět jakékoli vyšetřovací úkony ve věci, která je již ve stadiu soudního řízení.”27 Policejní orgán 

nemůže v řízení před soudem důkazy provádět, může však být požádán předsedou senátu o opatření 

jednotlivého  důkazu.28 Státní  zástupce  může  v  řízení  před  soudem  opatřovat  důkazy  z vlastní 

iniciativy nebo na žádost předsedy senátu,29 provádět důkazy je však oprávněn pouze se souhlasem 

předsedy senátu v rámci hlavního líčení.30 Předsedsa senátu může důkazy provádět mimo hlavní 

líčení nebo veřejné zasedání pouze výjimečně za podmínek § 183a tr. řádu. Dále může předseda 

senátu  provádět  důkazy v  rámci  předběžného projednání  obžaloby,31 takto  však  nelze  provádět 

důkazy vztahující se k otázce viny.32

Další otázkou je, jaký vliv na zákonnost a přípustnost důkazu má skutečnost, že byl opatřen 

a proveden orgánem, který k tomu nebyl podle zákona věcně nebo místně příslušný, byl nesprávně 

obsazen  (soud),  nebo  za  tento  orgán  jednala  osoba,  která  k  tomu nebyla  dle  zákona  příslušná 

(otázka tzv. zákonného soudce).

Příslušnost policejního orgánu není upravena pouze zákonem,33 ale též  vnitřními předpisy 

Policie  ČR.34 Trestní  řád  dává  mimo  to  státnímu  zástupci  možnost  odejmout  kteroukoli  věc 

policejnímu  orgánu  a  učinit  opatření,  aby  byla  přikázána  jinému  policejnímu  orgánu,35 nebo 

přikázat,  aby úkony ve věci  prováděla  jiná  osoba služebně činná  v policejním orgánu.36 Státní 

25 § 12 odst. 1 tr. řádu.
26 § 12 odst. 6 tr .řádu.
27 Jelínek, J. Trestní právo procesní. Leges, 2011, s. 365.
28 § 183 odst. 1 tr. řádu.
29 § 180 odst. 2 tr. řádu.
30 § 215 odst. 2 tr. řádu.
31 § 185 tr. řádu.
32 Nález Ústavního soudu ze dne 24. června 1998, sp. zn. II. ÚS 271/97.
33 § 12 odst. 2 tr. řádu.
34 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009.
35 § 157 odst. 2 písm. b) tr. řádu.
36 § 174 odst. 2 písm. f) tr. řádu.
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zástupce může též provést jednotlivý úkon nebo celé vyšetřování sám.37 Nepříslušnost policejního 

orgánu dle soudní praxe nezpůsobuje neúčinnost jím opatřeného důkazu.

Věcnou a místní příslušnost státního zastupitelství upravuje zákon pouze ve vztahu k řízení 

před soudem.38 Příslušnost státního zastupitelství při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti 

v přípravném řízení stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb.39 Podle Nejvyššího 

soudu40 však  i  porušení  jiného právního  předpisu  zakládá porušení  zásady zákonnosti  trestního 

řízení41 a  ústavně  garantovaného práva nebýt  stíhán  jinak než  z  důvodů nebo způsobem,  který 

stanoví  zákon.42 Vykonával-li  v  přípravném řízení  dozor  státní  zástupce  nepříslušného  státního 

zastupitelství, jedná se o závažné porušení procesních předpisů, které nelze napravit v řízení před 

soudem a odůvodňuje vrácení  věci  (příslušnému) státnímu zástupci  k došetření.43 Naproti  tomu 

„nepříslušnost státního zástupce k jednotlivému úkonu zásadně není namístě považovat za závažnou 

nebo podstatnou vadu řízení. Teprve v případě celé řady úkonů nebo dokonce celého přípravného  

řízení je zapotřebí zvážit, a to vždy v podmínkách konkrétního případu, zda místní nepříslušnost  

nebyla vyvolána např. účelovou delegací provedenou v rozporu se zásadami trestního řízení.“44 

Vyhláška  Ministerstva  spravedlnosti  výslovně  předpokládá  situace,  kdy  je  nepříslušný  státní 

zástupce  oprávněn  učinit  jednotlivá  neodkladná  opatření,  včetně  vydání  rozhodnutí  při  použití 

operativně pátracích prostředků.45

Další  procesní  použitelnost  důkazů  a  z nich  odvozených  poznatků,  které  byly  opatřeny 

v přípravném  řízení  dozorovaném  nepříslušným  státním  zástupcem,  je  vyloučena  pouze  tehdy, 

pokud příslušný státní zástupce následně rozhodl o zrušení usnesení policejního orgánu o zahájení 

trestního  stíhání,  neboť  procesně  použitelné  důkazy  lze  opatřovat  a  provádět  pouze  v  rámci 

trestního stíhání.46

37 § 174 odst. 2 písm. c) tr. řádu.
38 K zastupování státu u soudu je podle § 7 odst. 2 zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, příslušné státní 

zastupitelství, které u tohoto soudu působí, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
39 Viz  ustanovení  §  12  odst.  1  vyhlášky  Ministerstva  spravedlnosti  č.  23/1994  Sb.,  o  jednacím  řádu  státního 

zastupitelství, o zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech konaných právními 
čekateli.  Zákonné zmocnění  Ministerstva  spravedlnosti  pro vydání  tohoto předpisu  je  obsaženo v § 40 odst.  1 
písm. a) zákona o státním zastupitelství. Podle vyhlášky se příslušnost dozorujícího státního zastupitelství odvozuje 
od příslušnosti státního zastupitelství v řízení před soudem.

40 Rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  1.  října  2009,  sp.  zn.  4  Tz  69/2009,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne 
13. července 2011, sp. zn. 3 Tz 22/2011. Viz též Koudelka, Z. Rath má právo na férový proces. Trestní právo, 2012, 
č. 6, s. 5.

41 § 2 odst. 5 tr. řádu.
42 Čl. 8 odst. 2 Listiny.
43 § 188 odst. 1 písm. e), § 258 odst. 1 písm. a) tr. řádu.
44 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. 6 Tdo 1018/2014.
45 § 12 odst.  1  věta  druhá,  odst.  3  vyhlášky Ministerstva  spravedlnosti  č.  23/1994 Sb.,  o  jednacím řádu státního 

zastupitelství, o zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech konaných právními 
čekateli.

46 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2004, sp. zn.  4 Tz 204/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
13. července 2011, sp. zn. 3 Tz 22/2011.
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V případě soudu zákon upravuje nejen jeho věcnou a místní příslušnost,47 ale též  obsazení48 

a způsob,  jakým mají  být  určeny konkrétní  osoby,  které  budou ve věci  rozhodovat.49 Takto se 

uskutečňuje  ústavně  garantované  právo  na  zákonného  soudce.50 Porušení  práva  obviněného  na 

zákonného soudce má za následek zrušení rozhodnutí vydaného jiným než zákonným soudcem. Je 

však otázkou, zda důkazy opatřené a provedené nepříslušným soudem nebo soudcem jsou již na 

základě této vady procesně neúčinné.

Podle B. Repíka by požadavky na přípustnost důkazního úkonu provedeného nepříslušným 

orgánem bez splnění zákonných podmínek měly být přísné.51 Podle soudní praxe však okolnost, že 

důkaz získal nepříslušný orgán, nezpůsobuje zpravidla nepřípustnost takového důkazu. Skutečnost, 

že ve věci byl činný nepříslušný orgán, má zpravidla za následek pouze zrušení rozhodnutí takovým 

orgánem vydaného. Důkazy, které nepříslušný orgán opatřil, jsou však dále procesně použitelné, 

není-li dán jiný důvod neúčinnosti takových důkazů.52 S ohledem na zásadu bezprostřednosti však 

bude tyto důkazy nutné znovu provést příslušným orgánem.53

Naproti tomu neúčinné jsou důkazy provedené vyloučeným orgánem.54 Pouhé vyhledání či 

opatření důkazu vyloučeným orgánem nepoužitelnost takového důkazu nezákládá.

Z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen orgán, u něhož lze mít pochybnosti, že pro 

poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, jejich obhájcům, zákonným 

zástupcům,  zmocněncům nebo  pro  poměr  k  jinému  orgánu  činnému  v  trestním řízení  nemůže 

nestranně rozhodovat. Podle § 30 odst.  1 tr.  řádu úkony učiněné vyloučeným orgánem (tedy ani 

takovým orgánem provedené důkazy) nemohou být podkladem pro rozhodnutí. Důvodem vyloučení 

soudce je podle judikatury též skutečnost, že soudce vykonává svoji funkci u soudu, k němuž nebyl 

přidělen (například v případě dočasného přidělení soudce ke krajskému soudu u okresního soudu).55

Provede-li tedy důkaz orgán nepříslušný, nezpůsobuje to samo o sobě neúčinnost důkazu a 

jeho  opakování  je  nutné  pouze  s  ohledem  na  zásadu  bezprostřednosti,  čili  v  případě  důkazu 

47 § 16 – 26 tr. řádu.
48 § 2 odst. 9 tr. řádu, dále například § 183a, § 185 odst. 2, § 314a odst. 1 tr. řádu.
49 § 41 a násl. zákona č. 6/2002 Sb.,  o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
50  Čl. 38 odst. 1 Listiny.
51 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 

s. 140.
52 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 

s. 139.
53 Hojně diskutovanou otázkou je procesní použitelnost důkazů, pro jejichž opatření je dle zákona nezbytný příkaz 

soudu, a to za situace, kdy vzniknou pochybnosti o tom, zda příkaz byl vydán soudcem, kterého lze považovat za 
soudce zákonného. Viz např. Kučera, P. Kdo není odposloucháván, jakoby nebyl. Trestní právo, 2014, č. 3, s. 3-4. 
O této problematice bude pojednáno níže v kapitole III. této práce.

54 Viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2016, sp. zn. II.ÚS 989/16.
55 R 36/2012, R 8/1996. Citováno dle Šámal, P. a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2013, s. 372, 373.
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prováděného  v  řízení  před  soudem.  Naopak  důkaz  provedený  vyloučeným  orgánem  je  vždy 

neúčinný, a to bez ohledu na fázi trestního řízení.

Podle § 89 odst. 2 tr. řádu může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout též 

kterákoli ze stran. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, 

není  důvodem  k odmítnutí  takového  důkazu.  Procesní  strana  je  oprávněna  důkaz  vyhledat, 

eventuálně opatřit, není však oprávněna požadovat vydání důkazu na orgánech veřejné moci ani 

soukromých osobách.56  Provádět důkaz,  zejména výslech svědka nebo znalce,  mohou procesní 

strany pouze se souhlasem předsedy senátu, a to v rámci hlavního líčení za podmínek stanovených 

v § 215 tr. řádu.

I.1.1.4 Procesní stadium

V řízení před soudem nemohou být zpravidla použity důkazy provedené před zahájením 

trestního stíhání. Trestní stíhání se zahajuje usnesením o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr. 

řádu), a to vždy proti  konkrétní osobě a pro určitý nezaměnitelně specifikovaný skutek.  Úřední 

záznamy o podání vysvětlení podle § 158 odst. 3 a 5 tr. řádu opatřené policejním orgánem před 

zahájením trestního stíhání lze před soudem užít jako důkaz, jednalo-li se o úkony neodkladné nebo 

neopakovatelné (§ 160 odst. 4 řádu). Neodkladným úkonem je úkon, který s ohledem na nebezpečí 

jeho zmaření,  zničení  nebo ztráty důkazu nesnese odkladu na dobu,  kdy bude zahájeno trestní 

stíhání. Neopakovatelný úkon je takový úkon, který možno před soudem provést. Úkon provedený 

zákonným způsobem, avšak bez splnění podmínek jeho neodkladnosti nebo neopakovatelnosti, sice 

není nutné v rámci vyšetřování opakovat (§ 164 odst. 2 tr. řádu), v řízení před soudem jej však lze 

jako důkaz použít jen tehdy, souhlasí-li s tím obviněný a státní zástupce (§ 211 odst. 6, § 314d 

odst. 2 tr. řádu).

K problematice procesní použitelnosti důkazů opatřených před zahájením trestního stíhání se 

vyslovila v řadě případů též judikatura.57 Důkazem absolutně neúčinným tak je například výpověď 

obviněného učiněná k dalšímu skutku, pro který dosud nebylo zahájeno trestní stíhání.58 Pokud byly 

ohledně  skutků,  pro  které  byla  podána  obžaloba,  prováděny  úkony,  které  jinak  tvoří  obsah 

přípravného  řízení,  aniž  bylo  zahájeno  trestní  stíhání,  jde  o  podstatnou  vadu  řízení,  jejímž 

důsledkem je nepoužitelnost výsledků řízení pro důkazní účely.59 Důkazy provedené před sdělením 

obvinění jednomu ze spoluobviněných, nešlo-li o úkony neodkladné nebo neopakovatelné, nelze 
56 Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 65.
57 Zpracováno s využitím Jelínek, J. Trestní právo procesní. Leges, 2011, s. 366 - 367. Též nález Ústavního soudu ze 

dne 3. listopadu 2004, sp. zn. II. ÚS 268/03.
58 R 42/1990 - II.
59 R 15/1991 - I.
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v řízení použít jako důkaz proti tomuto spoluobviněnému, byť byly provedeny řádně po sdělení 

obvinění ostatním spoluobviněným.60 Pokud bylo na základě svědeckých výpovědí zahájeno trestní 

stíhání obviněného pro další trestný čin spáchaný jiným skutkem, není ta část původní svědecké 

výpovědi, která se týká tohoto nového skutku, použitelná jako důkaz a svědky je třeba k tomuto 

novému skutku vyslechnout znovu.61 Zásadu, že poznatky získané při úkonech provedených před 

zahájením trestního stíhání lze použít jako důkaz před soudem jen tehdy, šlo-li o úkony neodkladné 

nebo neopakovatelné, vyjádřila judikatura například v souvislosti s odběrem krve za účelem její 

zkoušky  podle  §  114  odst. 4  tr.  řádu62 nebo  prováděním  rekognice.63 Toto  omezení  se  však 

nevztahuje na rozhodování soudu v připravném řízení podle § 26 tr. řádu.64

S ohledem na zásadu ústnosti (§ 2 odst. 11 tr. řádu) a bezprostřednosti (§ 2 odst. 12, § 220 

odst. 2 tr. řádu) je za určitých okolností v hlavním líčení zakázáno použití též některých důkazů 

opatřených  v  průběhu  vyšetřování  nebo  v  předchozím  hlavním  líčení.  Bez  splnění  podmínek 

uvedených v § 211 nebo § 212 tr.  řádu tak  nelze jako důkaz  v hlavním líčení  použít  protokol 

o dřívější výpovědi svědka nebo obviněného. Důkazy vztahující se k otázce viny nelze provádět ani 

postupem podle § 185 odst. 2 tr. řádu v rámci předběžného projednání obžaloby.65 V řízení před 

soudem nejsou procesně použitelné ani výslechy svědků provedené v době, kdy bylo vedeno řízení 

proti  uprchlému, aniž byly pro tento postup splněny zákonné podmínky podle § 302 a násl.  tr. 

řádu.66

I.1.1.5 Předmět dokazování

Důkazy lze procesně použitelně provádět pouze ke skutku, pro který bylo řádně zahájeno 

trestní  stíhání,  eventuálně  ke  skutečnostem,  o  nichž  je  v  souvislosti  s  tímto  skutkem  potřeba 

rozhodnout (§ 89 odst. 1 tr. řádu). Jak uvádí J. Jelínek,  „důkazy provedené mimo tyto hranice a  

směřující k objasnění jiného skutku, pro který dosud nebylo zahájeno trestní stíhání, jsou procesně 

neúčinné, a jestliže se později zahájí trestní stíhání pro tento jiný skutek, nebude je možno použít  

v řízení  o  něm.  Z uvedeného  vyplývá  zásada,  že  obviněného  nebo  svědka  lze  procesně  účinně  

vyslýchat jen ke skutku, který je předmětem trestního stíhání. Nelze tedy při objasňování skutku, pro 

který bylo zahájeno trestní stíhání proti určité osobě, vyhledávat skutečnosti a provádět důkazy o 

případném skutku jiném. Vyjde-li během řízení najevo, že byl spáchán další skutek, je třeba zahájit  
60 R 27/1995.
61 R 62/1999.
62 R 24/1997.
63 R 31/1997.
64 R 48/2001.
65 Nález Ústavního soudu ze dne 24. června 1998, sp. zn. II. ÚS 271/97.
66 R 27/2002.
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trestní  stíhání  pro  tento  další  skutek  a  teprve  potom  bude  možno  o  něm  provádět  procesní  

dokazování (§ 160 odst. 1, 5 tr. řádu).”67

Z  výše  uvedeného  vyplývá,  že  podmínky  zákonnosti  důkazu  označené  jako  procesní  

stadium a  předmět  dokazování spolu  úzce  souvisejí,  neboť  „zahájené  trestní  stíhání  nelze  

identifikovat a předmět dokazování v něm a tím i hranice dokazování vymezit jinak než skutkem,  

o kterém se řízení vede.”68

I.1.1.6 Zákonné opatření a provedení důkazu

Závazná  a  podrobná  pravidla  pro  provádění  jednotlivých  procesních  úkonů  umožňují 

následnou  kontrolu  legality  takového  procesního  úkonu.69 Porušení  těchto  pravidel  má  podle 

okolností různé následky. S ohledem na závažnost nastalé procesní vady může být takto získaný 

důkaz  absolutně  nebo  relativně  neúčinný,  jindy však  nemusí  mít  porušení  zákona  na  účinnost 

důkazu žádný vliv. Zákon zpravidla nestanoví, jaké následky to které porušení procesních pravidel 

vyvolává, a v konkrétních situacích tak činí zejména judikatura.70

Podle A. Netta  neúčinnost, nepoužitelnost, neplatnost, nebo  nulitu  důkazu lze chápat jako 

synonyma k pojmu nepřípustnosti důkazu ve smyslu zákazu využití důkazů. Nepřípustnost důkazů 

však  zahrnuje  nejen  nepřípustnost  využití  důkazů,  ale  také nepřípustnost  pátrání  po  důkazech 

(zákaz opatřování důkazů).71

Nezákonnost,  k níž došlo při  opatřování nebo provádění důkazu,  zakládá vadu takového 

důkazu.  Nezákonný  důkaz  je  proto  rovněž  označován  jako  důkaz  vadný.  Vady se  z  hlediska 

závažnosti dělí na  podstatné a  nepodstatné.  Podstatnou vadou se rozumí vada, která  má vliv na 

správnost rozhodnutí.72 Vady důkazu mohou mít tyto následky:73

a)  absolutní  neúčinnost důkazu,  která  je  důsledkem  podstatné  vady  řízení,  která  je 

neodstranitelná,

67 Jelínek,  J.  Trestní  právo procesní.  Leges,  2011,  s.  367. Viz též  Repík,  B. Procesní  důsledky porušení  předpisů 
o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, s. 146-147, nebo citovaný judikát R 62/1999.

68 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 
s. 142.

69 Jelínek, J. Trestní právo procesní. Leges, 2011, s. 368.
70 Podrobněji  se  následkům porušení  procesních  pravidel  při  vyhledávání,  opatřování  a  provádění  důkazů  věnují 

následující kapitoly této práce.
71 Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 45.
72 Jelínek, J. Trestní právo procesní. Leges, 2011, s. 361.
73 Šámal,  P.,  Čentéš,  J.,  Pokorná, A.  Srovnání českého a slovenského přístupu k absolutní  a  relativní  neúčinnosti 

důkazů v trestním řízení z hlediska práva na spravedlivý proces. in: Jelínek, J. a kol. Dokazování v trestním řízení 
v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 75 - 78. Viz též Zaoralová, P. Vyloučení neúčinného 
důkazu v českém trestním řízení. in: Jelínek, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý 
proces. Praha: Leges, 2018, s. 252 - 261.
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b)  relativní  neúčinnost důkazu,  která  je  důsledkem  podstatné  vady  řízení,  která  je 

odstranitelná,

c) žádný vliv na účinnost důkazu, pokud při opatření a provedení důkazu dojde k vadě, která 

nedosahuje závažnosti podstatné vady řízení.74

Trestní řád většinou neřeší, jaký důsledek má to které porušení předpisů o dokazování, a 

vymezení podstatných vad řízení přenechává judikatuře.75

Pokud je to možné, je třeba procesní vadu, která vedla k neúčinnosti důkazu napravit, a to 

zpravidla opakováním vadného úkonu při dodržení zákonem předepsaného postupu. Mimo případy 

relativní neúčinnosti důkazu lze v dalším řízení použít pouze nový bezvadně opatřený důkaz.76

Dalším pojmem, který se v této souvislosti vyskytuje, je zákaz důkazů. Tento termín používá 

například J. Pipek. Shodně s německou doktrinou a praxí člení důkazní zákazy na zákazy předmětu 

(tématu) dokazování,  zákazy důkazních prostředků,  zákazy způsobů (metod) provedení důkazních  

prostředků a  další  regulace  upravující  způsob  získávání  důkazů  nebo  opatřování  podkladů 

k získávání důkazů. Odlišuje také zákaz zjišťování důkazu a zákaz použití důkazu.77

Česká teorie dokazování až na výjimky (§ 211 tr. řádu) nevylučuje i provedení nezákonného 

důkazu v hlavním líčení, přičemž otázkou zákonnosti důkazu se orgán činný v trestním řízení může 

zabývat až po provedení takového důkazu, zejména k námitce některé ze stran.78

Nepřípustnost důkazu je nutné odlišit od neexistence důkazu. I nepřípustný důkaz objektivně 

existuje,  z hlediska právní  relevance je ale  právně neúčinný (neplatný) a nelze jej  proto použít 

k důkazním účelům.  Teorie  i  praxe  někdy nepřesně označuje  tento důsledek tak,  že  nezákonný 

důkaz  není  důkazem  v  procesním  smyslu,  není  důkazem  ve  smyslu  trestního  řádu  nebo  je 

padůkazem.79

74 Teorie jako příklad takové vady uvádí například absenci zjištění veškerých osobních údajů při výslechu svědka, je-li 
přesto jeho totožnost nepochybná - viz  Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J.  Trestní právo procesní. C. H. Beck 2013, 
s. 370, Šámal,  P. Provádění  dokazování  v  hlavním  líčení  a  úprava  absolutní  a  relativní  neúčinnosti  důkazů 
ve věcném záměru trestního řádu. Trestněprávní revue, 2008, č. 12, s. 354 - 355.

75 Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia 1999, s. 299.
76 Šámal,  P. Provádění dokazování v hlavním líčení  a úprava absolutní  a relativní  neúčinnosti  důkazů ve věcném 

záměru trestního řádu. Trestněprávní revue, 2008, č. 12, s. 355.
77 Pipek, J. Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4, s. 310.
78 Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia 1999, s. 296.
79 Šámal,  P.,  Musil,  J.,  Kuchta,  J.  Trestní  právo procesní.  C.  H.  Beck 2013,  s.  369,  Repík,  B. Procesní  důsledky 

porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, s. 129. Autor označuje za 
padůkaz například vidění jasnovidce nebo obsah snu.  Štěpán, J. K některým otázkám přípravného řízení. Zprávy 
advokacie, Zvláštní část, 1965, s. 46.
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I.1.1.7 Povinnost zkoumat zákonnost důkazů a zákaz eliminace důkazů

Zásada,  že  nezákonný  důkaz  nelze  v  řízení  nijak  použít,  není  uplatněna  do  důsledků. 

Zatímco například odposlech hovoru obviněného s obhájcem je podle § 88 odst. 1 tr. řádu policejní 

orgán povinen poté, co zjistí,  že obviněný komunikuje se svým obhájcem,  bezodkladně zničit a 

takto  získané  informace  nijak  nepoužít80 (viz  též  §  158d  odst.  1  tr.  řádu),  v  případě  dalších 

nezákonných důkazů je však postup odlišný.

České trestní řízení však nezná institut předběžného posuzování zákonnosti důkazů a není 

proto  v pravomoci  orgánů  činných  v trestním  řízení  provádět  předběžnou  selekci  důkazů,81 

nejsou-li k tomu výslovně zákonem zmocněny.82 Každý orgán činný v trestní řízení hodnotí otázku 

zákonnosti  důkazu a jeho procesní použitelnosti samostatně. Dospěje-li k závěru o nezákonnosti 

důkazu, který je obsažen ve spise, sice jej nepoužije jako podklad pro své rozhodnutí, nicméně bez 

výslovného zákonného zmocnění nemůže vyřadit takový důkaz ze spisu a musí umožnit dalším 

orgánům, které  budou ve věci rozhodovat,  aby k zákonnosti  důkazu zaujaly vlastní  stanovisko, 

přičemž konečné rozhodnutí o přípustnosti důkazu náleží soudu.83

Vyřazení  určitých  důkazů  ze  spisu  a  jejich  zničení  (například  v  případě  nezákonných 

odposlechů)84 či  vrácení  osobě,  jíž  byly odňaty (například při  nezákonné domovní  prohlídce)85 

nařídil v některých případech Ústavní soud. Povinnost příslušného orgánu činného v trestním řízení 

postupovat tímto způsobem by bylo možné dovozovat, pokud je Ústavním soudem konstatována 

neústavnost soudního příkazu, na základě kterého byl příslušný důkaz zajištěn.86 V usnesení ze dne 

10.  března 2005, sp.  zn.  II.  ÚS 396/04,  však Ústavní  soud výslovně svoji  kompetenci  přikázat 

vyřazení určitých důkazních prostředků z trestního spisu popřel.87

80 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 1995, sp. zn. III. ÚS 62/95.
81 Nález Ústavního soudu ze dne 4. října 2001, sp. zn. III. ÚS 617/2000.
82 Například zmiňovaná ustanovení § 88 odst. 1 a § 158d odst. 1 tr. řádu.
83 Usnesení Ústavího soude ze dne 29. ledna 1998, sp. zn. I. ÚS 484/97, Šámal, P. a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. 

Praha:  Nakladatelství  C.  H.  Beck,  2013,  s.  1347.  Opačně  usnesení  Ústavního  soudu ze  dne  10.  března  2005, 
sp. zn. II. ÚS 396/04: „Rozhodnout o vyřazení důkazních prostředků v trestním řízení může podle názoru Ústavního  
soudu toliko věcně, místně a funkčně příslušný soud trestní.”

84 Zničení ve spise založených odposlechů (resp. též jejich přepisů) Ústavní soud přikázal například v nálezu ze dne 
27. září 2007, sp. zn.  II.  ÚS 789/06,  v nálezu ze dne 29. února 2008, sp.  zn.  I.  ÚS 3038/07, v nálezu ze dne 
10. března 2011, sp. zn. II. ÚS 3073/10, nebo v nálezu ze dne 29. března 2012, sp. zn. II. ÚS 2979/10.

85 Vrácení věcí  zajištěných při  nezákonné domovní prohlídce nebo prohlídce jiných prostor přikázal  Ústavní soud 
například v nálezu ze dne 10. října 2001, sp. zn. I. ÚS 201/01, v nálezu ze dne 6. října 2005, sp. zn. II. ÚS 298/05, 
v nálezu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 474/07, v nálezu ze dne 10. ledna 2012, sp. zn. I.ÚS 3369/10, v nálezu 
ze dne 23. února 2012, sp. zn. IV. ÚS 3370/10, nálezu ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. I. ÚS 2787/13, v nálezu ze 
dne 15. prosince 2015, sp. zn. I. ÚS 2024/15,  nebo v nálezu ze dne 22. října 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17.

86 Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp.  zn.  II.  ÚS 615/06. Viz též  Šimíček,  V.  Domovní prohlídka 
v judikatuře Ústavního soudu. Bulletin advokacie, 2001, č. 9, s. 41.

87 Opačně usnesení Ústavního soudu ze dne 10. března 2005, sp. zn. II. ÚS 396/04: „Kompetence Ústavního soudu při  
posuzování  ústavní  stížnosti,  jsou vymezeny v ustanovení  § 82 odst.  3  zákona o Ústavním soudu. Z uvedených 
kompetencí nelze dovodit jeho oprávnění, přikázat vyloučení určitého důkazního prostředku z trestního spisu, neboť  
trestní spis by měl zůstat nedotčen jak po celou dobu trestního řízení, tak i po jeho skončení, z důvodu případného  
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Každý orgán činný v trestním řízení, který ve věci rozhoduje, se tedy seznámí i s důkazy, 

které byly získány v rozporu se zákonem. Poté, co důkaz posoudí jako nezákonný, neměl by takový 

důkaz provádět88 a dále by měl postupovat tak, jako by mu obsah nezákonného důkazu nebyl znám. 

Je otázkou, do jaké míry je takové úplné odhlédnutí od obsahu nezákonného důkazu do důsledků 

možné,89 například  v situaci,  kdy  pod  vlivem  obsahu  nezákonného  důkazu  začne  mít  soud 

odůvodněné pochybnosti o skutkovém stavu věci, jak vyplývá z ostatních provedených důkazů.

I.1.2 Judikatura Ústavního soudu

Ústavní pořádek České republiky zahrnuje řadu norem, které se přímo či zprostředkovaně 

dotýkají otázek zákonnosti a procesní použitelnosti (přípustnosti) důkazů v trestním řízení.

Zejména je  třeba  zmínit  ústavní  zásadu,  že  státní  moc lze uplatňovat  jen v případech a 

v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (čl.  2 odst. 2 Listiny, čl. 2 

odst. 3 Ústavy). Na základě čl. 36 odst. 1 Listiny se každý se může domáhat stanoveným postupem 

svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Nikdo 

nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon (čl. 8 

odst. 2 Listiny). Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání 

sobě nebo osobě blízké (čl. 37 odst. 1 Listiny); obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva 

nesmí být žádným způsobem zbaven (čl. 40 odst. 4 Listiny). Každý má právo na právní pomoc 

v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení (čl. 37 

odst. 2 Listiny). Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a 

aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce; jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle 

zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný 

právo na bezplatnou pomoc obhájce (čl. 40 odst. 3 Listiny). Zmíněné normy ústavního pořádku ve 

spojení  s  dalšími  ústavně  zaručenými  právy  a  svobodami  jednotlivce90 limitují  orgány  činné 

v trestním řízení při zajišťování, provádění i hodnocení důkazů v trestním řízení. 

Ústavní soud jako soudní orgán ochrany ústavnosti91 je proto ve své rozhodovací praxi se 

zákonností  důkazů  a  přípustností  jejich  procesního  použití  nezřídka  konfrontován,  zejména 

přezkumu  v  budoucnosti.  Rozhodnout  o  vyřazení  důkazních  prostředků  v  trestním  řízení  může  podle  názoru 
Ústavního soudu toliko věcně, místně a funkčně příslušný soud trestní. ”

88 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. Trestní právo procesní. C. H. Beck, 2013, s. 367.
89 Ševčík, V.  Některé ústavní aspekty odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Bulletin advokacie, 1996, 

č. 8, s. 49.
90 Např.  právem  na  ochranu  před  neoprávněným  zasahováním  do  soukromého  a  rodinného  života  (čl.  10 

odst. 2 Listiny),  domovní  svobodou  (čl.  12  Listiny)  nebo  ochranou  listovního  tajemství  a  zpráv  podávaných 
telefonem (čl. 13 Listiny).

91 Čl. 83 Ústavy.
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v řízeních o ústavních stížnostech jednotlivců proti rozhodnutím či jiným zásahům orgánů činných 

v trestním řízení92 a v řízeních o zrušení zákonů a jiných právních předpisů.93 

Za  základní  východisko  přístupu  Ústavního  soudu  k  problematice  zákonnosti  důkazů 

v trestním  řízení  lze  považovat  již  citované  právní  závěry  nálezu  ze  dne  3.  března  2005, 

sp. zn. III. ÚS 501/04, podle něhož „legitimní úsilí státu potírat závažnou společensky nebezpečnou 

a nežádoucí kriminalitu (§ 1 odst. 1 tr. řádu) nemůže být realizováno tak, že orgány činné v trestním  

řízení  učiní  k  dosažení  tohoto  účelu  cokoliv,  co považují  v  danou chvíli  z hlediska  chtěného a 

předsevzatého cíle za vhodné. Vždy je třeba neztrácet ze zřetele, že  účelem trestního řízení není  

jenom "spravedlivé potrestání pachatele", účelem trestního řízení je rovněž "fair" proces. Existence 

řádného procesu je nevyhnutelnou podmínkou existence demokratického právního státu...94 Účel  

trestního řízení spočívající ve spravedlivém potrestání pachatele není tudíž nadřazen čemukoliv a  

jako takový přirozeně nemůže ospravedlnit jednání orgánů veřejné moci potud, pokud toto jednání  

není jednáním secundum et intra legem (constitutionem), tj. jednáním v rámci mantinelů, jimž jsou 

soudcovská nezávislost a její realizace imanentně podřízeny.”

Ústavní  soud  ve  své  judikatuře  stanovil  podmínky,  za  nichž  pochybení  v  procesu 

dokazování, resp. při zjišťování skutkového stavu, má ústavněprávní relevanci z důvodu porušení 

základních  práv  a  svobod,  zejména  ve  smyslu  dotčení  postulátů  spravedlivého  procesu. 

Rozhodovací  praxe  Ústavního  soudu  za  takovou  situaci  mimo  jiné  označila  případy  důkazů 

získaných a posléze použitých v rozporu s procesními předpisy, s tím, že „důkaz, který, nebyl získán 

co do jednotlivých dílčích komponentů (fází) procesu dokazování procesně přípustným způsobem,  

musí být soudem a limine vyloučen z předmětu úvah směřujících ke zjištění skutkového základu  

věci,”95 přičemž „nezákonně získaný důkaz je nepoužitelný bez ohledu na skutečnost, zda svědčí ve 

prospěch či v neprospěch obviněného.”96

V  nálezu  ze  dne  27.  května  2003,  sp.  zn.  III.  ÚS  623/2000,  Ústavní  soud  poměrně 

jednoznačně konstatoval, že „opíral-li ... obecný soud závěr o vině o ... nezákonné důkazy jakožto 

o důkazy nikoliv  jen podpůrné,  vedlejší,  znamená jejich nezákonnost  i  nespravedlivost  procesu,  

tudíž i jeho neústavnost. ... Právo na spravedlivý proces je podle názoru Ústavního soudu limitem 

práva na řádný zákonný proces v tom významu, že ne každá nezákonnost rovná se nespravedlivosti  

a  neústavnosti,  ale  pouze  taková,  která  vede  za  uvedených  předpokladů  k vině  obviněného 
92 Dle § 72 a násl. zákona o Ústavním soudu.
93 Dle § 64 a násl. zákona o Ústavním soudu.
94 Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 12. října 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94.
95 Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. března 2015, sp. zn. IV. ÚS 3865/13; též usnesení Ústavního soudu ze dne 

12. listopadu 2014, sp. zn. I.ÚS 1638/14, nález Ústavního soudu ze dne 14. května 1999, sp. zn. IV. ÚS 135/99, 
nález Ústavního soudu ze dne 26. září 2000, sp. zn. I. ÚS 129/2000, nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2001, 
sp.  zn. III. ÚS 190/01, nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2002, sp. zn. II. ÚS 291/2000, nález Ústavního 
soudu ze dne 14. července 2010, sp. zn. IV. ÚS 1235/09.

96 Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. března 2015, sp. zn. IV. ÚS 3865/13.
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(stěžovatele).  Také sama  zákonnost limituje spravedlivost procesu tím, že nezákonný proces jeho 

spravedlivost  přinejmenším ohrožuje,  zejména tak,  že  nemůže  vést  ke  spravedlivému potrestání  

pachatele (§ 1 tr.  ř.). ... Případné nezákonnosti nelze omluvit účelovým konstatováním, že celková 

spravedlivost  procesu  byla  přece  zachována,  a  tím  snad  byl  garantován  i  spravedlivý  trest. 

Nezákonný proces nemůže přispět k rozhodnutí o oprávněnosti trestního obvinění proti konkrétní  

osobě, resp. není s to tuto oprávněnost náležitě garantovat. Proto rámcem spravedlivého procesu 

může být jedině proces vedený zákonným způsobem. Zákonnost, poněkud schematicky vyjádřeno, je  

tu formou trestního řízení, spravedlivost pak žádoucí kvalitou (obsahu) trestního řízení.”97 V nálezu 

ze dne 1. listopadu 2001, sp. zn. III. ÚS 190/01, pak Ústavní soud dokonce dospěl k závěru, že 

„důkazem  může   být  toliko  ten  prostředek, ...  jenž  je  předvídán  příslušným procesním  řádem 

a  jenž  je   dle  tohoto  řádu  proveden.  Tyto požadavky,  tj.  určitost  a  předvídatelnost procesních  

pravidel, jakož i jejich promítnutí do  důkazního řízení, nutno podřadit pod  kautely, vyžadované 

čl. 36 odst. 1 Listiny.”

Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 11. června 2002, sp. zn. II.ÚS 291/2000, „...  obecné 

soudy   jsou   povinny   zabývat   se   všemi  okolnostmi,  které  zákonnost   použitého   důkazu  

zpochybňují.  ...   Pokud   v dané   věci   zjištěné   skutečnosti nasvědčovaly tomu, že klíčový důkaz,  

usvědčující stěžovatele, mohl být opatřen nezákonným způsobem, bylo  na obecných soudech, aby 

se s takovou možností v odůvodnění svých rozhodnutí vypořádaly a beze všech pochyb  ji vyloučily.”

Posléze  Ústavní  soud v  souladu s  trestněprávní  naukou a  judikaturou Nejvyššího  soudu 

v usnesení ze dne 8. února 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09, upřesnil své stanovisko v tom směru, že 

pokud: „při vyhledávání, opatřování nebo provádění důkazu došlo k porušení právního předpisu, 

které mělo povahu podstatné vady řízení, jedná se o důkaz absolutně neúčinný, a tedy nepoužitelný. 

Protože  trestní  řád  neobsahuje  žádnou  kategorizaci  takových  vad  (vyjma  získání  důkazu 

nezákonným  donucením  nebo  hrozbou  takového  donucení),  je  nutné  nepoužitelnost  důkazů  

dovozovat výkladem v každém konkrétním případě zvlášť, a to především s ohledem na charakter  

vady řízení, vliv na konkrétní důkaz a význam tohoto důkazu pro řízení.” 

Podle další rozhodovací praxe Ústavního soudu však ani samotná skutečnost, že rozhodnutí 

trestního  soudu  se  opírá  o  nezákonný  či  nepřípustný  důkaz  bez  dalšího  nevede  k  závěru 

o protiústavnosti takového rozhodnutí. 

97 Nález Ústavního soudu ze dne 27. května 2003, sp.  zn.  III.  ÚS 623/2000.  V nálezu ze dne 3.  listopadu 2004, 
sp. zn. II. ÚS 268/03, Ústavní soud zdůraznil, že „právě tam, kde se jedná o závažný skutek a kde hrozí vysoký trest,  
je třeba provádět důkazy standardním a spravedlivým způsobem. Způsob opatřování důkazů nelze přizpůsobovat  
momentálnímu přesvědčení orgánů činných v trestním řízení o pachateli a vině,  ale vždy je třeba striktně dbát  
předepsaných  procesních  pravidel,  jakožto  i  jiného  přípustného  prostředku  k  získávání  důkazů.”  Částečně 
relativizováno nálezem Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2016, sp. zn. II.ÚS 2490/15.
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V usnesení ze dne 23. září 2005, sp. zn. III.  ÚS 359/05,  Ústavní soud uvedl, že  „každý 

proces je  ... třeba  ...  pojímat  jako celek (in globo). Tudíž je nezbytné zvažovat i  míru relevance 

některého z popsaných pochybení, pokud se týče případného promítnutí jeho důsledku do vyvození  

konečných závěrů v meritu věci.” Ústavní soudce Jan Musil pak v této souvislosti dokonce uvádí, že 

„je všeobecně uznáváno, že absolutní neúčinnost důkazu nezpůsobuje každé procesní pochybení,  

nýbrž že musí jít o pochybení závažné, které by mohlo vést k chybnému zjištění skutkového stavu.”98 

Obdobně  nález  Ústavního  soudu  ze  dne  8.  března  2012,  sp.  zn.  III.  ÚS  2260/10,  prezentuje 

stanovisko, že „je-li ... pachatelova vina spolehlivě prokázána též jinými důkazy, které nemají původ 

v nezákonném postupu, nic nebrání tomu opřít odsuzující rozsudek o tyto jiné důkazy. Jinými slovy 

řečeno, výskyt nezákonného důkazu nevede k nepoužitelnosti všech ostatních (jiných) důkazů.”

Porušení  ústavně  zaručených  práv  stěžovatele  dále  zřejmě  dle  Ústavního  soudu  nelze 

dovozovat například za situace, kdy nezákonným opatřením důkazu byla dotčena práva třetí osoby, 

nikoli však stěžovatele.99 

V usnesení  ze  dne  27.  září  2013,  sp.  zn.  III.  ÚS  4761/13,  pak  Ústavní  soud  dokonce 

judikoval,  že „...hlava  pátá  Listiny  resp.  článek  6  Úmluvy  sice  zaručují  právo  na  spravedlivý  

proces, neupravují však přípustnost důkazů jako takových (což v trestních věcech je především věcí 

trestního  řádu). Ústavní  soud se  tedy  v  zásadě  nemá vyjadřovat  k  přípustnosti  určitých  druhů 

důkazních prostředků, například důkazů pořízených nezákonně z hlediska trestního řádu, ale musí  

posoudit, zda řízení, včetně způsobu, jakým byly důkazy pořízeny, bylo spravedlivé jako celek, což  

znamená, že má posoudit tvrzenou "nezákonnost" a v případě, kdy se jedná o porušení jiného práva 

chráněného Listinou či Úmluvou, povahu a důsledky tohoto porušení...”100

Teze rozhodovací praxe Ústavního soudu na poli zákonnosti a procesní použitelnosti důkazů 

v trestním řízení lze tedy s určitým zjednodušením shrnout následovně:

- obecné soudy jsou povinny respektovat zákonné mantinely dokazování v trestním řízení - 

pokud tak nečiní, nelze jejich rozhodnutí ve věci považovat za spravedlivé,

- to,  zda  procesní  vada  při  opatřování  či  provádění  důkazu  vede  k  jeho  procesní 

nepoužitelnosti,  je  třeba  posuzovat  vždy  na  základě  konkrétních  skutkových  okolností 

případu, zejména s ohledem na charakter takové vady a její vliv na obsah takového důkazu,

- byť by trestní soud založil své rozhodnutí na procesně nepoužitelném důkazu, nevede to 

vždy bez dalšího k závěru o porušení ústavně zaručených práv stěžovatele - podstatné je, 

jaký byl význam takového důkazu pro odsouzení stěžovatele,

98 Odlišné stanovisko soudce Jana Musila k nálezu Ústavního soudu ze dne 14. září 2005, sp.zn. III.ÚS 183/03.
99 Nález Ústavního soudu ze dne 21. května 2014, sp. zn. III. ÚS 761/14 (domovní prohlídka u třetí osoby).
100 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. září 2013, sp. zn. III. ÚS 4761/13.
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- posouzení  toho,  zda důkaz  byl  získán či  použit  v  souladu se  zákonem, náleží  obecným 

soudům a Ústavní soud zpravidla není oprávněn jejich závěry přehodnocovat, Ústavnímu 

soudu přísluší toliko posoudit, zda řízení jako celek bylo spravedlivé.101

I.1.3 Judikatura Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud za základní východisko svých úvah na poli přípustnosti důkazů v trestním 

řízení považuje ustanovení  § 89 odst.  2 tr.  ř.,  podle něhož může za důkaz sloužit vše, co může 

přispět  k  objasnění  věci.  Současně  však  platí,  že  „limitem  této,  na  první  pohled  neomezené 

formulace,  musí  být  zásady  trestního  práva procesního,  čili  zásada zákonnosti  trestního  řízení,  

jakož  i  zásady  další,  které  naplňují  obsah  principu  spravedlivého  procesu  (např. presumpce 

neviny aj.), spolu s výkladem dalších ustanovení trestního řádu.”102 Jinými slovy, podle Nejvyššího 

soudu  „s  ohledem  na  znění  § 89  odst.  2  tr. ř. nelze  předem  vyloučit  žádný  druh  důkazního 

prostředku,  vyjma  případů,  ve  kterých  přímo  z  trestního  řádu  nebo  jiného  právního  předpisu 

vyplývá nepřípustnost určitého důkazu.”103 Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 

2014, sp. zn. 6 Tz 14/2014, je v této souvislosti nezbytné rozlišovat pojem zákonnosti důkazu a jeho 

přípustnosti, kdy „z teoretického hlediska lze k pojmu přípustnosti důkazů připomenout, že se jedná  

o pojem šířeji vymezený, který v sobě zahrnuje nejen nutnost dodržení podmínky zákonnosti důkazů, 

ale i přípustnosti jejich pramenů, resp. důkazního prostředku.”104

Vázanost  orgánů  činných  v  trestním  řízení  procesními  pravidly  upravujícími  proces 

opatřování důkazů však dle judikatury Nejvyššího soudu neznamená, že jakékoli odchýlení se od 

daných pravidel vede bez dalšího k zákazu použití takto získaného důkazu. Podle Nejvyššího soudu 

totiž „trestní řád neobsahuje žádnou kategorizaci možných vad dokazování. Nejsou v něm výslovně 

uvedeny tzv. vylučovací klauzule, v nichž by byl stanoven výčet všech nepřípustných, zakázaných,  

neúčinných  nebo  nepoužitelných  důkazních  prostředků,  postupů  a  úkonů  (výjimku  představuje  

101 Za zmínku stojí i judikatura Ústavního soudu vztahující se k intertemporálním účinkům jeho rozhodnutí, která se 
dotýkají problematiky zákonnosti a procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení. Jak ve stanovisku pléna ze dne 
14. prosince 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10, které se týkalo nezbytnosti soudního příkazu k prohlídce jiných prostor 
(nález  Ústavního  soudu  ze  dne  8.  června  2010,  sp.  zn.  Pl.  ÚS  3/09),  tak  v  nálezu  ze  dne  19.  dubna  2016, 
sp. zn.Pl. ÚS  4/14,  který  se  týkal  místní  příslušnosti  soudu  v  přípravném  řízení,  Ústavní  soud  jednoznačně 
konstatoval, že tzv. „nosné důvody” rozhodnutí lze aplikovat výlučně  ex nunc, tedy do budoucna, a je vyloučeno 
jejich  použití  na  další  dosud  probíhající  trestní  věci:  bod  120.  nálezu  uvádí,  že  „ústavně  konformní  výklad 
napadených ustanovení předmětné vyhlášky nemá ...  bez dalšího dopad na následné hodnocení trestních řízení,  
v nichž byla napadené ustanovení aplikována.” Viz též další rozhodovací praxi Ústavního soudu, např. usnesení 
Ústavního soudu ze dne 17. května 2016, sp. zn. II. ÚS 1916/15, usnesení Ústavního soudu ze dne 14. června 2016, 
sp.  zn.  IV.  ÚS  1229/16,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  21. července  2016,  sp.  zn. I. ÚS 2033/16,  usnesení 
Ústavního soudu ze dne  6.  září  2016,  sp.  zn.  II.  ÚS 2381/16,  usnesení  Ústavního  souduze dne  27.  září  2016, 
sp. zn. IV. ÚS 2350/16.

102 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2014, sp. zn. 6 Tz 14/2014.
103 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2010, sp. zn. 8 Tdo 306/2010.
104 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2014, sp. zn. 6 Tz 14/2014.
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pouze ustanovení § 89 odst. 3 tr. ř. o neúčinnosti důkazu získaného nezákonným donucením nebo  

hrozbou  takového  donucení). Zásadně  platí,  že  za  důkaz  může  sloužit  vše,  co  může  přispět  

k objasnění věci...”105 Z tohoto důvodu je dle Nejvyššího soudu „nepoužitelnost důkazů pro možné 

vady ... proto nutno posuzovat (dovozovat) v každém konkrétním případě zvlášť.”106 Nejvyšší soud 

odkazuje  na  skutečnost,  že  „kontinentální  trestní  řízení  vychází  z  formálně-materiální  povahy 

důkazu a zpravidla  jen  takové  vady  úkonu,  které  porušují  právo na  spravedlivý  proces,  vedou  

k vyloučení  důkazu. Zásada  volného  hodnocení  důkazů  totiž  orgánům  činným v trestním  řízení  

ukládá, aby bylo k vadám řízení přistupováno diferencovaně – materiálně. Trestní  řád sice pro 

některé důkazy vyžaduje zvláštní podmínky jejich opatření a provedení, ale pro jejich nesplnění  

zpravidla výslovně nestanoví jako důsledek neplatnost, neúčinnost apod. Činí tak pouze tehdy, když  

by  provedení  důkazu  způsobilo  státu  nebo osobě,  proti  níž  se  řízení  vede,  vážnou škodu  nebo 

ohrozilo jiné státem uznané zájmy, přičemž takové důkazy jsou v trestním řízení nepřípustné. Je tak 

tomu v  případě získání  důkazu nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení  (§ 89 

odst. 3 tr.  ř.) nebo v případě nesplnění kogentních procesních podmínek, za kterých má být důkaz  

proveden.”107

I.2 Důkazní zákazy (Beweisverbote) v německém trestním procesu

Termín důkazní zákaz (Beweisverbot) v německé právní vědě jako první108 použil  v roce 

1902 profesor trestního práva na univerzitě v Tübingen Ernst  Beling ve své přednášce nazvané 

„Důkazní zákazy jako meze zkoumání pravdy v trestním procesu.”  Za důkazní zákazy označil 

zákonná pravidla, která orgánům činným v trestním řízení zapovídají zkoumat určité skutečnosti 

(absolute Beweisverbote), nebo vylučují zjišťování skutkového stavu určitým konkrétním způsobem 

(relative Beweisverbote).109 Důkazní zákazy člení do šesti různých skupin, podle zájmů, které mají 

být tím kterým zákonným pravidlem chráněny (blaho státu, zájmy služební a mezinárodní vztahy, 

postavení panovnických rodů, osobnostní sféra jednotlivce, příbuzenské vztahy, zpovědní, lékařské, 

105 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. srpna 2016, sp. zn. 3 Tdo 1046/2016.
106 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. června 2016, sp. zn. 3 Tdo 723/2016.
107 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017.
108 Eder, F.  Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 77;  Kalb, S. Beweisverbote 

im Strafprozess; dostupné na:
http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html

109 Beling, E. Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitsforschung im Strafprozess. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
Darmstadt, 1968, s. 3.  Důkazní zákazy je dle Belinga třeba odlišit od pravidel, která omezují soudce ve volném 
hodnocení  důkazů  (Beweiswürdigungsregeln).  Pravidla  hodnocení  důkazů  „důkaz  nijak  nevylučují,  ale  spíše  
označují cestu za neschůdnou, neboť je pravděpodobné, že povede k omylu.” Důkazní zákazy naproti tomu z důvodů 
jiných než obavy o nesprávně zjištěný skutkový stav „uzavírají cestu, která je schůdná a jistě vede k cíli, protože  
vstup  na  ní  je  zakázán.” Beling,  E.  Beweisverbote  als  Grenzen  der  Wahrheitsforschung  im  Strafprozess. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1968, s. 5 a násl.
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advokátní tajemství, soukromé vlastnictví).110 Beling ve svém díle v souladu s dobovou judikaturou 

vychází ze zásady, že porušení zákona při získání důkazu má automaticky za následek jeho procesní 

nepoužitelnost.111

Důkazní  zákazy  nejsou  až  dosud  v  německém trestním  procesním právu  komplexně 

upraveny. Zákon výslovně zmiňuje pouze některé jednotlivé případy důkazních zákazů (například 

zakázané  metody  výslechu  v  §  136a  StPO).  Normy  zakazující  získávání  či  použití  určitých 

důkazních  prostředků  jsou  vytvářeny  v  podstatné  míře  v  jednotlivých  případech  judikaturou 

Spolkového ústavního soudu a Spolkového soudního dvora.112

Ač nauka ani  judikatura dosud nevytvořila  ucelenou koncepci  této  právní  oblasti,  ani 

zcela jednotnou terminologii,113 lze shrnout, že důkazní zákazy jsou nejčastěji rozdělovány na

a) zákazy provedení důkazů (Beweiserhebungsverbote), které se dále člení na

- zákazy dokazovat určité skutečnosti (Beweisthemenverbote),

- zákazy použít určité důkazní prostředky (Beweismittelverbote),

- zákazy použít při dokazování určité metody (Beweismethodenverbote) a

- relativní důkazní zákazy (relative Beweisverbote);

b) zákazy využití důkazů (Beweisverwertungsverbote), které se dále člení na

- závislé (unselbstständige  Beweisverwertungsverbote) a

- nezávislé (selbstständige  Beweisverwertungsverbote).114

Zákazy provádění důkazů (Beweiserhebungsverbote) orgánům činným v trestním řízení 

zakazují získávat konkrétní důkazy nebo zjišťovat některé skutečnosti.115 Jsou zpravidla upraveny 

v procesních předpisech, zejména v trestním řádu.116 Mohou však být dovozovány i přímo z ústavně 

zaručených práv jednotlivce.117

O  zákazy  dokazovat  určité  skutečnosti  (Beweisthemenverbot)  se  jedná  tehdy,  pokud 

orgány činné v trestním řízení ze zákona nesmějí o určitých skutečnostech vést žádné dokazování a 

činit  o nich jakákoli  skutková zjištění.118 Jde například o poznatky týkající  se nejintimější  sféry 
110 Beling, E. Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitsforschung im Strafprozess. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 

Darmstadt, 1968, s. 5 a násl.
111 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 77.
112 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 33.
113 Pitsch,  Ch. Strafprozessuale  Beweisverbote.  Verlag  Dr.  Kovač,  2009,  s.  32,  34  (pozn.  č.  120  a  zde  citovaná 

literatura), 35 - 38, 39 - 40.
114 Eder, F.  Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 27 a zde citovaná literatura; 

Pitsch,  Ch. Strafprozessuale  Beweisverbote.  Verlag  Dr.  Kovač,  2009,  s.  34  -  35;  Kalb,  S. Beweisverbote 
im Strafprozess; dostupné na: 
http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html

115 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 31.
116 Srov. § 52, § 53, § 53a, § 55, § 96, § 97, § 100c odst. 4 věta první, odst. 6 věta první, § 100h odst. 2 věta první,  

§ 136a odst. 1 věta první a třetí, odst. 2 StPO.
117 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 32.
118 Pitsch,  Ch. Strafprozessuale  Beweisverbote.  Verlag  Dr.  Kovač,  2009,  s.  239;  Kalb,  S. Beweisverbote 

im Strafprozess; dostupné na: 
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soukromého  života  při  tzv.  prostorovém odposlechu  (Wohnraumüberwachung),119 obsah  porady 

senátu soudu,120 či výkon volebního práva v tajných volbách.121

Zákazy důkazních  prostředků (Beweismittelverbote)  naproti  tomu brání,  aby skutkový 

stav byl zjišťován konkrétními důkazními prostředky.122 Zpravidla se jedná o ustanovení chránící 

určité  skupiny  osob,  jimž  například  umožňuje  odepřít  svědeckou  výpověď 

(Zeugnisverweigerungsrecht) či prohlídku těla (§ 52 - 55 StPO).123

Zákazy  metod  dokazování  (Beweismethodenverbote)  pak  zapovídají  opatřování  nebo 

provádění  důkazního  prostředku  nedovoleným  způsobem.  Do  této  skupiny  spadají  zejména 

zakázané  způsoby vedení  výslechu upravené  v  §  136a  odst.  1  a  2  StPO,124 a  to  jak  zákonem 

vyjmenované  (benannte  Beweismethodenverbote)  -  například  špatné  zacházení,  únava,  fyzický 

nátlak,  hypnóza  či  klamavé  jednání,  tak  zakázané  výslechové  metody  výslovně  neupravené 

(unbenannte Beweismethodenverbote), např. otázky směřující mimo rámec projednávané věci.125

Relativní důkazní zákazy (relative Beweisverbote) se vyskytují v případech, kdy určitý 

důkaz  smí  provést  pouze  určitá  osoba  (např.  prohlídku  těla  pouze  lékař  nebo  osoba  stejného 

pohlaví).126

Naproti  tomu  jen  zřídka  jsou  zákonem  upraveny  zákazy  využití  důkazů 

(Beweisverwertugsverbote), jimiž se rozumějí pravidla bránící zohlednění konkrétního důkazního 

prostředku k jakýmkoli procesním účelům (shledání důvodného podezření, podání obžaloby, vydání 

rozsudku apod.).127 Závislé zákazy použití důkazů (unselbstständige Beweisverwertugsverbote) jsou 

důsledkem předchozího porušení zákazu opatřování důkazů (Beweiserhebungsverbot).128 Nezávislé 

zákazy použití  důkazů (selbstständige Beweisverwertugsverbote)  od předchozího porušení práva 

naproti tomu odvozeny nejsou;129 uplatňují se v případech, kdy použití důkazu závažným způsobem 

http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html
119 Viz § 100c odst. 5 věta třetí StPO.
120 Viz § 43 DRiG.
121 Viz čl. 38 odst. 1 věta první GG.
122 Pitsch,  Ch. Strafprozessuale  Beweisverbote.  Verlag  Dr.  Kovač,  2009,  s.  239  -  240;  Kalb,  S. Beweisverbote 

im Strafprozess; dostupné na:
http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html

123 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 31 - 32.
124 Eder, F.  Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 32;  Kalb, S. Beweisverbote 

im Strafprozess; dostupné na: 
http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html

125 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 240.
126 Kalb, S. Beweisverbote im Strafprozess; dostupné na:

http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html
127 Kalb, S. Beweisverbote im Strafprozess; dostupné na: .

http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html
128 Kalb, S. Beweisverbote im Strafprozess; dostupné na: 

http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html
129 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 32 - 33, 45.
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koliduje s ústavně zaručenými právy jednotlivce (zpravidla obviněného), jeho lidskou důstojností, 

principy právního státu, právem na spravedlivý proces nebo všeobecným osobnostním právem.130

Jako  obecné  pravidlo  v  německém  trestním  procesu  platí,  že  nikoli  každé  porušení 

procesních předpisů (zákazů opatřování  důkazů) vede k zákazu  použití  takto získaných důkazů. 

Vyloučení důkazu může být založeno výlučně na závažném porušení zákoných norem, převládne-li 

dle  orgánů  činných  v  trestním řízení  v  konkrétním případě  zájem obviněného  na  nepřipuštění 

důkazu nad obecným zájmem na objasňování trestné činnosti.131

Prevalence zájmu na vyloučení důkazu je v některých případech dána ze zákona, kdy 

procesní předpis výslovně vylučuje použití konkrétního důkazu získaného v rozporu se zákonem 

(tzv. zákonné (psané) zákazy použití důkazů - normierte (geschriebene) Beweisverwertugsverbote), 

zpravidla však explicitní zákonná úprava schází a zákonem neupravené  (nepsané) zákazy využití 

důkazů  (nicht  normierte  (nicht  geschriebene)  Beweisverwertugsverbote)  tak  dovozuje 

v jednotlivých konkrétních případech judikatura.132

Zákonné zákazy použití důkazů jsou upraveny například v § 136a StPO (zákaz použití 

výslechu obviněného či  svědka získaného za využití nedovolených výslechových metod), § 250 

věta druhá a § 252 StPO (zákaz čtení protokolu o dřívější výpovědi svědka při hlavním líčení) nebo 

§ 100a  odst.  4  věta  druhá  a  §  100c  odst.  5  věta  třetí,  odst.  6  věta  první  a  druhá  StPO (údaje 

o nejintimější sféře soukromého života získané při telefonickém a prostorovém odposlechu).133

K posouzení otázky, zda a kdy porušení procesních předpisů vede k nepoužitelnosti takto 

opatřených  důkazů,  schází-li  výslovná  zákonná  úprava,  se  v  poválečné  judikatuře  Spolkového 

ústavního soudu a Spolkového soudního dvora historicky uplatnily čtyři různé teorie:

a) funkční teorie (Funktionslehre),

b) teorie právní sféry (Rechtskreistheorie),

c) multifaktoriální teorie (Abwägungslehre, Vielfaktorenansatz), 

d) teorie váhy důkazu (Beweiswürdigungslösung).
130 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 46 - 47.
131 Eder,  F.  Beweisverbote  und  Beweislast  im  Strafprozess.  Herbert  Utz  Verlag,  2015,  s.  33  -  35,  45;  Kalb,  S. 

Beweisverbote im Strafprozess; dostupné na: .
http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html
Srov.  např.  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze dne  27.  února  1992,  sp.  zn.  5  StR  190/91: 
„Die Strafprozeßordnung  trifft  keine  abschließende  Regelung  über  Beweisverwertungsverbote...  Die  Frage,  
ob ein Beweiserhebungsverbot  ein  Verwertungsverbot  nach  sich  zieht,  muß  für  jede  Vorschrift  und  für  jede  
Fallgestaltung  besonders  entschieden  werden...  Die  Entscheidung  für  oder  gegen  ein  Verwertungsverbot  ist  
aufgrund einer umfassenden Abwägung zu treffen...  Bei ihr fällt das Gewicht des Verfahrensverstoßes sowie seine  
Bedeutung  für die rechtlich  geschützte  Sphäre  des  Betroffenen  ebenso  ins  Gewicht  wie  die  Erwägung,  daß 
die Wahrheit nicht um jeden Preis erforscht werden muß...  Andererseits ist zu bedenken, daß  Verwertungsverbote 
die Möglichkeiten  der Wahrheitserforschung  beeinträchtigen  ...  und  daß  der  Staat  nach  der  Rechtsprechung  
des Bundesverfassungsgerichts  von Verfassungs wegen eine funktionstüchtige Strafrechtspflege zu gewährleisten  
hat, ohne die Gerechtigkeit nicht verwirklicht werden kann ...”

132 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 35 - 36.
133 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 243 - 245.
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Funkční  teorie  (Funktionslehre),  uvádí,  že  procesní  vada  způsobuje  nepoužitelnost 

důkazu tehdy, zakládá-li současně přípustnost opravného prostředku proti rozsudku, který na tomto 

důkazu  spočívá  (Revisibilität).134 Uvedené  pojetí  bylo  podrobeno  kritice  s  tím,  že  představuje 

nepřípustný „důkaz kruhem,” neboť zákaz použití důkazu závisí na přípustnosti odvolání, přičemž 

přípustnost  odvolání  je  současně  odvozena  od  existence  závažné  procesní  vady  spočívající 

v porušení zákazu použití důkazu.135

Podle  teorie  právní  sféry  (Rechtskreistheorie),  která  vychází  z  rozsudku  Spolkového 

soudního dvora ze dne 21. ledna 1958, sp. zn. GSSt 4/57, procesní použitelnost důkazu opatřeného 

v  rozporu  se  zákonem  závisí  na  tom,  zda  se  porušení  zákona  podstatně  dotýká  právní  sféry 

obviněného (wesentliche Rechtskreisberührung), nebo je pro jeho právní sféru naopak nevýznamné 

či irelevantní.136 Teorie právní sféry byla Spolkovým soudním dvorem postupně implicitně opuštěna 

nejpozději  počátkem  sedmdesátých  let  dvacátého  století.137 V  současné  době  se  v judikatuře 

Spolkového soudního dvora uplatňuje pouze ojediněle, a to jako jeden z mnoha faktorů, k nimž 

soud přihlíží při úvahách o procesní použitelnosti určitého důkazního prostředku.138

V  odborné  literatuře  se  v  návaznosti  na  teorii  právní  sféry  objevilo  několik  teorií 

snažících se odvozovat následky porušení procesních předpisů při zajišťování a provádění důkazů 

z předmětu ochrany dotčené právní normy, který je dovozován zpravidla teleologickým výkladem 

134 Eder,  F.  Beweisverbote  und  Beweislast  im  Strafprozess.  Herbert  Utz  Verlag,  2015,  s.  79  a  násl.;  Pitsch,  Ch. 
Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 275 - 276. Srov. rozsudek Spolkového soudního dvora 
ze dne 29. června 1989, sp. zn.  4 StR 201/89, rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 15. listopadu 1994, 
sp. zn. 1 StR 461/94.

135 Eder, F.  Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 82 a zde citovaná literatura 
(poznámka 341).

136 „Da sich  der  Ausschluß des  Rügerechts  im einzelnen  nicht  unmittelbar  aus  dem Gesetz  ergibt,  muß bei  jeder  
Vorschrift geprüft werden, ob ihre Verletzung den Rechtskreis des Beschwerdeführers wesentlich berührt oder ob sie  
für ihn nur von untergeordneter oder von keiner Bedeutung ist.” Srov. též Eder, F.  Beweisverbote und Beweislast 
im Strafprozess.  Herbert  Utz  Verlag,  2015,  s.  83  a  násl.; Pitsch,  Ch.  Strafprozessuale  Beweisverbote.  Verlag 
Dr. Kovač, 2009, s. 277.

137 Pitsch,  Ch. Strafprozessuale  Beweisverbote.  Verlag  Dr.  Kovač,  2009,  s.  278  -  279,  a  zde  uvedená  judikatura, 
zejména rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 14. října 1959, sp. zn. 2 StR 249/59,  rozsudek Spolkového 
soudního dvora ze dne 5. ledna 1968, sp. zn. 4 StR 425/67, usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 14. května 
1974,  sp.  zn.  1  StR  366/73.  Srov.  též  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  20.  února  1997, 
sp. zn. 4 StR 598/96 (nepoužitelnost výslechu svědkyně z přípravného řízení nevedla ke zrušení rozsudku, neboť na 
této  výpovědi  nespočíval),  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  5.  ledna  1968,  sp.  zn.  4  StR 425/67 
(použitelnost  výpovědi  zemřelého  svědka,  který  nebyl  poučen  o  svém  právu  odepřít  výpověď),  rozsudek 
Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  20.  července  1994,  sp.  zn.  1  StR  83/94  (použitelnost  údajů  příbuzných 
obviněného, které poskytli skrytému vyšetřovateli, přestože v hlavním líčení využili svého práva odepřít výpověď), 
rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. června 1995, sp. zn.  5 StR 173/95 (zrušení rozsudku z důvodu 
neumožnění klást otázky svědkyni po jejím doplňujícím výslechu), usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 
14. května 1974, sp. zn. 1 StR 366/73 (nepoužitelnost údajů,  které obviněný uvedl ke své osobě, přičemž poté 
odepřel výpověď k věci, výlučně za situace, kdy obviněný měl za to, že je povinen takové údaje uvést); rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008, sp. zn.  3 StR 342/08 (použitelnost odposlechů v případě 
změny právní úpravy v průběhu řízení, kdy nově jejich použití umožňuje); rozsudek Spolkového soudního dvora ze 
dne 27. září 2007, sp. zn.  5 StR 116/01 (nemožnost dovolávat se porušení práva spoluobviněného na konzulární 
pomoc); rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91.

138 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 84.
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daného  předpisu.  Tyto  teorie  jsou  souhrnně  označovány  jako  nauky  chráněného  zájmu 

(Schutzzwecklehren).139

Za  v  současnosti  dominující  lze  označit  multifaktoriální  teorii  (Abwägungslehre, 

Vielfaktorenansatz), podle níž vždy musí být zvažovány vzájemně kolidující zájmy ve prospěch i 

v neprospěch použití důkazu, přičemž přípustnost důkazu je odvozena od toho, který z uvedených 

zájmů  v  konkrétním  případě  převládne.140 Zmíněný  přístup  převládá  v  judikatuře  Spolkového 

soudního  dvora  od  vydání  rozsudku  ze  dne  17.  března  1971,  sp.  zn.  3  StR  189/70,141 a  byl 

opakovaně aprobován i Spolkovým ústavním soudem.142 Podle Spolkového ústavního soudu zákaz 

použití  důkazu  představuje  výjimku,  která  se  uplatní  „přinejmenším  v  případě  závažného,  

vědomého  nebo  svévolného  porušení  procesních  předpisů,”  při  němž  jsou  základní  práva 

„nerespektována plánovitě nebo systematicky.”143 
139 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 139 a násl.
140 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 87 a násl.
141 Tzv.  Medizinalassistentenfall.  „...nicht  jeder  Verstoß  dazu  nötigt,  das  Ergebnis  des  betreffenden  

Verfahrensabschnitts unbeachtet zu lassen. Vielmehr muß in diesem Falle das Interesse der im Staat organisierten 
Gemeinschaft an der Tataufklärung gegen das grundrechtlich gewährleistete Interesse des Bürgers am Schutz seiner  
körperlichen Unversehrtheit abgewogen werden” (rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. března 1971, 
sp. zn. 3 StR 189/70).  Již předtím byly obdobné úvahy formulovány v rozsudku Spolkového soudního dvora ze dne 
15. ledna 1952, sp. zn. 1 StR 341/51 (kolize mezi zájmy svědka oprávněného odepřít výpověď a zájmem společnosti 
na objasňování trestné činnosti) a rozsudku Spolkového soudního dvora ze dne 21. února 1964, sp. zn. 4 StR 519/63 
(nepoužitelnost deníkových záznamů o intimním životě v trestním stíhání pro křivou výpověď). Srov. též Eder, F. 
Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 87;  rozsudek Spolkového soudního 
dvora ze dne17. března 1971, sp. zn. 3 StR 189/70; rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. 
zn.  5  StR 190/91;  rozsudek  Spolkového soudního  dvora  ze dne  29.  října  1992,  sp. zn. 4 StR 126/92;  rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 21. května 1996, sp. zn. 1 StR 154/96; rozsudek Spolkového soudního dvora ze 
dne 11. listopadu 1998, sp. zn. 3 StR 181/98; rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. listopadu 2001, sp. 
zn.  1 StR 220/01; rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. dubna 2007, sp. zn.  5 StR 546/06; rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 18. prosince 2003, sp. zn. 1 StR 380/03.

142 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 88 a zde citovaná judikatura - 
srov. usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 31. ledna 1973, sp. zn. 2 BvR 454/71, usnesení Spolkového 
ústavního soudu ze dne 24.  května 1977, sp.  zn.  2  BvR 988/75,  usnesení  Spolkového ústavního soudu ze dne 
19. června  1979,  sp.  zn.  2  BvR  1060/78,  usnesení  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  12.  dubna  2005, 
2 BvR 1027/02, usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 16. března 2006, sp. zn. 2 BvR 954/02, usnesení 
Spolkového ústavního soudu ze dne 2. července 2009, sp. zn. 2 BvR 2225/08; usnesení Spolkového ústavního soudu 
ze dne 20. května  2011, sp.  zn.  2 BvR 2072/10,  rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 20. února 1964, 
sp. zn. 4 StR 519/63; rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. února 1978, sp. zn. 2 StR 334/77; rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 17. března 1983, sp. zn. 4 StR 640/82; rozsudek Spolkového soudního dvora ze 
dne  6.  srpna  1987,  sp.  zn.  4  StR  333/87;  usnesení  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  30.  dubna  1990, 
sp. zn. 3 StB 8/90; rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91; rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 15. ledna 1997, sp. zn. StB 27/96; rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 
18.  dubna  2007,  sp.  zn.  StR 546/06;  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  14.  srpna  2009, 
sp. zn. 3 StR 552/08.

143 Eder,  F.  Beweisverbote  und  Beweislast  im Strafprozess.  Herbert  Utz  Verlag,  2015,  s.  88  -  89  a  zde  citovaná 
judikatura.  Srov.  např.  usnesení  Spolkového ústavního  soudu ze  dne  12.  dubna  2009,  sp.  zn.  2 BvR 1027/02: 
„Zumindest bei schwerwiegenden, bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen, in denen die  Beschränkung 
auf den Ermittlungszweck der Datenträgerbeschlagnahme planmäßig oder systematisch außer acht gelassen wird,  
ist ein Beweisverwertungsverbot als Folge einer fehlerhaften Durchsuchung und Beschlagnahme von Datenträgern 
und der darauf vorhandenen Daten geboten.” Srov. též rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 30. srpna 1978, 
sp. zn. 3 StR 255/78; rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. března 1983, sp. zn. 4 StR 640/82; rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91; rozsudek Spolkového soudního dvora ze 
dne  29.  října  1992,  sp. zn. 4 StR 126/92;  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  11.  listopadu  1998, 
sp. zn. 3 StR 181/98; rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. dubna 2007, sp. zn. 5 StR 546/06; rozsudek 
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Za  typická  a  pravidelněji  se  vyskytující  kritéria,  ovlivňující  závěr  soudu  o  existenci 

případného zákazu použití důkazu, lze označit 

- ve prospěch obviněného (ve prospěch důkazního zákazu)

a) objektivní závažnost porušení procesních předpisů ze strany orgánů činných v trestním 

řízení  (objektive Gewicht  des Rechtsverstoßes durch die  Strafverfolgungsbehörden), 

zejména s ohledem na

- přednost ústavně zaručených základních práv obviněného,

- porušení zásad spravedlivého procesu,

-  subjektivní  zavinění  úřední  osoby  (závažné,  vědomé,  svévolné  pochybení)  a 

contrario jednání v dobré víře

- jednání orgánů činných v trestním řízení bez zákonného zmocnění,  případně na 

základě zjevně účelově dovozeného oprávnění,

- obejití jednoznačně stanovené zákonné příslušnosti,

b) účel porušené právní normy (der Schutzzweck der verletzten Norm), tedy dotýká-li se 

porušení zákona právní sféry obviněného,

c)  abstraktní  posouzení  potřeby  obviněného  dosáhnout  procesní  ochrany  ve  vztahu 

k určitému  opatření  orgánů  činných  v  trestním  řízení,  včetně  zohlednění  snížené 

potřeby ochrany v konkrétním případě (das Schutzbedürfnis des Betrofenen),

- ve prospěch použití důkazu

a) veřejný zájem na fungující trestní justici a účinném trestním stíhání, s přihlédnutím k

-  závažnosti  trestného  činu,  pro  nějž  se  trestní  řízení  vede  (die  Schwere  des 

zu erforschenden Tat),

-  tomu, zda se jedná o jediný důkaz k usvědčení  pachatele (einzige Bewiesmittel  

zur Überführung des Täters),

-  omezeně  též  k  hrozbě  ztráty  důvěry  veřejnosti  k  činnosti  vyšetřujících  orgánů 

(möglicher  Ansehensverlust  und  schwindendes   Vertrauen  in  die  Arbeit  

der Ermittlungsorgane),

b)  možnost  opatření  důkazu  zákonným  způsobem  (hypothetische  regelmäßige 

Beweiserlangung / hypothetischer Ersatzeingriff).144

Spolkového soudního dvora ze dne 14. srpna 2009, sp. zn. 3 StR 552/08; usnesení Spolkového ústavního soudu ze 
dne  16.  března  2006,  sp.  zn.  2 BvR 954/02;  usnesení  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  2.  července  2009, 
sp. zn. 2 BvR 2225/08;  usnesení  Spolkového ústavního  soudu ze dne 20. května 2011,  sp.  zn.  2  BvR 2072/10; 
usnesení  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  18. března  2009,  sp.  zn.  2 BvR  2025/07,  rozsudek  Spolkového 
soudního  dvora  ze  dne  29. dubna  2009,  sp.  zn.  1 StR 701/08,  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne 
21. května  1996,  sp. zn. 1 StR 154/96;  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  9.  dubna  1986, 
sp. zn. 3 StR 551/85; usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2010, sp. zn. 2 BvR 2101/09.

144 Pitsch, Ch.  Strafprozessuale Beweisverbote.  Verlag Dr.  Kovač, 2009, s. 280 - 282;  Eder,  F.  Beweisverbote und 
Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 91.
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Jako  slabina  multifaktoriální  teorie  je  vnímán  především  nedostatek  právní  jistoty 

pramenící  z  absence  jednoznačně  stanovených  kritérií,  která  by  soud  při  svých  úvahách 

o použitelnosti důkazu měl zohlednit, a zejména váhy, jíž by měl jednotlivým kritériím přiznat.145 

Závěr o procesní použitelnosti důkazu je tak často obtížně předvídatelný a do značné míry závislý 

na subjektivních názorech rozhodujících soudců. V řadě případů, zpravidla závažné trestné činnosti, 

navíc může vznikat dojem, že soud zohlednil zejména taková kritéria a přiznal jim takovou váhu, 

aby ohledně přípustnosti  užití  určitého důkazního prostředku mohl  dospět  k předem zvolenému 

závěru („rechtsfolgenorientiertes Abwägungsergebnis”).146

Ve specifickém kontextu procesního využití výpovědi svědků, kteří nebyli konfontováni 

obžalovaným,  pak  byla  Spolkovým  soudním  dvorem  vytvořena  teorie  váhy  důkazu 

(Beweiswürdigungslösung), kdy v rozsudku ze dne ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn. 1 StR 493/06, 

tento soud umožnil v řízení před soudem užití výslechu vyšetřujícího soudce o obsahu výpovědi 

svědka, jíž nebyl přítomen obhájce, avšak výlučně pro účely zpochybnění věrohodnosti pozdější 

výpovědi uvedeného svědka (nikoli jako usvědčujícího důkazu o vině obžalovaného).147 Tomuto 

přístupu je vyčítáno, že nepřípustně omezuje volné hodnocení důkazů ze strany soudu a v podstatě 

se vrací k pravidlům předepisujícím soudu, jak smí hodnotit jednotlivé důkazy.148

Dalším možným přístupem, jak reagovat na některé procesní vady, je jejich zohlednění 

v rámci ukládání trestu - tzv.  Strafzumessungslösung (Vollstreckungslösung), k čemuž v minulosti 

Spolkový soudní dvůr přistoupil mimo jiné v případě nepřípustné policejní  provokace trestného 

činu149 či při porušení práva obviněného na konzulární pomoc.150

Typickým  důkazem,  který  Spolkový  soudní  dvůr  zpravidla  považuje  za  procesně 

nepoužitelný, je například výpověď svědka oprávněného odepřít výpověď, nebyl-li tento o svém 

právu řádně  poučen a  současně  nebylo  prokázáno,  že  by o  svém právu  jinak  věděl.151 Není-li 

o svém právu nevypovídat poučen obviněný, i zde je významné, zda o svém právu nevypovídat 

věděl  či  nikoli;  je  však  dále  třeba  porovnat  kolidující  individuální  zájmy obviněného  a  zájem 

společnosti  na objasňování trestné činnosti.  Za procesně použitelná jsou naproti  tomu zpravidla 

považována  tzv. spontánní  vyjádření  (Spontanäußerungen),  nebo  vyjádření  učiněná  vůči 

tzv. skrytému  vyšetřovateli  (verdeckter  Ermittler),  pokud  tento  dotyčného  k  usvědčujícím 
145 Pitsch,  Ch. Strafprozessuale  Beweisverbote.  Verlag  Dr.  Kovač,  2009,  s.  283;  Kalb,  S. Beweisverbote 

im Strafprozess; dostupné na: .
http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html

146 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 91.
147 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 92 a násl.
148 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 93. Blíže viz kapitolu V.3.
149 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 23. května 1984, sp. zn. 1 StR 148/84, a navazující judikatura. Blíže 

viz kapitolu IV.2.3.
150 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. září 2007, sp. zn. 5 StR 116/01.
151 Eder,  F.  Beweisverbote  und  Beweislast  im  Strafprozess.  Herbert  Utz  Verlag,  2015,  s.  95,  srov.  též  rozsudek 

Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91.
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vyjádřením  nijak  nenutil.152 Přímo  z  ústavně  zaručených  práv  obviněného  je  pak  dovozována 

procesní  nepoužitelnost  důkazních  prostředků,  při  jejichž  získání  byl  porušen  zákaz  donucení 

k sebeobvinění (pro porušení práva na lidskou důstojnost dle čl. 1 odst. 1 Základního zákona),153 

nebo důkazy zasahující do nejintimější sféry soukromého života (unantastbarer Kernbereich des 

privater Lebensgestaltung).154

Spolkový  ústavní  soud  judikuje,  že  o  zákaz  použití  určitého  důkazu  vyplývající 

z ústavního pořádku (Beweisverwertungsverbot von Verfassungs wegen) se jedná tehdy, 

- byl-li získán závažným, vědomým či svévolným porušením procesních předpisů, při němž 

došlo k plánovitému či systematickému nerespektování ústavně zaručených práv a svobod 

(bewusste  oder  willkürliche  Verfahrensverstöße,  bei  denen  die  grundrechtlichen 

Sicherungen planmäßig oder systematisch außer acht gelassen worden),

- byla-li  dotčena  nejintimnější  soukromá  sféra  jednotlivce  (Kernbereich  privater  

Lebensgestaltung),

V  ostatních  případech  se  Spolkový  ústavní  soud  necítí  být  oprávněn  zasahovat  do 

hodnocení procesní použitelnosti důkazů, byť nezákonně získaných, provedeného trestními soudy, 

s výjimkou případů, kdy jejich rozhodnutí  nerespektují  znění  zákona či  standardní metody jeho 

výkladu.  Rozsah  přezkumné  činnosti  Spolkového  ústavního  soudu  se  omezuje  na  zjištění,  zda 

trestní  soudy  z ústavněprávně  relevantního  hlediska  nepodcenily  závažnost  dotčení  práv,  které 

porušená procesní norma chrání, nebo naopak nepřecenily závažnost dalších okolností relevantních 

z hlediska případného zákazu použití nezákonně získaných důkazů.155

V judikatuře  Spolkového  soudního  dvora  byly  dále  dovozeny četné  výjimky,  kdy lze 

důkaz použít, ačkoli by jinak bylo možné uvažovat o existenci zákazu využití důkazů:
152 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 95 - 96. 
153 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 99.
154 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote.  Verlag Dr.  Kovač, 2009, s.  296 - 300;  Eder,  F.  Beweisverbote und 

Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 105.
155 Srov.  např.  usnesení  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  20.  května  2011,  sp.  zn.  2  BvR  2072/10: 

„Ein Beweisverwertungsverbot ist von Verfassungs wegen aber zumindest bei  schwerwiegenden, bewussten oder  
willkürlichen Verfahrensverstößen, bei denen die grundrechtlichen Sicherungen planmäßig oder systematisch außer  
acht gelassen worden sind, geboten ... Ein absolutes Beweisverwertungsverbot hat das Bundesverfassungsgericht  
zudem  in  den  Fällen  anerkannt,  in  denen  der´absolute  Kernbereich  privater  Lebensgestaltung berührt  ist  ...  
Bei der Prüfung, ob die angegriffenen Entscheidungen die Grenzen richterlicher Rechtsfindung wahren, hat das  
Bundesverfassungsgericht  die  Auslegung  einfachen  Gesetzesrechts  einschließlich  der  Wahl  der  hierbei  
anzuwendenden  Methode  nicht  umfassend  auf  seine  Richtigkeit  zu  untersuchen.  Vielmehr  beschränkt  es  auch 
im Bereich  des  Strafprozessrechts  seine  Kontrolle  auf  die  Prüfung,  ob  das  Fachgericht  bei  der  Rechtsfindung  
die gesetzgeberische Grundentscheidung respektiert  und von den anerkannten Methoden der  Gesetzesauslegung 
in vertretbarer Weise Gebrauch gemacht hat ....  Das Bundesverfassungsgericht prüft die von den Fachgerichten  
vorgenommene  Abwägung zwischen  dem durch  den  Verfahrensverstoß  bewirkten  Eingriff  in  die  Rechtsstellung  
der Beschwerdeführer  einerseits  und  den  Strafverfolgungsinteressen  des  Staates  andererseits  daher  nicht  
im einzelnen  nach.  Die  Kompetenz  des  Bundesverfassungsgerichts  beschränkt  sich  vielmehr  auf  die  Kontrolle,  
ob die Fachgerichte in verfassungsrechtlich erheblicher Weise den Schutzbereich der verletzten Verfahrensnorm  
verkannt oder die weiteren Anforderungen für die Annahme eines Verwertungsverbotes hinsichtlich rechtswidrig  
gewonnener Beweise überspannt haben ...”
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a) nebyla-li procesní nepoužitelnost důkazu obžalovaným před soudem včas namítnuta 

(prozessuale Geltendmachung, Widerspruchslösung),

b)  mohl-li být důkaz za totožných skutkových okolností zajištěn i tehdy, postupovaly-li 

by orgány činné v trestním řízení v souladu se zákonem (hypothetisch-rechtmäßiger Kausalverlauf),

c) udělí-li obviněný souhlas k použití důkazního prostředku poté, co byl řádně poučen, že 

jinak  by  důkaz  nebylo  možné  proti  němu  použít  (tzv.  kvalifikované  poučení  -  qualifizierte  

Belehrung),

d) má-li být důkaz použit ve prospěch obžalovaného.

Povinnost  nepoužitelnost  důkazu  včas  namítnout  (prozessuale  Geltendmachung, 

Widerspruchslösung)  byla  Spolkovým soudním dvorem poprve  formulována  v  usnesení  ze  dne 

27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91, a to v případě použití výpovědi svědka, který nebyl před svojí 

výpovědí řádně poučen o svém právu odepřít výpověď, přičemž obviněný, zastoupený obhájcem, 

nepoužitelnost výpovědi včas v hlavním líčení nenamítl.156 Pozdější judikatura rozšířila povinnost 

řádného a včasného namítnutí nepoužitelnosti i na další důkazní prostředky,157 včetně případů, kdy 

obviněný není zastoupen obhájcem, byl-li o svém právu odporovat použití výpovědi řádně soudem 

poučen (qualifizierte  Belehrung).  V nejnovější  judikatuře  je  vykládána  tato  povinnost  poměrně 

striktně,  kdy  nepostačuje  obecná  námitka  nezákonnosti  důkazního  prostředku  (generelle 

Widerspruchseinlegung),  ale  musí  být  konkrétně  označeno  konkrétní  procesní  pochybení,  které 

obviněného k takovému závěru vede, a to v návaznosti na skutkové okolnosti projednávané věci.158 

Současně však v některých rozhodnutích Spolkový soudní dvůr existenci povinnosti nepoužitelnost 

důkazu včas namítnout zpochybnil.159

Proti  tomuto  řešení  je  namítáno,  že  obžalovaný  je  odkázán  na  vědomost  obhájce 

o existenci  skutkových  okolností  zakládajících  procesní  vady  i  jeho  schopnost  tyto  vady  včas 

odhalit. Na obžalovaného ani jeho obhájce nelze klást vyšší nároky, než na soud, který by sám měl 

procesní vadu zjistit a vyvodit z ní důsledky v souladu se zásadami spravedlivého procesu.160 Jako 

problematické je částí  teorie vnímáno i to,  že obviněný je uplatněním zásady  „mlčení znamená 

souhlas” nepřípustně nucen k aktivní spoluúčasti na probíhajícím řízení.161

156 V rozhodnutí byla jako procesně použitelná posouzena výpověď svědka, který nebyl před svým výslechem řádně 
poučen dle § 136 StPO, přičemž obviněný, zastoupený obhájcem, tuto skutečnost při hlavním líčení včas nenamítl. 
Viz Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 283.

157 Srov. Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 283.
158 Eder,  F.  Beweisverbote und Beweislast  im Strafprozess.  Herbert Utz Verlag,  2015, s.  111 - 112. Srov.  usnesení 

Spolkového soudního dvora ze dne 11. září 2007, sp. zn. 1 StR 273/07.
159 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 283 - 284. Autor zmiňuje zejména rozsudek 

Spolkového soudního dvora ze dne 18. dubna 2007, sp. zn. 5 StR 546/06 (vědomé provedení domovní prohlídky bez 
soudního příkazu) a rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. srpna 2005, sp. zn. 1 StR 140/05 (použití 
deníku obviněného, který „popíráním viny dal najevo nesouhlas s použitím zajištěného deníku”).

160 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 114 - 116.
161 Kalb, S. Beweisverbote im Strafprozess; dostupné na: .
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Zvažuje-li  soud  hypotetický  kauzální  průběh  důkazního  řízení  (hypothetisch-

rechtmäßiger Kausalverlauf), pokud by orgány činné v trestním řízení postupovaly v souladu se 

zákonem, neměla by dle převážné části judikatury Spolkového soudního dvora i trestněprávní teorie 

k překonání důkazního zákazu postačovat pouhá možnost opatření důkazu zákonným způsobem, ale 

až  vysoká  pravděpodobnost  jeho  získání  zákonným způsobem,  přičemž musejí  být  zohledněny 

konkrétní okolnosti projednávané věci..162 Existují však i rozhodnutí Spolkového soudního dvora, 

podle  nichž  postačuje  k  procesní  použitelnosti  důkazu  i  pouhá  abstraktní  (teoretická)  možnost 

získání důkazu v souladu s právem.163 Zřetelně nejednoznačně je pak v judikatuře i teorii řešena 

otázka,  jak  vysoký  stupeň  pravděpodobnosti  postačuje  k  závěru  o  možnosti  získání  důkazu 

zákonnou  cestou,  kdy  odpověď  na  uvedenou  otázku  osciluje  od  „pravděpodobnosti  hraničící 

s jistotou” přes „vysokou pravděpodobnost,” dále „pravděpodobnost vyšší než opak” až po pouhou 

„možnost”. Za nepřípadné  pak Spolkový soudní dvůr s ohledem na disciplinační funkci důkazních 

zákazů označil úvahy o možném zákonném získání důkazu v případě svévolného nerespektování 

povinnosti získání souhlasu soudu k některým zásahům do právní sféry jednotlivce (odposlechu či 

jiným formám skrytého vyšetřování).164

Důkazní  prostředek je  dále  považován za přípustný,  udělí-li  obviněný souhlas  k  jeho 

použití poté, co byl řádně poučen, že bez jeho souhlasu důkaz není možné použít (tzv. kvalifikované 

poučení -  qualifizierte Belehrung). Předchozí nezákonně získanou výpověď je však dle judikatury 

Spolkového soudního dvora možné použít i v případě, kdy obžalovaný byl poučen pouze o svém 

právu  nevypovídat,  převládne-li  současně  obecný  zájem  na  použití  výpovědi  nad  zájmy 

obviněného.  Jak  uvádí  F.  Eder,  zákaz  použití  nezákonné  výpovědi  je  tím  obsahově  téměř 

vyprázdněn.165

Judikatura i nauka se shoduje, že zákazy použití důkazů platí výlučně v případě, má-li být 

důkaz  použit  v  neprospěch  obžalovaného  (reine  Belastungsverbote),  sporná  je  však  možnost 

„částečného” použití důkazu, výlučně ve prospěch obžalovaného (tzv. dělené hodnocení důkazů - 

gespaltene Beweisverwertung), svědčí-li zároveň i v jeho neprospěch.166

http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html
162 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 119 a zde citovaná literatura; 

Pitsch,  Ch. Strafprozessuale  Beweisverbote.  Verlag  Dr.  Kovač,  2009,  s.  285;  Kalb,  S. Beweisverbote 
im Strafprozess; dostupné na: .
http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html

163 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 285 - 286.
164 Viz též  Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 286,  Eder, F.  Beweisverbote und 

Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 118.
165 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 121 - 122.
166 Eder,  F.  Beweisverbote  und  Beweislast  im  Strafprozess.  Herbert  Utz  Verlag,  2015,  s.  38,  Pitsch,  Ch. 

Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 302 - 304.
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Podle ustálené judikatury Spolkového soudního dvora dále platí, že „procesní pochybení  

musejí být prokázána,”167 a to v rámci (sub)řízení, v němž soud není odkázán výlučně na důkazní 

prostředky upravené v trestním řádu (tzv. Freibeweisverfahren).168 Neuplatní se zde zásada in dubio 

pro reo, naopak případné pochybnosti o existenci procesní vady směřují k závěru o použitelnosti 

důkazu  jdou  plně  k  tíži  obžalovaného,  jehož  tedy  v  uvedeném směru  objektivně  tíží  důkazní 

břemeno  (objektive  Beweislast).169 S  ohledem  na  pravidelně  se  vyskytující  důkazní  nouzi 

obžalovaného  (Beweisnot)  někteří  autoři  zastávají  názor  o  potřebě  přenesení  části  důkazního 

břemene  na  obžalobu  (partielle  Beweislastumkehr),  případně  omezení  důkazního  břemene 

obžalovaného  v  tom  směru,  že  procesní  vadu  postačí  alespoň  osvědčit  s  určitým  stupněm 

pravděpodobnosti (Beweismaßreduktion).170

I.3 Vylučovací pravidla (exclusionary rules) v americkém trestním procesu

Jak  bude  podrobně  popsáno  v  následujících  kapitolách,  Nejvyšší  soud  Spojených  států 

v průběhu  20.  století  v  řadě  svých  rozhodnutí  postupně  formuloval  tzv.  vylučovací  pravidla 

(exclusionary  rules),  jejichž  obsahem  je  vymezení  podmínek,  kdy  porušení  Čtvrtého  dodatku 

Ústavy  (zákaz  neodůvodněných  domovních  prohlídek  bez  soudního  příkazu),  Pátého  dodatku 

Ústavy (zákaz donucování k sebeobvinění) či Šestého dodatku Ústavy (právo konfrontace svědků 

obžaloby) ze strany vyšetřujících orgánů (policie) vede k procesní nepoužitelnosti takto získaných 

důkazních prostředků v trestním řízení.  Vylučovacími  pravidly (exclusionary rules)  ve vlastním 

slova smyslu se pak rozumí zejména pravidla upravující předpoklady procesní použitelnosti důkazů 

získaných porušením Čtvrtého dodatku Ústavy (nezákonnými zásahy do soukromí).

Původní  pojetí,  podle  něhož  „zákonnost  či  nezákonnost  způsobu,  jak  byl  důkaz  získán,  

neovlivňuje  jeho  použitelnost  před  soudem,”171 bylo  počátkem  20.  století  postupně  nahrazeno 

přístupem opačným.172

V přelomovém rozsudku ze dne 24. února 1914 ve věci Weeks v. United States173 Nejvyšší 

soud Spojených států jednomyslně prohlásil, že  dokumenty získané porušením Čtvrtého dodatku 

Ústavy (právo na soukromí) nemohou být u soudu předloženy jako důkaz, s tím, že „pokud lze  
167 „Verfahrensfehler  müssen  nachgewiesen  werden.”  Srov.  např.  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne 

5. července  1955,  sp.  zn.  5  StR  52/55,  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  28.  června  1961, 
sp. zn. 2 StR 154/61.

168 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 304.
169 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 304 - 306.
170 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 306 - 310.
171 Rozsudek  Obvodního soudu v Massachusetts  z  května  1822,  26FED.CAS-53,  No.  15,551:  „The lawfulness  or 

unlawfulness of the mode by which evidence is obtained, does not affect its admissibility in a court of law.”
172 Srov. již dříve Boyd v. United States, rozsudek ze dne 1. února 1886, 116 U.S. 616 (1886).
173 Weeks v. United States, rozsudek ze dne 24. února 1914, 232 U.S. 383 (1914).
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dopisy a soukromé dokumenty takto konfiskovat,  zadržovat a užívat jako důkazy proti  občanovi  

obžalovanému  z porušení  zákona,  pak  je  ochrana  práva  na  zabezpečení  před  podobnými 

prohlídkami a konfiskacemi v podobě čtvrtého dodatku zcela bezcenná a ... tento dodatek by mohl  

být  z  Ústavy  vyškrtnut. ... Schválit  takový  postup  by  znamenalo  soudním rozhodnutím  potvrdit  

zjevné  opomíjení,  ne-li  přímo  otevřené  odmítání  ústavních  zákazů,  jež  mají  chránit  lid  před  

podobnými neoprávněnými kroky.”174

Zpočátku  bylo  vylučovací  pravidlo  formulované  v  rozsudku ve  věci  Weeks  v. United 

States aplikováno  toliko  v  řízení  před  federálními  soudy,  nikoli  však  v  řízení  před  soudy 

jednotlivých států pro trestné činy stanovené zákony těchto států.175 Současně byla  uplatňována 

tzv. doktrina stříbrné placky (silver platter doctrine), podle níž i před federálními soudy bylo možné 

jako  důkaz  užít  důkazy  nezákonně  získané  úředníky  jednotlivých  států.176 Tyto  závěry  byly 

překonány  rozsudkem  ve  věci  Elkins  v.  United  States ze  dne  27.  června  1960,177 a  zejména 

rozsudkem ve věci  Mapp v.  Ohio ze dne 19. června 1961, v němž Nejvyšší soud formuloval jako 

obecné vylučovací  pravidlo,  že  „veškeré důkazy zajištěné při  prohlídce nebo zatčení  v  rozporu 

s Ústavou,  jsou  ... nepřípustné  před  soudy  jednotlivých  států.”178 Nejvyšší  soud  uvedl,  že 

vylučovací pravidlo je třeba vnímat jako integrální součást práva na soukromí, zaručeného Čtvrtým 

dodatkem Ústavy.179 Má-li být toto právo vůči státům účinně vymahatelné, nelze připustit, aby bylo 

zbaveno svého nejvýznamnějšího projevu, totiž vyloučení důkazů, které byl obviněný nucen vydat 

při nezákonné prohlídce. Opačný závěr by znamenal na jedné straně zaručit právo, ale odepřít jeho 

skutečný výkon.180

174 „If  letters and private documents can thus be seized and held and used in evidence against  a citizen accused  
of an offense, the protection of the Fourth Amendment, declaring his right to be secure against such searches and  
seizures,  is  of  no  value,  and,  so  far  as  those  thus  placed  are  concerned,  might  as  well  be  stricken  from 
the Constitution. ... To sanction such proceedings would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not  
an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such  
unauthorized action” (Weeks v. United States, rozsudek ze dne 24. února 1914, 232 U.S. 383 (1914)). Český překlad 
dle Kuklík, J., Seltenreich, R. Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, 2007, s. 739. Ke stejnému závěru dospěl 
Nejvyšší soud ve věci Silverthorne Lumber Co., Inc. v. United States, rozsudek ze dne 26. ledna 1920, 251 U.S. 385 
(1920):  „The essence of  a provision forbidding the acquisition of  evidence in a certain way is  that  not  merely 
evidence so acquired shall not be used before the Court, but that it shall not be used at all.”

175 Viz Wolf v. Colorado, rozsudek ze dne 27. června 1949, 338 U.S. 25 (1949)).„... in a prosecution in a State court  
for a  State  crime,  the  Fourteenth  Amendment  does  not  forbid  the  admission  of  evidence  obtained  
by an unreasonable search and seizure.” 

176 Byars v. United States, rozsudek ze dne 3. ledna 1927, 273 U.S. 28 (1927), Lustig v. United States, rozsudek ze dne 
27. června 1949, 338 U.S. 74 (1949). Viz též  Stewart, P.  The Road to Mapp v. Ohio and Beyond: The Origins, 
Development and Future of the Exclusionary Rule in Search-and-Seizure Cases. Columbia Law Review, Vol. 83, 
October 1983, No. 6, s. 1379.

177 Elkins v. United States, rozsudek ze dne 27. června 1960, 364 U.S. 206 (1960).
178 Mapp v. Ohio, rozsudek ze dne 19. června 1961, 367 U.S. 643 (1961):  „...  all evidence obtained by searches and  

seizures in violation of the Constitution is, by that same authority, inadmissible in a state court.”
179 Srov.  shora  uvedený rozsudek  ve  věci  Weeks  v.  United  States, ze  dne  24.  února  1914,  232  U.S.  383  (1914), 

Silverthorne Lumber Co., Inc. v. United States, rozsudek ze dne 26. ledna 1920, 251 U.S. 385 (1920).
180 „The right to privacy, when conceded operatively enforceable against the States ... could not consistently tolerate  

denial of its most important constitutional privilege, namely, the exclusion of the evidence which an accused had  
been forced to give by reason of the unlawful seizure. To hold otherwise is to grant the right but, in reality, to 
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Již od vydání rozsudku ve věci Weeks v. United States čelilo vylučovací pravidlo značné 

kritice, jejíž podstatu shrnul soudce Benjamin Cardozo do slavné věty: „Protože policista chyboval,  

je  zločince  třeba  propustit.”181 Zdánlivě  jednoznačně  znějící  zásada  kauzálního  vztahu  mezi 

porušením  Ústavy  a  procesní  nepoužitelností  takto  získaných  důkazů  byla  nejen  pod  vlivem 

dosavadní  kritiky,  ale  též  v  důsledku generační  obměny Nejvyššího soudu pozdější  judikaturou 

postupně významně relativizována.

V rozsudku ve věci United States v. Leon ze dne 5. července 1984 Nejvyšší soud uvedl, že 

vylučovací  pravidla  s  sebou  přináší  značné  sociální  náklady  (substantial  social  costs) a 

v konkrétním případě je proto vždy třeba vážit náklady a přínosy jeho uplatnění (costs and benefits  

analysis).182

Postupně formulovaný nový přístup Nejvyššího soudu k vylučovacím pravidlům shrnul 

soudce A. Scalia  v rozsudku Nejvyššího soudu Spojených států ze dne 15. června 2006 ve věci 

Hudson v. Michigan takto:  „Potlačení důkazu  ... vždy bylo naší poslední možností,  nikoli naším 

prvím impulsem. Vylučovací pravidlo s sebou přináší značné sociální náklady..., což někdy zahrnuje 

propuštění  nebezpečného  zločince  na  svobodu. Proto  jsme  vždy  byli  obezřetní  před  jeho  

rozšiřováním...  a opakovaně jsme zdůrazňovali, že vysoká daň, kterou na základě tohoto pravidla  

platíme na úkor úsilí o hledání pravdy a výkonu práva představuje zásadní překážku jeho extenzivní  

aplikace...  Odmítli jsme nerozlišující aplikaci tohoto pravidla ... a prohlásili jsme je za použitelné  

pouze  tam,  kde  se  jeho  nápravný  cíl  může  uplatnit  nejúčinněji..., což  znamená  tam,  kde  jeho 

prospěch z hlediska odstrašení (policie od dalšího porušování zákona) převáží jeho značné sociální  

náklady...  To, zda je sankci vyloučení (důkazu) na místě užít v konkrétním případě, ... představuje 

samostatnou otázkou, rozdílnou od otázky, zda došlo k porušení práv zaručených Čtvrtým dodatkem 

ze strany policie vůči osobě požadující aplikaci tohoto pravidla ... Jinými slovy, vyloučení nemůže 

být založeno na pouhé skutečnosti, že porušení ústavně zaručených práv bylo nezbytnou podmínkou  

získání  důkazu. Naše  případy  ukazují,  že  taková  příčinná  souvislost  (mezi  porušením  ústavně 

zaručených práv a zajištěním důkazu) je z  hlediska potlačení důkazu podmínkou nutnou,  nikoli  

postačující...”183

withhold its privilege and enjoyment” (Mapp v. Ohio, rozsudek ze dne 19. června 1961, 367 U.S. 643 (1961)).
181 „The  criminal  is  to  go  free  because  the  constable  has  blundered.”  (soudce  Benjamin  Cardozo  v  rozsudku 

Odvolacího  soudu  v  New  Yorku  ze  dne  6.  července  1925,  sp.  zn.  242  N.Y.  13;  150  N.E.  585,  citováno 
např. v rozsudku  Nejvyššího  soudu  Spojených  států  ve  věci  Elkins  v.  United  States ze  dne  27.  června  1960, 
364 U.S. 206 (1960)).

182 „The substantial social costs exacted by the exclusionary rule for the vindication of Fourth Amendment rights have  
long  been  a  source  of  concern  ...  The  question  whether  the  exclusionary  sanction  is  appropriately  imposed  
in a particular case as a judicially created remedy to safeguard Fourth Amendment rights through its deterrent  
effect, must be resolved by weighing the costs and benefits of preventing the use in the prosecution's case in chief  
of inherently  trustworthy  tangible  evidence.”  (United  States  v.  Leon,  rozsudek  ze  dne  5.  července  1984, 
468 U.S. 897 (1984)).
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V rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Herring v. United States ze dne 14. ledna 2009,184 

soudce J. Roberts shrnul, základní východiska,  z nichž Nejvyšší  soud při  aplikaci vylučovacího 

pravidla vychází, takto:

- vylučovací pravidlo je pravidlo vytvořené soudy, nikoli ústavní příkaz,

- vyloučení důkazu je poslední možnost nápravy,

- vyloučení důkazu není individuálním právem obžalovaného,

- vyloučení důkazu je vhodné jen tehdy, pokud představuje prevenci budoucích porušení 

Čtvrtého dodatku,

- soud je povinen zvažovat náklady a přínosy vyloučení sporného důkazu.185

            V rozsudku ze dne 16. června 2011 ve věci Davis v. United States pak soudce S. Alito na 

základě analýzy judikatury Nejvyššího soudu dospívá k závěru, že „jediným smyslem vylučovacího 

pravidla  je  odstrašení  od  budoucích  porušení  Čtvrtého  dodatku...  Pokud  policie  poruší  práva 

zaručená  Čtvrtým  dodatkem  „úmyslně”,  „lehkovážně”  či  „hrubě  nedbale”  přínos  vyloučení  

(důkazu) obvykle převáží jeho náklady... Pokud naopak policie koná v objektivně odůvodněné dobré 

víře,  že  její  postup  je  v souladu  se  zákonem,  nebo  představuje-li  její  jednání  pouze  ojedinělé  

nedbalostní pochybení, odstrašující potenciál potlačení (důkazu) je omezený a vyloučení nemůže  

„pokrýt své náklady”...”186

Klíčovými okolnostmi, které soud při úvahách o procesní použitelnosti nezákonně získaného 

důkazu zvažuje, jsou tedy 

183 Hudson v. Michigan, rozsudek ze dne 15. června 2006, 126 S.Ct. 2159 (2006): „Suppression of evidence, however,  
has  always  been  our  last  resort,  not  our  first  impulse.  The  exclusionary  rule  generates  “substantial  social  
costs,” ... , which sometimes include setting the guilty free and the dangerous at large. We have therefore been  
“cautio[us]  against  expanding” it,...  and “have  repeatedly  emphasized  that  the  rule’s  ‘costly  toll’ upon truth-
seeking and law enforcement objectives presents a high obstacle for those urging [its] application,” ... We have  
rejected “[i]ndiscriminate application” of the rule..., and have held it to be applicable only “where its remedial  
objectives are thought most efficaciously served,” ... that is, “where its deterrence benefits outweigh its ‘substantial  
social  costs,’ ” ...  “[w]hether the exclusionary sanction is  appropriately  imposed in  a particular case,  .  .  .  is  
‘an issue separate from the question whether the Fourth Amendment rights of the party seeking to invoke the rule 
were  violated  by  police  conduct.’ ”  ....  In  other  words,  exclusion  may  not  be  premised  on  the  mere  fact  that  
a constitutional violation was a “but-for” cause of obtaining evidence. Our cases show that but- for causality is only  
a necessary, not a sufficient, condition for suppression...”

184 Herring v. United States, rozsudek ze dne 14. ledna 2009,  No. 07–513:  „this judicially created rule is “designed  
to safeguard  Fourth  Amendment  rights  generally  through  its  deterrent  effect.”...  exclusion  “has  always  been 
our last resort, not our first impulse,” ... the exclusionary rule is not an individual right and applies only where it  
“‘result[s] in appreciable deterrence.’”... We have repeatedly rejected the argument that exclusion is a necessary 
consequence of a Fourth Amendment violation. ... Instead we have focused on the efficacy of the rule in deterring 
Fourth Amendment violations in the future. ... In addition, the benefits of deterrence must outweighthe costs.”

185 Ferguson, A. G.  Constitutional Culpability: Questioning the New Exclusionary Rules. Florida Law Review, 2015, 
Vol. 66, Is. 2, Art. 2, s. 636.

186 Davis v. United States, rozsudek ze dne 16. června 2011, No. 09–11328: „The exclusionary rule’s sole purpose is  
to deter  future  Fourth  Amendment  violations  ...  When the  police  exhibit  “deliberate,”  “reckless,”  or  “grossly  
negligent” disregard for Fourth Amendment rights, the benefits of exclusion tend to outweigh the costs. ... But when 
the police act with an objectively reasonable good-faith belief that their conduct is lawful, or when their conduct 
involves only simple, isolated negligence, the deterrent value of suppression is diminished, and exclusion cannot  
“pay its way.”...”
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- charakter porušení zákona a jeho závažnost,

- existence či absence objektivní dobré víry policie v zákonnost jejího postupu.187

I.4 Zákonnost důkazů v trestním řízení v judikatuře Evropského soudu pro 

lidská práva

Podle čl.  6 odst.  1 Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležitost  byla spravedlivě, 

veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který 

rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích  nebo o  oprávněnosti  jakéhokoli  trestního 

obvinění  proti  němu.  Evropský soud pro  lidská  práva  ustáleně  judikuje,  že  čl.  6  Úmluvy  sice 

zaručuje  právo  na  spravedlivý  proces,  neupravuje  však  přípustnost  důkazů  jako  takových,  což 

v prvé řadě spadá do působnosti vnitrostátního práva.188 V zásadě se proto Evropský soud pro lidská 

práva  nemá  vyjadřovat  k  přípustnosti  určitých  druhů  důkazních  prostředků,  například  důkazů 

pořízených nezákonně z hlediska vnitrostátního práva; musí posoudit, zda řízení, včetně způsobu, 

jakým byly důkazy pořízeny, bylo spravedlivé jako celek,189 což znamená, že má posoudit tvrzenou 

„nezákonnost“ a v případě, kdy se jedná o porušení jiného práva chráněného Úmluvou, povahu 

tohoto porušení Úmluvy.190 

187 Ferguson, A. G.  Constitutional Culpability: Questioning the New Exclusionary Rules. Florida Law Review, 2015, 
Vol. 66, Is. 2, Art. 2, s. 638 a násl.

188 Vostrá, Z. Vybrané doktríny ESLP a jejich vliv na proces dokazování. in: Jelínek, J. a kol.  Dokazování v trestním 
řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 43 - 44.
Schenk proti  Švýcarsku, rozsudek ze dne 12. července 1988, č.  10862/84, odst. 45-46, Teixeira de Castro proti 
Portugalsku, rozsudek ze dne 9. června 1998, č. 25829/94, odst. 34, Haci Özen proti Turecku, rozsudek ze dne 
12. dubna 2007, č. 46289/99, odst. 99, Harutyunyan proti Arménii, rozsudek ze dne 28. června 2007, č. 36549/03, 
odst. 60, Yaremenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 12. června 2008, č. 32092/02, odst. 74, Jalloh proti Německu, 
rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00, odst. 94,  Levinţa proti Moldávii, rozsudek ze dne 16. prosince 
2008, č. 17332/03, odst. 97, Bykov proti Rusku, rozsudek ze dne 10. března 2009, č. 4378/02, odst. 88, Gäfgen proti 
Německu,  rozsudek  ze  dne  1.  června  2010,  č.  22978/05,  odst.  162,  Lopata  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne 
12. července 2010, č. 72250/01, odst. 132,  Alchagin proti Rusku, rozsudek ze dne 17. ledna 2012, č. 20212/05, 
odst. 62. 

189 Srov.  např.  Haci  Özen  proti  Turecku,  rozsudek  ze  dne  12.  dubna  2007,  č.  46289/99,  odst.  100,  Levinţa  proti 
Moldávii,  rozsudek ze dne 16.  prosince 2008,  č.  17332/03,  odst.  98,  Gladyshev  proti  Rusku,  rozsudek ze dne 
30. července 2009, č. 280/04, odst. 74, El Haski proti Belgii, rozsudek ze dne 25. září 2012, č. 649/08, odst. 82, 
Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 101, Ibrahim 
a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září 2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 40351/09, 
odst. 250. 

190 Harutyunyan proti Arménii, rozsudek ze dne 28. června 2007, č. 36549/03, odst. 61, Jalloh proti Německu, rozsudek 
ze dne 11. července 2006, č. 54810/00, odst. 95, Khan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 12. května 2000, 
č. 35394/97, odst. 34, P.G. a J.H. proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. září 2001, č. 44787/98, odst. 76, 
Allan  proti  Spojenému království,  rozsudek  ze dne  5.  listopadu 2002,  č.  48539/99,  odst.  42,  Yaremenko proti 
Ukrajině, rozsudek ze dne 12. června 2008, č. 32092/02, odst. 75, Bykov proti Rusku, rozsudek ze dne 10. března 
2009, č. 4378/02, odst. 89, Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 163, Lopata 
proti Rusku, rozsudek ze dne 12. července 2010, č. 72250/01, odst. 133, Shishkin proti Rusku, rozsudek ze dne 
7. července 2011, č.  18280/04, odst.  148,  Alchagin proti  Rusku, rozsudek ze dne 17. ledna 2012, č.  20212/05, 
odst. 63.
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Soulad  s  požadavky  spravedlivého  procesu  je  posuzován  s  ohledem  na  okolnosti 

konkrétního soudního  řízení  jako celku,  nikoli  výlučně na základě izolovaných úvah o určitém 

dílčím aspektu či dílčím incidentu v průběhu řízení. Nelze však vyloučit, že určitý specifický faktor 

může být natolik rozhodující, aby umožnil posoudit spravedlivost řízení již v počátečním stadiu 

řízení. Při posouzení celkové spravedlivosti řízení bere Evropský soud pro lidská práva v úvahu 

zejména tzv. minimální práva obviněného uvedené v čl. 6 odst. 3 Úmluvy, která představují typické 

atributy spravedlivého trestního procesu ve smyslu čl.  6 odst.  1 Úmluvy. Tato minimální práva 

nepředstavují účel sama o sobě, ale mají sloužit k zajištění spravedlivosti řízení jako celku.191

Obecné požadavky spravedlivého procesu ve smyslu čl.  6  se aplikují  na všechna trestní 

řízení,  bez ohledu na povahu vyšetřovaného trestného činu.  Podle Evropského soudu pro lidská 

práva  však  „článek  6  nemůže  být  aplikován  způsobem,  který  by  působil  nepřiměřené  obtíže  

policejním orgánům při přijímání účinných opatření v boji proti terorismu nebo jiné závažné trestné  

činnosti a odporovat jejich povinnosti ...  chránit právo veřejnosti na život a tělesnou bezpečnost. 

Veřejný zájem však nemůže ospravedlnit opatření, která zasahují do samé podstaty stěžovatelova  

práva na obhajobu.”192

Při posouzení, zda řízení jako celek lze považovat za spravedlivé, namítá-li stěžovatel, že 

k jeho odsouzení byly použity nezákonně získané důkazy,  zohledňuje Evropský soud pro lidská 

práva:

a) zda byla dodržena práva obhajoby,

b) zda byla stěžovateli poskytnuta možnost napadnout pravost důkazu a jeho použití,

c) je nutno přihlédnout ke kvalitě důkazu včetně toho, zda okolnosti, za kterých byl pořízen, 

vrhají stín pochybností na jeho věrohodnost nebo přesnost,

d)  v  případech,  kdy  pořízený  důkaz  není  potvrzen  jinými  skutečnostmi,  sice  nutně 

nevyvstávají pochybnosti ohledně spravedlivosti, je však nutno říci, že je-li důkaz dostatečně pevný 

a nedává-li prostor pro pochyby, další důkazy na jeho podporu již nejsou natolik potřebné,

e)  je-li  zpochybněna  spolehlivost  důkazu,  nabývá  na  významu  existence  procedury 

zajišťující spravedlivé posouzení přípustnosti důkazu,

f) lze přihlédnout i k váze veřejného zájmu na postihu za konkrétní trestný čin a na uložení 

sankce jeho pachateli a tuto porovnat se zájmem jednotlivce, aby důkazy v jeho neprospěch byly 
191 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09, odst. 251, a zde citovaná judikatura.
192 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09, odst. 251: „The general requirements of fairness contained in Article 6 apply to all criminal proceedings,  
irrespective  of  the  type  of  offence  in  issue...  Article  6  should  not  be  applied  in  such  a  manner  as  to  put  
disproportionate difficulties in the way of the police authorities in taking effective measures to counter terrorism or  
other serious crimes in discharge of their duty under Articles 2, 3 and 5 § 1 of the Convention to protect the right  
to life and the right to bodily security of members of the public... However, public interest concerns cannot justify  
measures which extinguish the very essence of an applicant’s defence rights...”
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opatřovány zákonnou  cestou;  veřejným zájmem však  nelze  odůvodňovat  přijetí  opatření,  která 

zbavují práva obhajoby konkrétního stěžovatele jejich samotné podstaty, včetně práva nevypovídat 

ve svůj neprospěch,

g)  význam  může  mít  i  okolnost,  zda  sporný  důkaz  byl  rozhodující  pro  odsouzení 

stěžovatele.193

Pramení-li  „nezákonnost”  důkazu  z  porušení  některého  z  práv  zaručených  Úmluvou, 

Evropský  soud  pro  lidská  práva  obecná  východiska  své  judikatury  v  některých  případech 

modifikuje, a to s přihlédnutím k povaze a významu dotčeného práva.

193 Heaney  a  McGuinness  proti  Irsku,  rozsudek  ze  dne  21.  prosince  2000,  č.  34720/97,  Allan  proti  Spojenému 
království, rozsudek ze dne 5. listopadu 2002, č. 48539/99, odst. 43 a 47, Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 
11. července 2006, č. 54810/00, odst. 97, Heglas proti České republice, rozsudek ze dne 1. března 2007, č. 5935/02, 
odst. 84-87, Yaremenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 12. června 2008, č. 32092/02, odst. 75, Bykov proti Rusku, 
rozsudek ze dne 10. března 2009, č. 4378/02, odst. 90, Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, 
č. 22978/05, odst. 164,  Lopata proti Rusku, rozsudek ze dne 12. července 2010, č. 72250/01, odst. 134, Alchagin 
proti Rusku, rozsudek ze dne 17. ledna 2012, č. 20212/05, odst. 64,  El Haski proti Belgii, rozsudek ze dne 25. září 
2012, č. 649/08, odst. 83.
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II. Zásada nemo tenetur a zákaz nezákonného donucení

II.1 Zákaz nezákonného donucení v českém trestním procesu

II.1.1 Základní zásady

Současná česká právní úprava zásady zákazu donucení k sebeobvinění je obsažena zejména 

v Listině základních práv a svobod a trestním řádu. Podle čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a 

svobod nikdo  nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení 

nebo trestu.   Na základě čl.  37 odst.  1 Listiny má každý právo odepřít  výpověď, jestliže by jí 

způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Obviněný má právo odepřít výpověď; 

tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven (čl. 40 odst. 4 Listiny). Čl. 37 odst. 2 Listiny 

zaručuje každému právo na právní pomoc v  řízení před soudy, jinými státními orgány  či orgány 

veřejné  správy,  a  to  od  počátku  řízení.  Obviněný  má  právo,  aby  se  mohl  hájit  sám  nebo 

prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu 

ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc 

obhájce (čl. 40 odst. 3 Listiny).

Mezinárodní  pakt  o  občanských  a  politických  právech,  č. 120/1976 Sb., v čl. 14 odst. 3 

písm. g) výslovně  konstatuje, že každý,  kdo je  obviněn z trestného  činu nesmí  být nucen svědčit 

proti sobě nebo přiznat vinu.

Podle § 89 odst. 3 tr. řáduj důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového 

donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která 

takového donucení nebo hrozby donucení použila.

II.1.2 Výpověď obviněného a svědka

Podle § 158 odst. 7 tr. řádu je policejní orgán po zahájení trestního řízení oprávněn vyzvat 

(jakoukoli) osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení. Jestliže se osoba, která byla řádně vyzvána 

k podání vysvětlení, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předvedena (§ 158 odst. 8 tr. řádu). 

Podle § 97 tr. řádu je každý dále povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako svědek o tom, 

co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení. 

Z ustanovení § 90 tr .řádu vyplývá, že obviněný má povinnost dostavit se na základě předvolání 
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k výslechu, k čemuž může být donucován i předvedením či ukládáním pořádkových pokut. Podle 

§ 92  odst.  1  tr.  řádu  však  nesmí  být  obviněný  žádným způsobem donucován k výpovědi  nebo 

k doznání. Osoba podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna vypovídat pravdu a nic 

nezamlčet; vysvětlení může odepřít, pokud by si jím způsobila nebezpečí trestního stíhání (§  158 

odst.  8  tr.  řádu).  Též  svědek  je  oprávněn  odepřít  vypovídat,  jestliže  by  si  výpovědí  způsobil 

nebezpečí trestního stíhání (§ 100 odst. 2 tr. řádu).194 O právu odepřít výpověď je před výslechem 

osobu, od níž je požadováno vysvětlení (§  158 odst.  8 tr.  řádu),  jakož i  svědka poučit  (§ 101 

odst. 1 tr. řádu). 

Za  nepřípustné  donucení  k  výpovědi  Ústavní  soud označil  například  situace,  kdy došlo 

k uvalení vazby s odůvodněním, že obviněný odepřel výpověď,195 nebo k uložení pořádkové pokuty 

za odepření výpovědi osobě, která byla ve stejné věci již pravomocně odsouzena196 nebo osobě, 

která  nebyla  řádně  poučena  o  podmínkách,  kdy může  odepřít  výpověď.197  Porušení  práva  na 

spravedlivý  proces  představovalo  i  procesní  použití  výpovědi  spoluobžalovaného,  vůči  němuž 

s vysokou mírou pravděpodnosti policie použila násilí za účelem vynucení doznání.198  Porušení 

práva na spravedlivý proces Ústavní soud shledal též v případě, kdy proti stěžovateli bylo použito 

jako klíčový usvědčující důkaz v trestním řízení  prohlášení o majetku dle § 260a a násl. o.s.ř.,199 

učiněné  pod  hrozbou  trestního  stíhání  pro  trestný  čin  poškozování  věřitele.200 Obdobně  bylo 
194 Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 4. prosince 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97, „ ...  ústavně  chráněné právo svědka  

na  odepření výpovědi pro nebezpečí  trestního stíhání jeho nebo  osob  v zákoně  vyjmenovaných  není  ... absolutní 
v tom  smyslu,  že  právo  odepřít  výpověď by se mělo vztahovat k  výpovědi jako celku ... teprve tehdy, jsou-li mu 
kladeny  upřesňující  či  doplňující  otázky,  přísluší  mu  oprávnění  odpověď  na  ně  odmítnout;  ...  svědek 
(kupř. následnými otázkami apod.)  nesmí  být  veden,  tím  méně  pak donucován, aby odepření výpovědi  zdůvodnil  
způsobem,  jímž  by  se  sám  ve svém ústavně chráněném zájmu  ohrozil. ... nezbývá proto než  zákaz  sebeobvinění 
(nebezpečí  trestního  stíhání)  v každé jednotlivé věci vyložit z jejich individuálních režimů a podmínek, za  nichž  
k odepření  výpovědi  (její  části)  dochází, a to pod zřetelným  důrazem  ústavně  chráněného  jeho  zákazu,  jemuž  
při případné  kolizi s  jinými zájmy  je třeba  dát přednost.” K oprávnění svědka odepřít výpověď z důvodu ochrany 
novinářského zdroje srov. nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2005, sp. zn. I. ÚS 394/04.

195 S týmž zdůvodněním bylo konstatováno porušení práva stěžovatele nebýt donucován k výpovědi v nálezu ze dne 
4. listopadu 1999, sp. zn. III.ÚS 188/99, kdy jedním z důvodů uvalení vazby byla skutečnost, že stěžovatel při svém 
výslechu odepřel výpověď.

196 Nález Ústavního soudu ze dne 18. února 2004, sp. zn. III. ÚS 26/03. Srov. též Hanuš, L. Glosa k realizaci zásady 
zákazu donucování k sebeobvinění (z pohledu nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. III. ÚS 26/03). Trestní právo, 
2004, č. 4, s. 19 - 22.

197 Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2006, sp. zn. II.  ÚS 89/04. Obdobně judikoval Ústavní soud v případě 
odepření podání vysvětlení, a to v nálezu ze dne 8. března 2006, sp. zn. III. ÚS 642/04. V nálezu ze dne 30. dubna 
2013, sp. zn. I. ÚS 4642/12, Ústavní soud uvedl, že pokud svědek odepře vypovídat s odůvodněním, že by sobě 
nebo osobě blízké přivodil nebezpečí trestního stíhání „jeví se naprosto nezbytné vyžádat si od něj nejprve osvětlení  
důvodů, které jej k odepření výpovědi vedou, a teprve pak, ve smyslu zásad v citované judikatuře Ústavního soudu  
obsažených, o důvodnosti  stěžovatelova odepření podat v  předmětné záležitosti  vysvětlení  rozhodnout,  případně 
(a teprve) v návaznosti na to vyvodit konsekvence vtělené do rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty.”

198 Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2002, sp. zn. II. ÚS 291/2000.
199 Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2006, sp. zn. III. ÚS 451/04.
200 Dle citovaného ustanovení se daného trestného činu dopustí ten, kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele 

tím, že v řízení před soudem odmítne učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou 
je oprávněn jednat, nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje. Za současné právní 
úpravy nesplnění téže povinnosti sankcionuje § 227 trestního zákoníku, upravující trestný čin porušení povinnosti 
učinit pravdivé prohlášení o majetku; dané ustanovení postihuje nesplnění uvedené povinnosti bez ohledu na to, zda 

45



judikováno za situace, kdy obecný soud připustil jako listinný důkaz v trestním řízení výpověď 

stěžovatele učiněnou před zahájením trestního stíhání před orgánem daňové kontroly.201 

Oproti jiným právním úpravám je pak zejména významné, že dle českého trestního řádu je 

zcela zásadně omezena procesní použitelnost údajů sdělených orgánům činným v trestním řízení ze 

strany podezřelého či svědků před zahájením trestního stíhání. Úřední záznam o podání vysvětlení 

lze totiž v řízení před soudem užít jako důkaz pouze za podmínek stanovených trestním řádem; je-li 

ten,  kdo podal  vysvětlení,  později  vyslýchán jako svědek nebo jako obviněný,  nemůže mu být 

záznam přečten, nebo jinak konstatován jeho obsah (§ 158 odst. 6 tr. řádu ). Podle § 211 odst. 6 tr. 

řádu lze v hlavním líčení číst úřední záznamy o vysvětlení osob jen se souhlasem státního zástupce 

a obžalovaného.

V nálezu ze dne 3. listopadu 2004, sp. zn. II. ÚS 268/03, se Ústavní soud zabýval případem, 

kdy se stěžovatel sám o vlastní vůli dostavil na policejní služebnu a učinil zde oznámení o tom, že 

se  dopustil  násilného trestného činu,  posléze kvalifikovaného jako trestný čin  vraždy.  Po svém 

obvinění stěžovatel  odmítl  vypovídat, pouze v rámci závěrečného slova spáchání trestného činu 

popřel. Obecné soudy dospěly k závěru, že žádné ustanovení trestního řádu nebrání tomu, aby byli 

policisté  vyslechnuti  jako  svědci  ke  skutečnostem,  které  vnímali  po  příchodu  oznamovatele  na 

jejich služebnu do provedení opatření podle trestního řádu, a v této části jejich výpověď použít jako 

důkaz procesně účinný v řízení před soudem. Stěžovatele byl uznán vinným z trestného činu vraždy. 

Ústavní  soud za této  situace konstatoval,  že  „za doznání  ve smyslu procesním se všemi z  toho 

plynoucími důsledky, zejména pokud jde o použitelnost pro trestní řízení jako důkazu, lze považovat  

přiznání  viny  na  podkladě  sděleného  obvinění  při  výslechu  obviněného  příslušným  orgánem 

trestního  řízení  způsobem,  který  pro  tento  procesní  postup  stanoví  trestní  řád... procesní  

využitelnost svědeckých výpovědí policistů k obsahu oznámení stěžovatele, jehož obsahem údajně 

bylo i jeho doznání, učiněné v době, kdy nebyl poučen o uvedených procesních následcích a nebyl  

poučen o svých právech (zejména možnosti poradit se s obhájcem), nelze připustit. Takový důkaz je  

proto nutno považovat za důkaz absolutně neúčinný... právě tam, kde se jedná o závažný skutek a 

kde hrozí vysoký trest,  je třeba provádět důkazy standardním a spravedlivým způsobem. Způsob 

opatřování  důkazů  nelze  přizpůsobovat  momentálnímu  přesvědčení  orgánů  činných  v  trestním 

v jeho důsledku došlo k poškození věřitele či nikoli.
201 Nález Ústavního soudu ze dne 9. října 2007, sp. zn. I. ÚS 677/03. Jako obtížně obhajitelné se za této situace jeví 

usnesení Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2015, sp. zn. I. ÚS 3991/13, podle něhož byly v trestním řízení jako 
přípustný důkaz vyhodnoceny svědecké výpovědi pracovníků společnosti ČEZ Měření, popisující obsah rozhovoru 
se stěžovatelem, který se pod hrozbou neobnovení dodávek elektrické energie přiznal k neoprávněnému odběru a 
označil místo neoprávněného připojení. 
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řízení o pachateli a vině, ale vždy je třeba striktně dbát předepsaných procesních pravidel, jakožto i  

jiného přípustného prostředku k získávání důkazů.”202

Podle  §  158  odst.  5  tr.  řádu  má  při  podání  vysvětlení  každý  právo  na  právní  pomoc 

advokáta.203 S odkazem na  čl. 37 odst. 2 Listiny dovodil Ústavní soud, že právo na přítomnost jím 

zmocněného advokáta má při svém výslechu i svědek.204

Před prvním výslechem musí být obviněnému objasněna podstata sděleného obvinění a musí 

být poučen o svých právech (§ 91 odst. 1 tr. řádu).205 Podle § 33 odst. 1 tr. řádu má obviněný právo 

vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich,  není však 

povinen vypovídat. Pokud obviněný po řádném poučení  o možnosti odepření výpovědi souhlasí 

s pořízením zvukového a obrazového záznamu o jeho výpovědi podle § 55a  tr. řádu, nelze takto 

opatřený zvukový záznam považovat  za  důkaz získaný nezákonným donucením a je možné jej 

použít  ve  formě  srovnávací  nahrávky  jako  podklad  pro  důkaz  znaleckým  posudkem  z  oboru 

kriminalistické audioexpertízy.206

 Obviněný 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 tr. řádu). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu 

trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Osvědčil-li obviněný, že 

202 Judikatura  naproti  tomu  připouští  možnost  výslechu  policistů  k  okolnostem  procesně  použitelného  výslechu 
obviněného - srov. například usnesení Ústavního soudu ze dne 23. února 2012, sp. zn. III. ÚS 3432/11. Jednoznačné 
závěry  citovaného  rozhodnutí  však  Ústavní  soud  nepřímo  relativizoval  v nálezu  ze  dne  8.  listopadu  2016, 
sp. zn. II. ÚS 2490/15.  Při  posuzování  procesní  použitelnosti  vyjádření  kárně  stíhaného soudce  před  zahájením 
kárného řízení Ústavní soudu uvedl, že „neplatí, že by jakékoliv sdělení či vyjádření kárně obviněného mající vztah 
k posuzované věci, které učinil před zahájením kárného řízení, bylo vyloučeno jakožto možný důkaz v takové věci. ... 
zásadní kritérium pro použitelnost vyjádření kárně obviněného z doby před zahájením kárného řízení v řízení před 
soudem  ... spočívá  v  zodpovězení  otázky,  kdo inicioval  toto  vyjádření,  tj.  zda se  kárně  obviněný  sám od sebe 
kupříkladu do tisku anebo i předsedovi soudu spontánně vyjádřil v tom smyslu, že předmětnou zprávu přeposlal,  
anebo  zda  byl  k  takovému  vyjádření  fakticky  vyzván  ze  strany  vyšetřujícího  orgánu,  jak  tomu  bylo  ve  věci  
stěžovatele.” S ohledem na obsah argumentace Ústavního soudu je zřejmě spíše otázkou času, kdy bude i v trestním 
řízení  výslovně  konstatována  procesní  použitelnost  „spontánních”  neformalizovaných  předprocesních  vyjádření 
posléze obviněného vůči orgánům činným v trestním řízení.

203 K  právu  na  pomoc  advokáta  při  podání  vysvětlení  srov.  nález  Ústavního  soudu  ze  dne  5.  června  1996, 
sp. zn. II.ÚS 98/95. Nález byl vydán v době, kdy institut podání vysvětlení byl upraven zákonem č. 283/1991 Sb., 
o Policii České republiky, přičemž právo na právní pomoc bylo Ústavním soudem dovozeno i přes absenci zákonné 
úpravy dovozeno odkazem na čl. 37 odst. 2 Listiny.

204 Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004, sp. zn. II.ÚS 386/04: „Z ústavněprávního hlediska není žádný důvod, 
aby svědek, na rozdíl od osoby podávající vysvětlení, neměl právo na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 Listiny.  
Přitom ovšem v žádném případě nejde o to, že by orgán činný v trestním řízení měl za povinnost advokáta v každém 
případě  zajistit  anebo  odkládat  provedení  svědecké  výpovědi  proto,  že  si  svědek  přeje  mít  u  výslechu  svého  
advokáta, ale pouze o povinnost toto zastoupení umožnit. Je věcí svědka, zda se rozhodne přijít k podání svědecké  
výpovědi v doprovodu svého právního zástupce, či sám.”  Viz též nález Ústavního soudu ze dne 5. března 2004, 
sp. zn. I. ÚS 734/04; opačně dřívější usnesení Ústavního soudu ze dne 22. února 2000, sp. zn. II. ÚS 174/98.

205 V případě zkráceného přípravného řízení podle § 179a a násl.  tr. řádu  se při výslechu podezřelého obdobně užijí 
ustanovení o výslechu obviněného (§ 179b odst. 3 tr. řádu).

206 Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. února 2010, sp. zn. I. ÚS 2499/09.
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nemá  dostatek  prostředků,  aby  si  hradil  náklady  obhajoby,  rozhodne  předseda  senátu  a 

v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. 

Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu 

nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a 

v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za 

sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených ve větě první a druhé náklady 

obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát (§ 33 odst. 2 tr. řádu). Všechny orgány činné v trestním řízení 

jsou  povinny  vždy  obviněného  o  jeho  právech  poučit  a  poskytnout  mu  plnou  možnost  jejich 

uplatnění (§ 33 odst. 5 tr. řádu). 

Podle § 36 a násl. tr. řádu obviněný musí mít obhájce již v přípravném řízení zejména tehdy, 

je-li  ve vazbě,  ve výkonu trestu  odnětí  svobody,  ve výkonu ochranného opatření  spojeného se 

zbavením osobní svobody nebo na pozorování v zdravotním ústavu (§ 36 odst. 1 písm. a) tr. řádu), 

je-li omezena jeho svéprávnost (§ 36 odst. 1 písm. b) tr. řádu), považuje-li to soud a v přípravném 

řízení  státní  zástupce za nutné,  zejména proto,  že  vzhledem k tělesným nebo duševním vadám 

obviněného mají pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit (§ 36 odst. 2 tr. řádu) nebo koná-li 

se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 

pět let (§ 36 odst. 3 tr. řádu), v tomto případě se obviněný může výslovným písemným prohlášením 

či ústně do protokolu obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit výjimečný trest (§ 36b 

odst. 1, odst. 2 tr. řádu); prohlášení o vzdání se obhájce může kdykoli vzít zpět (§ 36b odst. 3 tr. 

řádu).

II.1.3 Fyzické důkazy

Podezřelý či obviněný207 je povinen zúčastnit se rekognice (§ 104b tr. řádu), vyšetřovacího 

pokusu (§ 104c tr. řádu), rekonstrukce (§ 104d tr. řádu) či prověrky na místě (§ 104e tr. řádu), nesmí 

však být v rámci těchto úkonů donucován k aktivní součinnosti (§ 104b odst. 6, § 104c odst. 4, 

§ 104d odst.  2, § 104e odst.  2  tr.  řádu). Podle Ústavního soudu  „ústavně zaručené právo nebýt  

donucován k sebeobvinění, tedy předložit důkazy proti sobě pod donucením ... nelze ... chápat tak,  

že by obviněný nebo podezřelý nebyl povinen se účastnit některých vyšetřovacích úkonů. Ústavní  

soud ve své judikatuře odlišil ve vazbě na zásadu zákazu donucování k sebeobvinění případy, kdy se  

uložením  pořádkové  pokuty  vyžaduje  po  obviněném  nepřípustně  volní  aktivní  činnost,  jíž  je  

nepochybně  k  naplnění  obsahu  pojmu  sebeobvinění  zapotřebí,  od  úkonů,  které  obviněný  či  

podezřelý pouze (za zákonem stanoveným podmínek) snáší, resp. je povinen strpět. Z uvedeného 

207 Stejně tak svědek oprávněný odepřít výpověď (srov. § 104c odst. 4 tr. řádu).
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vyplývá, že některé vyšetřovací úkony, mezi něž patří i rekognice, nesměřují k tomu, aby obviněný 

aktivně něco vykonal, a tedy "poskytoval důkaz proti sobě", nýbrž pouze k tomu, aby se zúčastnil  

tohoto vyšetřovacího úkonu, který následně nemusí  nutně směřovat  k potvrzení  obvinění,  nýbrž 

může sloužit i k vyvrácení obvinění či podezření konkrétní osoby z trestného činu.”208

Podle § 78 odst. 3  tr. řádu obdobně  nelze nikoho nutit, aby předložil nebo  vydal věc, jež 

v době, kdy je požádáno o její předložení nebo vydání, může sloužit jako důkaz proti němu nebo 

proti  jeho  osobě  blízké.209 Jako  porušení  porušení  práva  neobviňovat  sebe  samého  bylo  proto 

Ústavním  soudem  posouzeno  uložení  pořádkové  pokuty  za  nepředložení  peněžního  deníku 

podezřelým ze spáchání majetkového trestného činu v souvislosti s podnikáním,210 nebo uložení 

pořádkové pokuty za nepředložení účetnictví společnosti ze strany obviněného.211 V nálezu ze dne 

12. ledna 2006, sp. zn. II. ÚS 552/05, Ústavní soud shrnul, že „nikdo nesmí být nucen k tomu, aby 

orgánům veřejné moci dodával důkazy proti sobě či  jakákoliv sebeusvědčující prohlášení.  Je to  

naopak veřejná žaloba, kdo má povinnost tvrdit a prokazovat obviněnému jeho vinu bez ohledu na  

jeho aktivitu a postoj.  Je tedy ústavně nepřípustné, aby orgány činné v trestním řízení po někom 

požadovaly pod jakoukoliv sankcí předložení důkazu, jehož může být použito proti němu samému 

k usvědčení ze spáchání trestného činu.”212

208 V dané věci  shledal  Ústavní  soud jako  nepřípadné  tvrzení  stěžovatele  o  porušení  jeho práva  nebýt  donucován 
k sebeobviňování tím, že byl po řádném poučení vyfotografován pro účely fotorekognice, aniž by došlo k zásahu do 
osobní integrity. Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06, v němž Ústavní soud 
konstatoval, že v případě rekognice se  „ve své podstatě jedná o úkon, při němž je obviněný nucen toliko pasivně  
strpět poznávací proceduru. ... poznávaná osoba (včetně obviněného) je povinna strpět provedení rekognice a může  
být přípustnými prostředky (předvedením, uložením pořádkové pokuty) donucována k účasti na rekognici. ... Bylo by  
v rozporu s právem neobviňovat  sám sebe, pokud by pod sankcí  pořádkové pokuty měl obviněný být  „donucen  
mluvit“. ... Policejní orgán sice může obviněného vyzvat, aby promluvil nebo jinak aktivně jednal, musí jej však 
poučit, že to může odmítnout.”

209 Dle citovaného ustanovení tím však nejsou dotčena tím však pochopitelně nejsou dotčena ustanovení o odnětí věci 
(§ 79 tr. řádu), domovní prohlídce, prohlídce jiných prostor a pozemků a osobní prohlídce (§ 82 a násl. tr. řádu). 
V nálezu ze dne 20. února 2001, sp.  zn.  Pl.  ÚS 29/2000, Ústavní soud konstatoval,  že vůči  obviněnému nelze 
„splnění   předkládací  povinnosti  vynutit,  a   to  ani  postupem  podle  § 66 tr. ř.,  nemá-li  být   dotčen  čl.   40  
odst. 2 Listiny,  resp. čl.  6 odst. 2 Úmluvy a čl.  14  odst. 2 Paktu ... Půjde-li však  o věc, kterou pro  účely trestního  
řízení bude nutno zajistit  ...   a obviněný ji dobrovolně nevydá (nesplní ediční  povinnost), může mu být odňata ... 
Přitom  takovéto  "odnětí  věci"  nelze  chápat jako donucení k vydání  věcného důkazu  proti sobě  samému.  ... 
V těchto    případech   nejde    o   donucování    obviněného k poskytnutí důkazů proti sobě samotnému, nýbrž  
o nucené zajištění věcných  důkazů byť  proti vůli  obviněného. Provedení  takovýchto úkonů proti vůli obviněného 
v rozporu s ústavou není. Kdyby  přesto  měla  být   ústavnost  chápána  takto  široce, koneckonců by  se tím  
paralyzovalo trestní  řízení, tedy získávání důkazů a jejich provádění v jeho průběhu.”  Srov. též nález Ústavního 
soudu ze dne 22. února 2005, sp. zn. I.  ÚS 431/04;  Kučera, P., Richter, M. Zákaz sebeobviňování v judikatuře a 
praxi. Trestní právo, 2006, s. 3 - 4.

210 Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2003, sp. zn. II. ÚS 118/01: „...hlavním důvodem nevyhovění výzvě k vydání  
věci byla realizace ústavně garantovaného práva nebýt nucen k sebeobvinění. Usnesením o pokutě policejní orgán 
dle svého tvrzení vynucoval na stěžovateli předložení listinného důkazu s cílem potvrdit nebo vyvrátit podezření, že  
spáchal majetkové trestné činy. Výsledkem předložení této věci mohlo být obvinění vyzvaného. Protože trestní řízení  
v daném případě nepochybně směřovalo k obvinění stěžovatele, nebylo možno stěžovatele nutit uložením pořádkové  
pokuty k součinnosti spočívající v předložení důkazu, který jej mohl usvědčovat.”

211 Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2005, sp. zn. III.ÚS 561/04.
212 Porušení ústavně zaručených práv stěžovatele naproti tomu Ústavní soud neshledal v usnesení ze dne 19. července 

2012, sp. zn. III. ÚS 3318/09, kdyl stěžovatel byl za nepředložení účetnictví postižen uložením pořádkové pokuty a 
po jeho následném vydání odsouzen. Podle Ústavního soudu se v daném případě odsuzující rozsudek opíral „nejen 
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Dle § 93 odst. 2 tr. řádu dále platí, že je-li toho třeba k zjištění pravosti rukopisu, může být 

obviněný  vyzván,  aby  napsal  potřebný  počet  slov;  k  tomu nesmí  však  být  žádným způsobem 

donucován. Obviněný je však povinen vždy strpět úkony potřebné k tomu,  aby se zjistila jeho 

totožnost. Podle § 114 odst. 1 tr. řádu je každý povinen se podrobit prohlídce těla, je-li nezbytně 

třeba zjistit, zda jsou na jeho těle stopy nebo následky trestného činu.213

Dle § 114 odst. 2 tr. řádu, je-li k důkazu třeba provést zkoušku krve nebo jiný obdobný úkon, 

je osoba, o kterou jde, povinna strpět, aby jí lékař nebo odborný zdravotní pracovník odebral krev 

nebo  u  ní  provedl  jiný  potřebný  úkon,  není-li  spojen  s  nebezpečím  pro  její  zdraví.  Odběr 

biologického materiálu, který není spojen se zásahem do tělesné integrity osoby, jíž se takový úkon 

týká, může provést i tato osoba nebo s jejím souhlasem orgán činný v trestním řízení. Na požádání 

orgánu činného v trestním řízení může tento odběr i bez souhlasu podezřelého nebo obviněného 

provést lékař nebo odborný zdravotnický pracovník. Nelze-li uvedené úkony pro odpor podezřelého 

nebo obviněného provést a nejde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do 

tělesné integrity, je orgán činný v trestním řízení oprávněn po předchozí marné výzvě tento odpor 

překonat;  policejní  orgán potřebuje  k  překonání  odporu podezřelého předchozí  souhlas  státního 

zástupce. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu (§ 114 odst. 4 tr. řádu); 

o uvedených  povinnostech  je  třeba  dotčenou  osobu  poučit  s upozorněním  na  následky 

nevyhovění,214 podezřelý  nebo  obviněný  se  poučí  také  o  možnosti  překonání  jeho  odporu, 

nejedná-li se o zásah do tělesné integrity (§ 114 odst. 5 tr. řádu).

Zmíněná  právní  úprava  nuceného  odběru  biologického  materiálu  je  odrazem  vývoje 

judikatury Ústavního soudu. Ten nejprve v nálezu ze dne 22. února 2006, sp. zn. I. ÚS 671/05, 

konstatoval porušení ústavně zaručených práv stěžovatele, jemuž byla udělena pořádková pokuta za 

odepření  součinnosti  při  sejmutí  srovnávací  pachové  stopy,  s  tím,  že  obviněný  „nemůže  být 

prostřednictvím pokuty nucen k tomu, aby opatřil, resp. svou součinností umožnil opatření důkazu, 

který  by  mohl  být  použit  proti  němu v  trestním řízení;  uvedeným postupem by  totiž  byl  nucen  

k jednání, které je již nutno považovat za sebeobviňování.” S tímto závěrem vyjádřil svůj nesouhlas 

v disentním stanovisku k nálezu ze dne 23. května 2007, sp. zn. III. ÚS 655/06, soudce Jan Musil, 

podle něhož „pravidlo nemo tenetur se ipsum accusare ... není bezbřehé a neposkytuje obviněnému 

absolutní  ochranu;  zejména  toto  pravidlo  nezakazuje,  aby  orgány  činné  v  trestním  řízení  

donucovaly  obviněného  k  pasivnímu  strpění  důkazních  úkonů.”  K  jeho  stanovisku  se  posléze 

o  listinné  důkazy  ze  stěžovatelem vydaného  účetnictví,  nýbrž  též  o  komplex  jiných  důkazů,  včetně  svědeckých 
výpovědí, plně postačujících k prokázání viny obviněného.”

213 Není-li  prohlídka těla  prováděna lékařem, může ji  provést  jen osoba téhož  pohlaví. Je-li  k  důkazu třeba zjistit 
totožnost osoby, která se zdržovala na místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna strpět úkony potřebné pro takové 
zjištění.

214 Možnost udělení pořádkové pokuty až do výše 50.000,- Kč dle § 66 tr. řádu.
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přiklonilo  i  plénum  Ústavního  soudu,  jež  v nálezu  ze  dne  30.  listopadu  2011, 

sp. zn. Pl. ÚS - st. 30/10,215 konstatovalo,  že  „na  úkony  dle  § 114 tr.  řádu  spočívající  v  sejmutí  

pachové  stopy,  odebrání  vzorku  vlasů  a  bukálního  stěru,  jejichž  cílem  je  získání  objektivně  

existujících  důkazů  pro  forenzní  vyšetření  a  které  nevyžadují  aktivní  jednání  obviněného  či  

podezřelého, ale toliko strpění jejich provedení, nelze pohlížet jako na úkony, jimiž by byl obviněný 

či  podezřelý  donucován  k  ústavně  nepřípustnému  sebeobviňování.  K  zajištění  součinnosti  

obviněného  či  podezřelého  při  opatřování  těchto  důkazů  je  tudíž  možno  užít  zákonných 

donucovacích prostředků.”216

II.2 Zásada nemo tenetur v německém trestním procesu

II.2.1 Základní zásady

Podle čl. 1 odst. 1 Základního zákona Spolkové republiky Německo z 23. května 1949 je 

důstojnost člověka nedotknutelná; dbát na ni a chránit je je povinností veškeré státní moci.217 Čl. 2 

odst.  2 Základního zákona zaručuje každému právo na život,  tělesnou nedotknutelnost a osobní 

svobodu; do těchto práv lze zasahovat výlučně na základě zákona.218 Lidská svoboda může být 

omezena pouze na základě výslovného zákonného zmocnění, přičemž osoby omezené na osobní 

svobodě nesmějí být podrobeny špatnému zacházení fyzického ani psychického charakteru.219

II.2.2 Výpověď obviněného a svědka

Na základě § 136 odst. 1 StPO je na počátku prvního výslechu třeba obviněného poučit, jaký 

čin je mu kladen za vinu a jaké trestní předpisy mohou být v daném případě užity. Obviněný musí 

215 Soudkyně Eliška Wagnerová ve svém odlišném stanovisku podrobila právní úpravu kritice, založené zejména na 
nezohlednění  závažnosti  vyšetřovaného  trestného  činu  (absence  proporcionality)  a  chybějící  úpravu  nakládání 
s takto zajištěnými biologickými vzorky (například vytváření databází DNA). Viz též  Srov.  Bouda, Z.  Komplexní 
pohled na zásadu nemo tenetur. Trestní právo, 2011, č. 2, s. 13 - 18.

216 Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. II. ÚS 2369/08 (vzorek pachu), nález Ústavního 
soudu ze dne 15. prosince 2011, sp. zn. I. ÚS 1605/09 (vzorek krve odebraný po dopravní nehodě bez výslovného 
souhlasu dotčené osoby), usnesení Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. II. ÚS 2355/11 (odběr krve 
pro léčebné účely).

217 Čl. 1 odst. 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller  
staatlichen Gewalt.”

218 Čl. 2 odst. 2 GG:  „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.  Die Freiheit der Person ist  
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.”

219 Čl.  104  odst.  1  GG:  „Die  Freiheit  der  Person  kann nur  auf  Grund eines  förmlichen  Gesetzes  und  nur  unter  
Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch 
noch körperlich mißhandelt werden.”
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být poučen, že dle zákona má právo se k obvinění vyjádřit, nebo k věci nevypovídat a kdykoli, i 

před svým výslechem, se radit s jím zvoleným obhájcem. Chce-li se obviněný před svým výslechem 

poradit s obhájcem, je nezbytné poskytnout mu informace, které mu umožní obhájce kontaktovat, 

včetně  upozornění  na  existující  advokátní  pohotovostní  službu.220 Porušení  povinnosti  orgánů 

činných v trestním řízení  umožnit  obviněnému konzultaci  s  obhájcem však bez dalšího nevede 

k zákazu použití takto opatřené výpovědi.221

Ustanovení § 136a StPO upravuje zakázané výslechové metody a zákaz důkazního použití 

výpovědí získaných porušením citovaného ustanovení. Podle § 136a odst.  1 StPO nesmí být při 

výslechu  svobodná  vůle  obviněného  ani  její  projev  ovlivněna  špatným zacházením,  únavou,222 

fyzickým násilím,  podáváním medikamentů, vyhrožováním, lstí nebo hypnózou. Donucení může 

být  použito  výlučně  tehdy,  pokud  to  trestní  právo  procesní  umožňuje.  Vyhrožování  zákonem 

nedovoleným opatřením či sliby zákonem nepředpokládaných výhod nejsou dovoleny.223 Zakázána 

jsou  též  opatření  ovlivňující  paměť  a  ovládací  schopnost  obviněného  (§  136a  odst. 2 StPO).224 

Zákazy dle § 136a odst. 1 a 2 StPO se uplatní bez ohledu na souhlas obviněného. Výpovědi získané 

porušením těchto zákazů nesmějí být použity ani v případě, kdy s jejich použitím obviněný souhlasí 

(§ 136a odst. 3 StPO).225

Podle § 48 odst. 1 StPO má svědek povinnost vypovídat, nestanoví-li zákon jinak. Blízkým 

příbuzným obviněného, respektive jejich zákonným zástupcům,226 dává § 52 odst. 1 a 2 StPO právo 

odepřít výpověď (Zeugnissverweigerungsrecht). O tomto právu musejí být před výslechem poučeni, 

přičemž vzdání se práva odepřít výpověď lze vzít zpět i v průběhu již probíhajícího výslechu (§ 52 

odst. 3 StPO).227 Při hlavním líčení nesmí být čtena ani předchozí výpověď svědka, který svého 

220 Právo na obhajobu prostřednictvím obháijce je zaručeno § 137 a násl.  StPO.
221 Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 18. října 2005, sp. zn.  1 StR 114/05, usnesení Spolkového soudního 

dvora ze dne 19. října 2005, sp. zn. 1 StR 117/05.
222 Srov. např. usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 21. října 2014, sp. zn. 5 StR 296/14.
223 Srov. § 136a odst. 1 StPO:  „Die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten 

darf  nicht  beeinträchtigt  werden  durch  Mißhandlung,  durch  Ermüdung,  durch  körperlichen  Eingriff,  
durch Verabreichung  von  Mitteln,  durch  Quälerei,  durch  Täuschung  oder  durch  Hypnose.  Zwang  darf  
nur angewandt werden, soweit das Strafverfahrensrecht dies zuläßt. Die Drohung mit einer nach seinen Vorschriften  
unzulässigen Maßnahme und das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils sind verboten.”

224 Srov.  §  136a  odst.  2  StPO:  „Maßnahmen,  die  das  Erinnerungsvermögen  oder  die  Einsichtsfähigkeit  
des Beschuldigten beeinträchtigen, sind nicht gestattet.”

225 Srov.  §  136a  odst.  3  StPO:  „Das  Verbot  der  Absätze  1  und  2  gilt  ohne  Rücksicht  auf  die  Einwilligung  
des Beschuldigten.  Aussagen,  die  unter  Verletzung  dieses  Verbots  zustande  gekommen  sind,  dürfen  auch  dann  
nicht verwertet werden, wenn der Beschuldigte der Verwertung zustimmt.”

226 V případě svědků neplnoletých či těch, kteří v důsledku duševní či tělesné vady nemají o tomto právu dostatečnou 
představu. Právo odepřít za svědka výpověď nemá žádný z rodičů, je-li alespoň jeden z rodičů v daném řízení sám 
obviněn (§ 52 odst. 2 StPO). Nedá-li zákonný zástupce k výslechu dítěte souhlas, nelze jej provést ani za situace, 
kdy je dítě připraveno vypovídat;  naopak je-li  ze strany zákonného zástupce takový souhlas udělen, avšak dítě 
vypovídat odmítne, není možné výslech provést - srov. rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. února 2004, 
sp. zn. 3 StR 185/03.

227 Právo odepřít výpověď mají osoby vázané profesním tajemstvím - například duchovní, advokáti, poslanci a novináři 
(§ 53 a násl. StPO) a další pomocné osoby (§ 53a StPO); osoby vázané služebním tajemstvím (§ 54 StPO).
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práva odepřít výpověď využil až v průběhu hlavního líčení (§ 252 StPO).228 Judikatura v takovém 

případě připouští provedení výslechu vyšetřujícího soudce, který předchozí výslech svědka vedl, 

k obsahu  uvedené  výpovědi,229 jako  důkaz  o  vině  však  nelze  přehrát  audiovizuální  záznam 

předcházejícího výslechu svědka,230 ani výslech znalce, který dříve vedl pohovor se svědkem.231 

Protokol o výslechu i záznam předcházejícího výslechu lze předestřít vyslýchanému vyšetřujícímu 

soudci na „podporu jeho paměti (Unterstützung des Gedächtnisses)”(§ 253 StPO).232 Plně procesně 

použitelná jsou naproti tomu dřívější vyjádření svědka, která nemají povahu „výpovědi”, zejména 

jeho  vyjádření  vůči  soukromým  osobám,  ale  též  spontánní  vyjádření  vůči  orgánům  činným 

v trestním řízení učiněná mimo rámec  „výslechu.”233

Každý má dále na základě § 55 odst.  1 StPO právo odepřít  odpověď na otázky,  jejichž 

zodpovězení by mohlo přivodit stíhání pro trestný čin nebo přestupek jemu samému nebo blízkým 

příbuzným dle § 52 odst. 1 StPO (Auskunftsverweigerungsrecht); o tomto právu musí být poučen 

(§ 55 odst. 2 StPO). K osvědčení skutečností zakládajících právo svědka odepřít výpověď postačuje 

jeho přísežné prohlášení (§ 56 StPO). Neoprávněné odepření výpovědi lze postihovat pořádkovou 

pokutou nebo vyšetřovací vazbou až na dobu šesti měsíců (§ 70 StPO). Před výslechem je svědek 

vyzván, aby vypovídal pravdu a poučen o trestních následcích křivé výpovědi (§ 56 StPO). Při 

svém výslechu má svědek právo na právní zastoupení (§ 68b StPO).

V rozsudku ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91,234 Spolkový soudní dvůr uvedl, že 

„zákon... vychází z toho, že poučení (o právu nevypovídat) je k ochraně práv obviněného nezbytné,  

neboť právo mlčet není všeobecně známo...  Z tohoto důvodu představuje poučení o právu mlčet  

záruku spravedlivého procesu...  (Jeho porušení) má za následek závažnou procesní vadu. Je tím 

228 Svědek, který využil svého práva odepřít výpověď, však může udělit souhlas ke čtení své předchozí výpovědi - 
srov. rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 23. září 1999, sp. zn. 4 StR 189/99.

229 Srov.  usnesení  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  21.  ledna  1953,  sp.  zn.  4  ARs 2/53,  rozsudek  Spolkového 
soudního  dvora  ze  dne  29.  června  1983,  sp.  zn.  2  StR 150/83,  rozsudek  Spolkového soudního  dvora  ze  dne 
20. března  1990,  sp.  zn.  1  StR  693/89,  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  3.  listopadu  2000, 
sp. zn. 2 StR 354/00, rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. února 2004, sp. zn. 3 StR 185/03). Nelze však 
k obsahu  výpovědi  vyslýchat  soudce,  který  například  v opatrovnickém  řízení  prováděl  výslech  nezletilé,  která 
v trestním  řízení  využila  práva  odepřít  výpověď,  kdy  tato  před  svým  výslechem  s  ohledem  na  povahu 
opatrovnického řízení  ani  nemohla  být  poučována  o svém právu  odepřít  výpověď (srov.  rozsudek  Spolkového 
soudního dvora ze dne 25. března 1998, sp. zn. 3 StR 686/97, usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 21. září 
2004, sp. zn. 3 StR 185/04).

230 Srov. rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. února 2004, sp. zn. 3 StR 185/03.
231 Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 27. října 2006, sp. zn. 2 StR 334/06.
232 Srov. rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. února 2004, sp. zn. 3 StR 185/03, a zde citovanou judikaturu.
233 Srov.  rozsudek  Spolkového soudního dvora  ze  dne  30.  října  1951,  sp.  zn.  1  StR 67/51,  rozsudek  Spolkového 

soudního dvora ze dne 25. března 1980, sp. zn. 5 StR 36/80, rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 20. března 
1990, sp. zn.  1 StR 693/89, rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 21. července 1994, sp. zn. 1 StR 83/94, 
rozsudek  Spolkového soudního dvora  ze  dne  13.  listopadu 1985,  sp.  zn.  3  StR 354/85,  rozsudek  Spolkového 
soudního  dvora  ze  dne 25.  března  1998,  sp.  zn.  3  StR  686/97,  usnesení Spolkového  soudního  dvora  ze  dne 
18. července 2007, sp. zn. 1 StR 296/07.

234 Rozhodnutí obsahuje též stručné komparativní shrnutí následků absentujícího poučení na procesní použitelnost takto 
získané výpovědi v právních řádech různých evropských zemí a Spojených států amerických.
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zasažen zájem obviněného, aby proti němu bylo postupováno v souladu se zásadami právního státu 

a nebyl využit jakon svědek proti sobě samému.”235 S odkazem na zranitelné postavení obviněného, 

zejména v případě  jeho  prvotního  výslechu před  policejním orgánem v přípravném řízení,  pak 

Spolkový  soudní  dvůr  dovodil  zákaz  procesního  použití  (Verwertungsverbot)  takové  výpovědi. 

Vznikne-li na základě skutkových okolností věci pochybnost, zda obviněný byl policií před svým 

výslechem řádně poučen, je soud povinen tuto skutečnost objasnit, přičemž dbá zejména na to, zda 

poučení bylo řádně zachyceno ve spisovém materiálu. Pokud se nepodaří spolehlivě prokázat, zda 

poučení bylo před výslechem uděleno, může soud výpověď použít.236 „Dospěje-li (však) soudce 

nalézacího soudu...  k závěru,  že  obviněný si  byl  svého práva mlčet  na počátku svého výslechu 

vědom, mohou být skutečnosti,  které obviněný bez poučení policii  uvedl,  zohledněny při  vydání  

rozsudku.  V opačném případě se uplatní zákaz použití  (těchto údajů).”237 Vědomost obviněného 

o právu nevypovídat je třeba prokazovat a nelze ji bez dalšího dovodit například z toho, že již byl 

v minulosti trestně stíhán. Naproti tomu, vypovídá-li obviněný za přítomnosti svého obhájce, lze 

zpravidla vycházet z toho, že si byl svého práva mlčet vědom. V pochybnostech se má za to, že si 

obviněný  svého  práva  nevypovídat  vědom  nebyl,  což  má  za  následek  nepoužitelnost  jeho 

výpovědi.238

Totožná pravidla se uplatní i v případě posuzování procesní použitelnosti výpovědi svědka, 

který nebyl poučen o svém právu odepřít výpověď.239 Zákaz použití výpovědi obviněného či svědka 

oprávněného odepřít výpověď se dále neuplatní v případě, kdy je obviněný zastoupen obhájcem a 

s použitím takové výpovědi vysloví souhlas, nebo nerozporuje-li její použití nejpozději ve svém 

vyjádření po přečtení výpovědi při hlavním líčení.240 Právně zastoupenému obviněnému je postaven 

235 Srov. též rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 14. května 1974 , sp. zn. 1 StR 366/73. Uvedené rozhodnutí 
však vztahovalo své závěry pouze na výslech obviněného při hlavním líčení před soudem, nikoli na výslechy před 
policií a státním zástupcem v přípravném řízení. 

236 „Läßt  sich  nicht  klären,  ob  der  Hinweis  gegeben  worden  ist  oder  nicht,  so  darf  der  Tatrichter  den  Inhalt  
der Vernehmung verwerten” (rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91).

237 „Gelangt der Tatrichter, erforderlichenfalls im Wege des Freibeweises, zu der Auffassung, daß der Beschuldigte sein 
Recht  zu  schweigen  bei  Beginn  der  Vernehmung  gekannt  hat,  dann  darf  er  den  Inhalt  der  Angaben,  
die der Beschuldigte ohne Belehrung vor der Polizei gemacht hat, bei der Urteilsfindung verwerten. Anderenfalls  
hat  er  das  Verwertungsverbot  zu  beachten”  (rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  27.  února  1992, 
sp. zn. 5 StR 190/91).

238 „Hat der  Tatrichter  aufgrund tatsächlicher  Anhaltspunkte ernsthafte  Zweifel  daran, daß der Angekl.  bei  seiner  
polizeilichen Vernehmung das Schweigerecht gekannt hat,  und hat das Freibeweisverfahren diese  Zweifel nicht  
beheben  können,  so  ist  entsprechend  der  vom Gesetzgeber  mit  der  Einführung  der  Hinweispflicht  getroffenen  
Grundentscheidung davon auszugehen, daß es  dem Beschuldigten an dieser Kenntnis gefehlt hat. Dann besteht  
ein Beweisverwertungsverbot” (rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91).

239 „In  ähnlicher  Weise  wird  in  Fällen,  in  denen  der  Zeuge  entgegen  §  52  Abs.  3  StPO  nicht  über  sein  
Zeugnisverweigerungsrecht  belehrt  worden  ist,  angenommen,  das  Verwertungsverbot  entfalle  nur  dann,  wenn  
feststeht, daß der Zeuge sein Zeugnisverweigerungsrecht gekannt hat” (rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 
27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91).

240 Srov. též usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 9. listopadu 2005, sp. zn. 1 StR 447/05.
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naroveň obviněný,  který  je  předsedou senátu  o  právu namítat  nepoužitelnost  výpovědi  předem 

poučen.241 

V rozsudku ze dne 22. listopadu 2001, sp. zn. 1 StR 220/01, Spolkový soudní dvůr uvedl, že 

shodná pravidla, jež se uplatní v případě posuzování procesní použitelnosti výpovědi obviněného, 

který  nebyl  řádně  poučen  o  svém  právu  nevypovídat,  mají  být  aplikována  i  na  případy 

nedostatečného poučení  obviněného o  právu konzultovat  před  výslechem zvoleného obhájce.242 

Pokud je  obviněnému před  výslechem odepřena  konzultace  se  zvoleným obhájcem,  je  posléze 

učiněná výpověď procesně nepoužitelná i v případě, že obviněný byl řádně poučen o svém právu 

nevypovídat.243 

Ustanovení  §  110a  a  násl.  StPO  umožňuje  v  případě  vyšetřování  některých  závažných 

trestných činů nasazení tzv. skrytého vyšetřovatele (verdeckter Ermittler), jímž je příslušník policie 

působící pod skrytou identitou (legendou).

Při posuzování procesní použitelnosti údajů, které podezřelé či obviněné osoby, ev. osoby 

oprávněné odepřít výpověď, sdělí skrytému vyšetřovateli, dospěl Spolkový soudní dvůr v rozsudku 

ze dne 26. července 2007, sp.zn. 3 StR 104/07, k následujícím závěrům:

- s ohledem na zákonné zakotvení institutu skrytého vyšetřovatele jsou jím získané poznatky, 

včetně sdělení obviněného, zásadně procesně použitelné,

- z podstaty věci vyplývá, že skrytý vyšetřovatel není povinen obviněného poučovat o jeho 

právu nevypovídat,

- podmínkou  procesní  použitelnosti  takových  vyjádření  obviněného  je,  že  jej  skrytý 

vyšetřovatel  k  sebeusvědčujícím  vyjádřením  nenutí,  ani  se  jej  nepoukouší  k  takovým 

sdělením přimět lstí (zejména cílenými otázkami),

- pokud  obviněný  projeví  policejnímu  orgánu  vůli  nevypovídat,  je  z  ústavního  hlediska 

nepřípustné,  aby  se  policejní  orgán  pokoušel  toto  jeho  rozhodnutí  obejít  tím,  že  proti 
241 „Hat ein Verteidiger  des  Angeklagten  in  der  Hauptverhandlung mitgewirkt  und hat  der  verteidigte  Angeklagte  

ausdrücklich der Verwertung des Inhalts einer ohne Belehrung (§ 136 Abs.  1 S.  2 StPO) zustandegekommenen 
Aussage zugestimmt, so besteht kein Verwertungsverbot. Dasselbe gilt, wenn der verteidigte Angekl. einer solchen  
Verwertung  nicht widersprochen hat. Der Widerspruch kann  nur bis zu dem in § 257 StPO genannten Zeitpunkt 
erklärt werden... Hat der Angeklagte in der Hauptverhandlung vor dem Tatrichter keinen Verteidiger gehabt, so gilt  
die  genannte  Einschränkung  nur  dann,  wenn  der  Angeklagte  vom  Vorsitzenden  belehrt  worden  ist,  daß  er  
der Verwertung  seiner  bei  der  Polizei  gemachten  Aussage  widersprechen  kann.  Andernfalls  gilt  das  
Verwertungsverbot” (rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91).

242 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. listopadu 2001, sp. zn. 1 StR 220/01: „Diese Grundsätze gelten 
entsprechend auch für die Belehrung über das Recht auf Zuziehung eines Verteidigers. Der Senat ist der Auffassung,  
daß  die  Pflicht  zur  Belehrung  über  das  Recht  auf  Verteidigerkonsultation  gegenüber  dem  Hinweis  
auf das Schweigerecht des Beschuldigten kein geringeres Gewicht hat ... beide Rechte des Beschuldigten hängen 
eng zusammen und sichern im System der Rechte zum Schutz des Beschuldigten seine verfahrensmäßige Stellung 
in ihren  Grundlagen;  sie  verdeutlichen  ihm  als  Hinweise  seine  prozessualen  Möglichkeiten  ...  Gerade 
die Verteidigerkonsultation dient dazu, den Beschuldigten zu beraten, ob er von seinem Schweigerecht Gebrauch  
macht  oder  nicht.  Was  für  die  Belehrung  über  das  Schweigerecht  gilt,  ist  deshalb  auch  für  diejenige  
zur Verteidigerkonsultation erheblich.”

243 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 29. října 1992, sp. zn. 4 StR 126/92.
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obviněnému  nasadí  skrytého  vyšetřovatele,  který  se  pokouší  získat  a  zneužít  důvěru 

obviněného a způsobem obdobným výslechu mu klade otázky vztahující se ke konkrétním 

skutečnostem souvisejícím s vyšetřovanou trestnou činností,

- nerespektování těchto zásad představuje nezákonné donucování  k sebeobvinění  (porušení 

principu nemo tenetur se ipsum accusare).244

Dalšími případy nepřípustného způsobu získávání inkriminujících vyjádření jsou například 

nasazení  policejního  informátora  do  vazební  cely  (tzv. Lockspitzel),245 protiprávní  pořizování 

zvukových nahrávek ze strany důvěrníka policie (tzv. V-Mann)246 či cílené navázání mileneckého 

vztahu za účelem vylákání usvědčující výpovědi (tzv. Romeo-Fälle).247

Ve shora citovaném rozsudku ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91, Spolkový soudní 

dvůr dále upozornil na obtíže spojené s tím, že německé procesní předpisy jednoznačně nestanoví, 

od  jakého  okamžiku  je  třeba  na  konkrétní  osobu  třeba  hledět  jako  na  obviněného  a  kdy  se 

z (procesně využitelného) informativního dotazování ze strany policie (informatorische Befragung) 

či  spontánního  vyjádření  (Spontanäusserung)248 stává  výslech  obviněného 

(Beschuldigtenvernehmung),  jemuž  musí  ze  zákona  předcházet  poučení  o  právu  nevypovídat. 

244 Rozsudek Spolkového soudního dvora  ze dne 26. července 2007, sp.zn. 3 StR 104/07: „... gegen den Angeklagten 
ein Verdeckter  Ermittler eingesetzt  worden ist...  Dementsprechend  sind im Grundsatz die von dem eingesetzten  
Verdeckten Ermittler  gewonnenen Erkenntnisse  verwertbar.  ...  Es hätten etwa keine Bedenken bestanden gegen  
die Verwertung  von  Wahrnehmungen,  die  dieser  bei  Begegnungen  mit  dem  Angeklagten  gemacht,  oder  
von Beweismitteln, die er im Rahmen seines Einsatzes gefunden hätte. Insbesondere hätten auch der Verwertung  
von Äußerungen  des  Angeklagten  keine  rechtlichen  Hindernisse  entgegengestanden,  die  dieser  -  jedenfalls  
außerhalb  bestimmter  Haftsituationen...  -  aufgrund  des  von  dem  Verdeckten  Ermittler  geschaffenen  
Vertrauensverhältnisses diesem gegenüber von sich aus gemacht hätte. Dass ein Verdeckter Ermittler nicht gehalten  
ist, den Beschuldigten, gegen den er eingesetzt ist, über sein Schweigerecht zu belehren, wenn dieser dazu ansetzt,  
über die Tat zu berichten, versteht sich aus dem Wesen des von der Strafprozessordnung zugelassenen Einsatzes  
von Verdeckten  Ermittlern  und  begegnet  auch  mit  Blick  auf  die  verfassungsmäßigen  und  prozessualen  Rechte  
des Beschuldigten  keinen  Bedenken.  Solange  der  Verdeckte  Ermittler  den  Beschuldigten  zu  selbstbelastenden  
Äußerungen nicht  drängt oder  ihm solche nicht  in  anderer  Weise -  insbesondere durch gezielte  Befragungen -  
entlockt, dürfen diese verwertet  werden. Jedenfalls  unter diesen Voraussetzungen ist  bei  wertender Betrachtung 
die Situation keine andere, als wenn der Beschuldigte sich einem Freund, Bekannten oder sonstigen Dritten, denen 
er sein Vertrauen schenkt, in der irrigen Annahme offenbart, dieser werde die belastenden Informationen für sich  
behalten  und  nicht  an  die  Strafverfolgungsbehörden  weitergeben.  2.  Verfahrensrechtlich  unzulässig  wurde  
der Einsatz  des  Verdeckten  Ermittlers  hier  dadurch,  dass  er  den  Angeklagten,  der  sich  für  das  Schweigen  
zum Tatvorwurf  entschieden und dies einem Polizeibeamten mitgeteilt  hatte,  unter Ausnutzung des geschaffenen  
Vertrauens  zu  einer  Aussage  gedrängt  und  in  einer  vernehmungsähnlichen  Weise  zu  den  Einzelheiten  befragt  
hatte. ... Unter den hier gegebenen Umständen verstößt die Befragung des Angeklagten zu den Tatvorwürfen durch 
den Verdeckten Ermittler aber gegen den Grundsatz, dass niemand verpflichtet ist, zu seiner eigenen Überführung 
beizutragen, insbesondere sich selbst zu belasten ("nemo tenetur se ipsum accusare").”

245 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 28. dubna 1987, sp. zn. 5 StR 666/86, rozsudek Spolkového soudního 
dvora ze dne 21. července 1998, sp. zn. 5 StR 302/97.

246 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. března 1983, sp. zn. 4 StR 640/82.
247 Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 13. května 1996, sp. zn. GSSt 1/96.
248 Obsah těchto vyjádření může být v hlavním líčení zjišťován například výslechem policistů, jimž byla vyjádření 

posléze obviněného směřována, a posléze použit jako důkaz o vině; též usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 
9.  ledna  2009,  sp. zn.  4  StR  170/09,  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne 27.  září  1989, 
sp. zn. 3 StR 188/89, rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 6. února 1997, sp. zn. 1 StR 527/96.
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S odkazem na často protikladné závěry judikatury a nauky249 pak Spolkový soudní dvůr shrnuje, že 

významný  je  zejména  stupeň  podezření  (Stärke  des  Tatverdachts),  jež  konkrétní  policista  vůči 

vyslýchanému  má.  Vyslýchajícímu  je  třeba  přiznat  určitý  prostor  pro  úvahu 

(Beurteilungsspielraum), který však nesmí být zneužit k nedůvodnému oddalování udělení poučení. 

Vedle stupně podezření je dále významné, jakým způsobem se jednání úředních osob jeví navenek, 

a to též vyslýchanému, např. zda je vyslýchaný omezen na osobní svobodě.250

Otázka  existence  zákazu  použití  výpovědi,  jíž  nepředcházelo  zákonné  poučení,  též  vůči 

třetím osobám zůstala  soudem v  daném případě  záměrně  opomenuta.251 V praxi  je  na  základě 

dosavadní  judikatury důkazní  použitelnost  takové  výpovědi  posuzována  dle  zásad teorie  právní 

sféry (Rechtskreistheorie).252 

Byla-li předchozí výpověď obviněného procesně nepoužitelná z důvodu porušení § 136 či 

§ 136a StPO, má vyslýchající  před dalším výslechem obviněného povinnost upozornit,  že údaje 

uvedené v jeho předcházející výpovědi nemohou být proti němu použity jako důkaz (qualifizierte 

Belehrung). Nesplnění této poučovací povinnosti ze strany orgánů činných v trestním řízení však 

nevede bez dalšího k zákazu použití opakované výpovědi obviněného.253

II.2.3 Fyzické důkazy

K  posouzení  duševního  stavu  obviněného  může  soud  nařídit  jeho  pozorování  na 

psychiatrické klinice až na dobu šesti týdnů (§ 81 StPO). Soud, a je-li nebezpečí z prodlení i státní 

zástupce,254 jsou  oprávněni  nařídit  fyzické  ohledání  obviněného  za  účelem zjištění  skutečností 

významných  pro  trestní  řízení.  Ohledání  musí  být  provedeno  lékařem,  v  souladu  s  poznatky 

lékařské vědy (lege artis).  Proti  vůli  obviněného je přípustné provádět odběr krve a buněčného 

materiálu,  neohrožují-li zdravotní stav obviněného (§ 81a odst.  1 a 2 StPO). Příkazu soudu ani 
249 Srov.  například  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  18.  října  1956,  sp.  zn.  4  StR  278/56,  rozsudek 

Spolkového soudního dvora ze dne 17. září 1982, sp. zn. 2 StR 139/82, rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 
27. září 1989, sp. zn. 3 StR 188/89.

250 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91.
251 „Der Senat  läßt  die Fragen offen,  ob das von ihm angenommene Verwertungsverbot auch gegenüber Dritten...  

gilt”(rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91).
252 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 95, a zde citovaná judikatura a 

a literatura (mimo jiné usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 21.ledna 1958, sp. zn. GSSt 4/57, v němž byla 
připuštěna použitelnost výpovědi svědka, který nebyl  poučeno právu odepřít  výpověď v případě, že by jí  mohl 
způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě samému; dále rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. ledna 1956, 
sp. zn. 3 StR 195/55, rozsudek Spolkového sodního dvora ze dne 28. října 1960, sp. zn. 4 StR 375/60, rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 20. listopadu 1962, sp. zn. 5 StR 426/62).

253 Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 3. července 2007, sp. zn. 1 StR 3/07, rozsudek Spolkového soudního 
dvora ze dne 18. prosince 2008, sp. zn. 4 StR 455/08, usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 9. ledna 2009, 
sp. zn. 4 StR 170/09.

254 Nikoli však policejní orgán; jsou-li však splněny materiální podmínky nařízení odběru vzorku krve, nemá absence 
souhlasu soudu za následek nepoužitelnost takto opatřených důkazů - srov. např. usnesení Spolkového ústavního 
soudu ze dne 24. února 2011, sp. zn. 2 BvR 1596/10, a zde uvedenou judikaturu.
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státního zástupce není potřeba v případě podezření ze spáchání v zákoně vyjmenovaných trestných 

činů (§ 81a odst. 2 StPO). Krevní či buněčné vzorky mohou být použity výlučně v rámci řízení, 

v němž došlo k jejich odběru či v řízení souvisejícím; neprodleně poté, co jich již není k dalšímu 

řízení třeba, musejí být zničeny (§ 81a odst. 3 StPO). I proti vůli obviněného mohou být pro účely 

trestního řízení pořizovány též fotografie a otisky prstů (§ 81b StPO). 

Jiné osoby mohou být proti své vůli podrobeny ohledání, je-li ke zjištění skutkového stavu 

nezbytné zjistit, zda se na jejich těle nacházejí stopy či následky trestného činu (§ 81c odst. 1 StPO). 

Ohledání  či  odebrání  vzorku  krve  lze  odepřít  za  splnění  podmínek,  za  nichž  by  dotčený  byl 

oprávněn odepřít svědeckou výpověď (§ 81c odst. 3 StPO); je-li zákonný zástupce svědka vyloučen 

z možnosti odepřít svůj souhlas s ohledáním či odběrem vzorku,255 může nezbytný souhlas udělit 

soud  a  v  případě  nebezpečí  z  prodlení  státní  zástupce.  Jeho  rozhodnutí  je  v  dalším  řízení 

nenapadnutelné,  avšak  důkazy  takto  získané  lze  použít  výlučně  se  souhlasem  oprávněného 

zákonného zástupce (§ 81c odst. 3 StPO). Odepře-li dotyčný poskytnutí vzorku či ohledání, může 

být postižen pořádkovou pokutou nebo pořádkovou vazbou (§ 70 StPO). Bezprostřední násilí může 

být  nasazeno  pouze  na  zvláštní  příkaz  soudce;  předpokladem  je,  že  dotyčný  i  přes  uložení 

pořádkové pokuty na svém odporu setrvává, nebo je-li tu nebezpečí z prodlení (§ 81c odst. 6 StPO).

Ustanovení § 81h StPO pak upravuje podmínky, za nichž lze soudním příkazem rozhodnout 

o plošném odběru vzorků DNA za účelem objasnění některých závažných trestných činů.256

Předměty,  které  mohou sloužit  důkazním účelům a  nebyly dobrovolně  vydány orgánům 

činným v trestním řízení, mohou být odňaty (§ 94 odst. 2 StPO). Vydání věci nemůže být vymáháno 

prostřednictvím  donucujících  opatření  po  osobách  oprávněných  odepřít  výpověď  (§  95 

odst. 2 StPO).  Odňaty  nesmějí  být  písemnosti  obsahující  komunikaci  obviněného  a  osob 

oprávněných odepřít výpověď257 a poznámky, které si tyto osoby učinily o skutečnostech sdělených 

obviněným (§ 97 odst. 1 StPO); toto omezení platí pouze, pokud jsou uvedené předměty v držení 

osoby oprávněné odepřít výpověď a není-li dáno důvodné podezření, že se tato osoba sama podílela 

na  spáchání  stíhaného  trestného  činu  nebo  trestného  činu  souvisejícího,  případně  jedná-li  se 

o předměty získané trestnou činností, užité nebo určené ke spáchání trestného činu či z trestného 

činu pocházející (§ 97 odst. 2 StPO).

To,  že  německá  praxe  získávání  zejména  věcných  důkazů  z  těla  obviněného  může  být 

v některých  případech  poměrně  brutální,  je  podrobně  popsáno  níže  při  výkladu  rozsudku 

Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jalloh proti Německu.258

255 Dle § 52 odst. 2 StPO.
256 Uvedený postup je možný výlučně na základě informovaného souhlasu dotčených osob (§ 81h odst. 4 StPO).
257 Duchovních, obhájců, advokátů.
258 Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00. Viz kapitola II.4.1.2.  Za pozornost v této 

souvislosti stojí též rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 29. dubna 2010, sp. zn. 5 StR 18/10. V předmětné 
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II.3  Zákaz  nezákonného  donucení  a  právo  odepřít  výpověď  v  americkém 

trestním procesu

II.3. Historický vývoj

Podle Pátého dodatku Ústavy Spojených států amerických, ratifikovaného dne 15. prosince 

1791, platí, že „nikdo ...  nesmí být nucen v žádné trestní věci být svědkem proti sobě samému.”259 

Dle  A. Alschulera  bylo  smyslem  Pátého  dodatku  zakázat  veškeré  výslechy  podezřelého 

o usvědčujících skutečnostech pod přísahou (jako formou donucení) a rovněž postavit mimo zákon 

mučení260 a pravděpodobně též jiné výslechové metody založené na donucení, zejména hrozbách 

budoucími  sankcemi  či  slibech  shovívavosti.261 Pátý  dodatek  však  dle  uvedeného  autora  nebyl 

vnímán jako záruka, že mlčení obviněného v reakci na potenciálně usvědčující otázky, nemůže být 

nijak postihováno.262

Podle J.  Langbeina  lze počátky práva neusvědčovat sebe samého, chápaného jako  právo 

obviněného  mlčet,  klást  do konce  osmnáctého  století,  kdy  dochází  k  postupnému  rozšíření 

profesionální obhajoby v trestních věcech. V dosavadním modelu trestního procesu byl obžalovaný 

jediným, kdo mohl před soudem hájit vlastní zájmy („accused speaks”  trial) a „právo mlčet” by 

v takové situaci - zejména s ohledem na neexistenci zásady presumpce neviny v dnešním pojetí - 

bylo možné připodobnit právu spáchat sebevraždu.263 Naproti tomu v pozdějším pojetí trestního 

procesu je to zejména právně vzdělaný obhájce, kdo hájí zájmy obžalovaného; řízení před soudem 

lze popsat zejména jako „testování obžaloby” („testing the prosecution” trial).264 Podle autora je 
věci  byla  posuzována  trestněprávní  odpovědnost  lékaře,  který na  základě  nařízení  policejního orgánu prováděl 
nucený výplach žaludku podezřelého za účelem exkorporace vzorků drog, které měl podezřelý při svém zatčení 
spolknout. Rozsudek podrobně popisuje průběh řadu hodin trvající násilné procedury, v jejímž průběhu podezřelý 
zemřel.  Příčinou  úmrtí  podezřelého  bylo  udušení  obsahem žaludku,  jehož  výplach  lékař  opakovaně  proti  vůli 
podezřelého prováděl. Tragické následky procedury vyvolalo kromě brutality zvolené metody získání vzorku drog 
(jež je v Německu obecně považována za přípustnou) též selhání přístroje, který v důsledku poruchy nezaznamenal 
pokles hladiny kyslíku v krvi podezřelého.

259 „No person ... shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself.” Pátý dodatek je součástí 
tzv. Listiny práv (Bill or Rights).

260 Poslední  případ  oficiálního  užití  tortury  v  Anglii  byl  zaznamenán  v  roce  1640;  i  v  desetiletích  bezprostředně 
předcházejících bylo mučení užíváno toliko zřídka.  Alschuler,  A.  A Peculiar Privilege in Historical  Perspective: 
The Right to Remain Silent, 94 Michigan Law Review 2625 (1995), s. 2643.

261 Alschuler, A. A Peculiar Privilege in Historical Perspective: The Right to Remain Silent, 94 Michigan Law Review 
2625 (1995), s. 2651.

262 Alschuler, A. A Peculiar Privilege in Historical Perspective: The Right to Remain Silent, 94 Michigan Law Review 
2625 (1995), s. 2653.

263 Srov.  Langbein,  J.  H.  The  Historical  Origins  of  the  Privilege  Against  Self-Incrimination  at  Common  Law, 
92 Michigan Law Review 1047 (1994), s. 1056 - 1057.

264 Langbein, J. H.  The Historical Origins of the Privilege Against Self-Incrimination at Common Law, 92 Michigan 
Law Review 1047 (1994), s. 1048, 1054 a násl. Viz též Alschuler, A. A Peculiar Privilege in Historical Perspective: 
The Right to Remain Silent, 94 Michigan Law Review 2625 (1995), s. 2654.
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právo  neusvědčovat  sebe  samého  výtvorem  obhájců.  Nemohlo  se  uplatnit,  dokud  soud  po 

obžalovaném  vyžadoval,  aby  svoji  obhajobu  vykonával  osobně;  svědecká  funkce  výpovědi 

obžalovaného za této situace splývala s její funkcí obhajovací.265 Zásadní fází uvedené proměny 

trestního řízení bylo období dvacátých až čtyřicátých let devatenáctého století. Do této doby lze 

rovněž v anglickém i americkém procesu klást počátek systematického poučování podezřelého, že 

není povinen vypovídat a cokoli uvede, může být před soudem užito proti němu.266

Když byl postupně od roku 1865 v jednotlivých státech Spojených států amerických rušen 

zákaz přísežných výslechů obžalovaných, bylo ze strany odpůrců změn namítáno, že tím dochází 

k porušení Pátého dodatku Ústavy, neboť obžalovaný bude k výpovědi pod přísahou donucován 

obavou, že na jeho mlčení bude porota nahlížet jako na přiznání viny. Federálním zákonem z roku 

1878  bylo  proto  zakotveno  pravidlo,  že  žalobce  není  oprávněn  jakkoli  komentovat  mlčení 

obžalovaného  a  z  odmítnutí  poskytnout  k  věci  vlastní  stanovisko  nelze  dovozovat  žádné 

obžalovanému nepříznivé domněnky.267 

II.3.2. Výpověď obviněného

Zákaz  užití  vynuceného  doznání  proti  obžalovanému  Nejvyšší  soud  Spojených  států 

výslovně vyjádřil v rozsudku ve věci  Bram v.  United States ze dne 13. prosince 1897.268 Otázka, 

kdy lze výpověď podezřelého považovat za dobrovolnou, byla soudy zpočátku řešena na základě 

souhrnného zhodnocení všech okolností  případu,269 kdy důvodem pro nepřipuštění doznání jako 

důkazu  byla  jeho  nevěrohodnost nebo  nepřípustné  metody  policejního  výslechu (například 

mučení).270

V  rozsudku  ze  dne  28. dubna  1965  ve  věci  Griffin  v. California pak Nejvyšší  soud 

konstatoval, že „Pátý dodatek  ...  zakazuje jak komentáře žalobce stran mlčení obžalovaného, tak  

instrukce soudu (vůči porotě), že takové mlčení je důkazem viny.”271 Již ve věci  Malloy v.  Hogan 
265 Langbein, J. H.  The Historical Origins of the Privilege Against Self-Incrimination at Common Law, 92 Michigan 

Law Review 1047 (1994), s. 1054.
266 Alschuler,  A.  A Peculiar  Privilege  in  Historical  Perspective:  The  Right  to  Remain  Silent,  94  Michigan  Law 

Review 2625 (1995), s. 2660 - 2661.
267 Alschuler,  A.  A Peculiar  Privilege  in  Historical  Perspective:  The  Right  to  Remain  Silent,  94  Michigan  Law 

Review 2625 (1995), s. 2661 - 2662.
268 Bram v. United States, rozsudek ze dne 13. prosince 1897, 168 U.S. 532 (1897).
269 Kamisar, Y. The Rise, Decline and Fall (?) of Miranda. Washington Law Review 87, no. 4 (2012), s. 967.
270 Viz například Brown v. Mississippi, rozsudek ze dne 17. února 1936, 297 U.S. 278 (1936).
271 „...  the Fifth Amendment,  in its  direct  application to the Federal  Government  and in its  bearing on the States  

by reason  of  the  Fourteenth  Amendment,  forbids  either  comment  by  the  prosecution  on  the  accused's  silence  
or instructions by the court that such silence is evidence of guilt” (Griffin v. California, rozsudek ze dne 28. dubna 
1965, 380 U.S. 609 (1965)). K obdobným závěrům v případě guilty plea dospěl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 
5. dubna 1999, ve věci Mitchell v. United States, 526 U.S. 314 (1999). Srov. též dřívější rozhodnutí ve věci Raffel v. 
United States, rozsudek ze dne 1. června 1926, 271 U.S. 494 (1926), podle něhož nelze užít mlčení jako důkaz viny 
ve věci  samé,  lze jej  však užít  pro postih křivého svědectví  obžalovaného. K opačnému závěru,  tedy absolutní 
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(rozsudek  ze  dne  15.  června  1964),  Nejvyšší  soud  uvedl,  že  obžalovaný  je  oprávněn  odepřít 

odpověď na otázku, je-li z okolností případu zřejmý její potenciálně usvědčující charakter.272

Nejvýznamnějším milníkem výkladu Pátého dodatku se bezesporu stal rozsudek Nejvyššího 

soudu  ve  věci  Miranda  v.  Arizona ze  dne  13.  června  1966.273 Obviněný  Miranda  byl  shledán 

vinným z únosu a znásilnění na základě vlastního doznání, které učinil ve vazbě. Nejvyšší soud 

zpochybnil dobrovolnost doznání a formuloval předpoklady, za nichž lze získání výpovědi osoby 

omezené na osobní svobodě považovat za souladné s Pátým dodatkem. Vytvořil de facto směrnice 

pro vyslýchající,  jakým způsobem jsou povinni  podezřelé  před započetím výslechu poučit,  aby 

jejich výpověď bylo možné v dalším řízení použít jako důkaz. Prostřednictvím tzv.  Mirandových 

varování  (Miranda warnings,  též  Mirandova práva - Miranda rights) je nezbytné vyslýchaného 

upozornit, že

a) nemá povinnost vypovídat,

b) cokoli řekne může být a bude použito u soudu proti němu,

c) má právo na konzultaci s advokátem a jeho přítomnost během výslechu,

d)  nemá-li  dostatek  prostředků,  aby  si  mohl  advokáta  dovolit,  může  požádat  o  jeho 

ustanovení,

e) požádá-li kdykoli během výslechu o konzultaci s advokátem, případně odmítne-li nadále 

vypovídat, výslech je třeba neprodleně přerušit.274

Současně však Nejvyšší soud výslovně vyloučil tuto poučovací povinnost v případech, kdy 

policie  vytěžuje  osoby,  které  nejsou  omezeny  na  osobní  svobodě,275 nebo  v  situacích,  kdy se 

podezřelý sám spontánně dostaví na policii, aby vypovídal.

V důsledku vydání rozhodnutí ve věci Miranda v. Arizona, které bylo zpočátku aplikováno 

se zpětnou účinností, došlo k propuštění řady osob uvězněných pro násilnou trestnou činnost, navíc 

nepřípustnosti použití mlčení obžalovaného, poté co mu byla udělena Mirandova varování, jako důkazu proti němu 
dospěl Nejvyšší soud v rozsudku ve věci Doyle v. Ohio ze dne 17. června 1976, 426 U.S. 610 (1976); srov. též 
Jenkins v. Andersen, rozsudek ze dne 10. června 1980 447 U.S. 231 (1980), Fletcher v. Weir,  rozsudek ze dne 
22. března  1982,  455  U.S.  603  (1982).  Blíže  viz  Bentz,  A.  J.  M.  The Original  Public  Meaning  of  the  Fifth 
Amendment and Pre-Miranda Silence. Virginia Law Review Vol. 09:987, 2012, s. 922 a násl.

272 „Petitioner's  claim  of  privilege  as  to  all  the  questions  should  have  been  upheld,  since  it  was  evident  from  
the implication of each question, in the setting in which it was asked, that a response or an explanation why it could  
not be answered might be dangerous because injurious disclosure would result” (Malloy v. Hogan, rozsudek ze dne 
15. června 1964, 378 U.S. 1 (1964).

273 Miranda v.  Arizona,  rozsudek  ze dne 13.  června  1966,  384 U.S.  436 (1966);  Český překlad  podstatných  částí 
rozhodnutí  in  Kuklík,  J.,  Seltenreich,  R. Dějiny  angloamerického  práva.  Praha:  Linde,  2007,  s.  786  -  790. 
K obdobným závěrům dospěl  však Nejvyšší  soud již  v rozsudku ze dne 22. června 1964, ve věci  Escobedo v. 
Illinois, 378 U.S. 478 (1964).

274 Později nazvané jako Edwards rule dle Edwards v. Arizona, rozsudek ze dne 18. května 1981, 451 U.S. 477 (1981), 
Minnick v. Mississippi, rozsudek ze dne 3. prosince 1990, 498 U.S. 146 (1990). Požadavek na přítomnost advokáta 
při výslechu však musí být jednoznačný a nepochybný (Davis v. United States, rozsudek ze dne 24. června 1994).

275 Srov. Terry v. Ohio, rozsudek ze dne 10. června 1968, 392 U.S. 1 (1968) - vytěžování osob v terénu, odpověď 
v takovém případě ale nelze bez existence důvodného podezření vynucovat; též  Davis v. Mississippi, rozsudek ze 
dne 22. dubna 1969, 394 U.S. 721 (1969), Brown v. Texas, rozsudek ze dne 25. června 1979, 443 U.S. 47 (1979).
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v  době  eskalace  rasových  nepokojů.  Od  samého  počátku  proto  závěry  citovaného  rozhodnutí 

Nejvyššího  soudu vzbuzovaly četné  kontroverze  a  snahu o restriktivní  výklad  jejich dopadu.276 

Ustanovením § 3501 federálního zákona z roku 1968 byla v reakci na rozhodnutí ve věci Miranda 

v.  Arizona pro řízení  před federálními soudy stanovena odlišná pravidla,  za  nichž lze výpověď 

podezřelého považovat za dobrovolnou.277

Po personální obměně na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století přistoupil 

i  Nejvyšší  soud Spojených  států  k  postupné  revizi  závěrů,  k  nimž  dospěl  ve  věci  Miranda v. 

Arizona.278

Rozsudkem ve  věci  Harris  v. New York ze  dne  21.  února 1971 Nejvyšší  soud připustil 

použití doznání, učiněného bez dodržení procesních záruk stanovených ve věci Miranda v. Arizona, 

a to ke zpochybnění věrohodnosti pozdější výpovědi obžalovaného a jeho případného postihu pro 

křivé svědectví.279

Podle rozsudku ve věci Kastigar v. United States ze dne 22. května 1972 může být obviněný 

donucen k výpovědi, je-li mu současně přislíbeno, že výpověď ani z ní kauzálně odvozené důkazy 

nebudou proti němu použity. V případě jakéhokoli důkazu následně předloženého obžalobou je tato 

povinna prokázat, že pochází z nezávislého zdroje.280 Tytéž principy se uplatní v případě nuceného 

vydání dokumentů - ochrany Pátého dodatku se však obžalovaný může dovolovávat, má-li samotný 

akt  vydání  dokumentů  sebeusvědčující  charakter.  Je-li  vydávajícímu  přislíbeno,  že  požadované 

dokumenty proti němu nebudou použity, je povinen tyto vydat. Obžaloba je poté povinna prokázat, 

že  jakékoli  následně  předložené  důkazy,  usvědčující  osobu,  která  dokumenty vydala,  pocházejí 

z nezávislého zdroje.281

V rozsudku ve věci Michigan v. Tucker ze dne 10. června 1974 soud posoudil jako procesně 

použitelný  důkaz  výpovědi  svědků,  jejichž  totožnost  podezřelý  odhalil  při  výslechu,  kterému 

276 Kamisar, Y. The Rise, Decline and Fall (?) of Miranda. Washington Law Review 87, no. 4 (2012), s. 970 a násl.
277 Omnibus Crime Control  and Safe Streets Act of 1968, § 3501. Ústavní konformita citovaného ustanovení byla 

podrobena přezkumu Nejvyššího soudu až v roce 2000 při rozhodování ve věci Dickerson v. United States, rozsudek 
ze dne 26. června 2000, 530 U.S. 428 (2000) - viz níže.

278 Kamisar, Y. The Rise, Decline and Fall (?) of Miranda. Washington Law Review 87, no. 4 (2012), s. 984: „piece-by-
piece overruling of Miranda,” „stealth overruling of Miranda.”

279 Harris v. New York, rozsudek ze dne 21. února 1971, 401 U.S. 222 (1971). Viz též rozsudek ve věci Oregon v. Hass 
ze dne 19. března 1975, 420 U.S. 714 (1975). Podle pozdější judikatury však tímto způsobem nemohou být použita 
nedobrovolná či vynucená doznání - viz Mincey v. Arizona, rozsudek ze dne 17. června 1978, 437 U.S. 385 (1978). 
Jednalo se o podezřelého z vraždy a obchodování s drogami, který byl podroben výslechu v době, kdy byl upoután 
na nemocniční lůžko, napojen na přístroje a s policií byl schopen komunikovat pouze ručně psanými poznámkami. 
Za nedobrovolné doznání, které nelze tímto způsobem užít, je třeba považovat i  výpověď učiněnou pod slibem 
beztrestnosti - New Jersey v. Portash, rozsudek ze dne 20. března 1979, 440 U.S. 450 (1979).

280 Kastigar v. United States, rozsudek ze dne 22. května 1972, 406 U.S. 441 (1972). Obdobně platí, že imunita udělená 
v rámci jedné jurisdikce se uplatní i v jurisdikcích ostatních - Murphy v. Waterfront Commission of New York 
Harbor, rozsudek ze dne 15. června 1964, 378 U.S. 52 (1964).

281 Tzv. act of production doctrine - viz Fisher v. United States, rozsudek ze dne 21. dubna 1976, 425 U.S. 391 (1976), 
United States v. Doe, rozsudek ze dne 28. února 1984, 465 U.S. 605 (1984), United States v. Hubbell, rozsudek ze 
dne 5. června 2000, 530 U.S 27 (2000).
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nepředcházela  Mirandova varování, neboť dle soudu nebylo možné výpověď podezřelého označit 

jako  nedobrovolnou.282 Závěr  o  přípustnosti  těchto  výpovědí  Nejvyšší  soud  odůvodnil  tím,  že 

„preventivní  Mirandova  varování  nejsou  sama  o  sobě  právy  zaručenými  Ústavou,  ale  jsou 

náhradními  opatřeními,  která  mají  zajistit  ochranu  proti  vynucenému sebeobvinění.  Požadavek 

udělení  Mirandových  varování  před  výslechem  ve  vazbě  poskytuje  praktickou  posilu  práv 

zaručených  Pátým dodatkem.”283 Tento  „kompromisní”  přístup  podrobil  přísné  kritice  ve  svém 

disentu ve věci Oregon v.  Elstad soudce Stevens. Jak uvedl, Nejvyšší soud je oprávněn zakazovat 

soudům jednotlivých států důkazní využití doznání obžalovaného, získané bez předchozího udělení 

Miranda warnings, pouze  za  předpokladu,  že  použití  takového  doznání  by porušovalo  Ústavu. 

V opačném  případě  závěry  rozsudku  ve  věci  Miranda  v.  Arizona,  jakož  i  veškerá  navazující 

judikatura, nejsou ničím jiným, než „protiprávním užitím surové soudní moci.”284

Ve věci  New York v. Quarles, rozsudku ze dne 12. června 1984, byla z důvodu „veřejné 

bezpečnosti” dovozena procesní použitelnost prohlášení zatčeného, který k výzvě policie ještě před 

udělením Miranda warnings, označil místo, kam odhodil zbraň.285

Další  judikatura286 dovodila z Mirandových práv výjimky v případě dotazování skrytých 

agentů,287 rutinního  pohovoru  za  účelem zjištění  stupně  ovlivnění  schopností  řidiče,  u  nějž  je 

podezření na požití  alkoholu,288 pokračování ve výslechu poté,  co podezřelý sám znovu naváže 

hovor nebo po uplynutí určitého času,289 či neuplatní-li podezřelý tato práva jednoznačně.290 I tehdy, 

282 „(Mt.  Tucker´s  statements  to  the  police)  could  hardly  be  termed  involuntary  as  that  term  has  been  defined  
in the decisions of this Court ” (Michigan v. Tucker, rozsudek ze dne 10. června 1974, 417 U.S. 433 (1974)).

283 „The prophylactic Miranda warnings ... are „not themselves rights protected by the Constitution, but (are) instead 
measures  to  insure  that  the  right  against  compulsory  self-incrimination  (is)  protected.”...  
Requiring Miranda warnings  before  custodial  interrogation  provides  „practical  reinforcement” for  the  Fifth  
Amendment right” (Michigan v. Tucker, rozsudek ze dne 10. června 1974, 417 U.S. 433 (1974)). Viz též New York 
v. Quarles, rozsudek ze dne 12. června 1984,  467 U.S. 649 (1984), Oregon v. Elstad, rozsudek ze dne 4. března 
1985, 470 U.S. 298 (1985).

284 „This  Court’s  power  to  require  state  courts  to  exclude  probative  self-incriminatory  statements  rests  entirely  
on the premise that the use of such evidence violates the Federal Constitution. . . . If the Court does not accept that  
premise, it must regard the holding in the Miranda case itself, as well as all of the federal jurisprudence that has  
evolved from that decision, as nothing more than an illegitimate exercise of raw judicial power” (Oregon v. Elstad, 
rozsudek ze dne 4. března 1985, 470 U.S. 298 (1985), disentní stanovisko soudce Stevense); viz též Dickerson v. 
United States,  rozsudek ze dne 26. června 2000,  530 U.S. 428 (2000),  disentní  stanovisko, jež uplatnil  soudce 
Scalia.

285 New York v. Quarles, rozsudek ze dne 12. června 1984,  467 U.S. 649 (1984). Zbraň byla odhozena do hromady 
kartonů v supermarketu,  v době, kdy se v něm nacházelo více osob a byla shledána obava, že by mohlo dojít 
k jejímu použití. Zbraň samotná byla rovněž shledána jako procesně použitelný důkaz.

286 Blíže viz Garrett, B. L. Remaining Silent after Salinas. The University of Chicago Law Review Dialogue, 80:116, 
2013, s. 117.

287 Illinois v. Perkins, rozudek ze dne 4. června 1990, 496 US 292, 294 (1990).
288 Pennsylvania v Muniz, rozsudek ze dne 18. června 1990 , 496 US 582, 601–02 (1990).
289 Edwards v. Arizona, rozsudek ze dne 18. května 1981, 451 U.S. 477 (1981), Michigan v. Mosley, rozsudek ze dne 

9. prosince 1975, 423 US 96 (1975); Oregon v Bradshaw, rozsudek ze dne 23. června 1983, 462 US 1039 (1983); 
Oregon v. Elstad, rozsudek ze dne 4. března 1985, 470 US 298, 310 (1985); Missouri v Seibert, rozsudek ze dne 
28, června 2004, 542 US 600 (2004).

290 Connecticut v. Barrett, rozsudek ze dne 27. ledna 1987, 479 U.S. 523 (1987). Jako přípustný důkaz bylo posouzeno 
ústní  vyjádření  podezřelého  ze  sexuálního  útoku,  které  učinil  na policie,  za situace,  kdy sice  výslovně  odmítl 
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kdy lze výpověď považovat za dobrovolnou ve smyslu Pátého dodatku, je však třeba samostatně 

posuzovat  její  procesní  použitelnost  na  základě  Čtvrtého  dodatku,  a  to  jedná-li  se  o  výpověď 

učiněnou v průběhu nezákonného zatčení; v takovém případě je třeba zvažovat, do jaké míry bylo 

učinění výpovědi zapříčiněno právě nezákonným zatčením.291

Spory týkající se závaznosti rozhodnutí ve věci Miranda v. Arizona se znovu plně projevily 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států ve věci Dickerson v. United States (rozsudek ze dne 

26. června 2000).292 V této věci byl posuzován ústavní konformita ustanovení § 3501 federálního 

zákona z roku 1968,293 stanovujícího vlastní pravidla, za nichž lze považovat výpověď obviněného 

za  dobrovolnou.  Nejvyšší  soud  zde  dospěl  ke  kontroverznímu  závěru,  že  rozhodnutí  ve  věci 

Miranda v. Arizona má ústavněprávní povahu a nemůže být tedy zrušeno zákonem Kongresu.

Pro  dokreslení  hloubky  neshody  ohledně  interpretace  závaznosti  rozhodnutí  Miranda  v. 

Arizona se  jeví  jako vhodné obsáhleji  citovat  velmi ostře  formulované nesouhlasné stanovisko, 

které  k  rozhodnutí  ve  věci  Dickerson v.  United  States připojil  soudce  A.  Scalia:  „...po vydání  

rozsudku  ve  věci  Miranda  jsme  výslovně  a  opakovaně  vyložili,  že  toto  rozhodnutí  nestanoví  

podmínky, za nichž je výslech ve vazbě v rozporu s Pátým a Čtrnáctým dodatkem, ale spíše jakási  

preventivní pravidla, jdoucí nad rámec práva nebýt nucen k sebeobvinění ... Není tedy možné, aby 

Soud nyní dospěl k závěru, i kdyby tak chtěl učinit,  že porušení pravidel stanovených v případu 

Miranda  je  porušením  Ústavy. Ale  právě  takový  závěr  je  nezbytný  pro  to,  aby  Soud  mohl  

nerespektovat právo Kongresu upravující přípustnost důkazů před federálními soudy ... To, co činí  

rozhodnutí  „ústavním” je právě závěr, že Ústava vyžaduje výsledek, který rozhodnutí označuje a  

předpis přehlíží. Nerespektováním aktu Kongresu, který není považován za rozporný s Ústavou,  

Soud flagrantně porušuje fundamentální principy oddělení mocí a uzurpuje si výsady rezervované 

reprezentantům lidu  ...  (Jediný) princip  způsobilý  odůvodnit  dnešní  rozhodnutí ... je  pravomoc 

Nejvyššího  soudu  zavádět  preventivní  mimoústavní  Ústavu,  závaznou pro  Kongres  a  jednotlivé  

státy...  Dnešní rozhodnutí mění rozhodnutí ve věci Miranda z milníku soudcovského aktivismu ve 

skutečnou  Cheopsovu  pyramidu  (nebo  spíše  Sfingu)  soudcovské  arogance ... Nesouhlasím 

s dnešním rozhodnutím a dokud nebude ustanovení § 3501 zrušeno, budu jej i nadále aplikovat ve  

všech případech, v nichž bylo prokazatelně zjištěno, že doznání obžalovaného bylo dobrovolné.”294

podepsat jakékoli prohlášení, ale neodmítl s policií hovořit o okolnostech útoku.
291 Brown v. Illinois, rozsudek ze dne 26. června 1975, 422 U.S. 590 (1975), Dunaway v. New York, rozsudek ze dne 

5. června 1979, 442 U.S. 200 (1979).
292 Dickerson v. United States, rozsudek ze dne 26. června 2000, 530 U.S. 428 (2000).
293 Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968.
294 „...since  Miranda  we  have  explicitly,  and  repeatedly,  interpreted  that  decision  as  having  announced,  not  the 

circumstances in which custodial interrogation runs afoul of the Fifth or Fourteenth Amendment, but rather only  
“prophylactic” rules that go beyond the right against compelled self-incrimination. ... it is simply no longer possible 
for the Court to conclude, even if it wanted to, that a violation of Miranda’s rules is a violation of the Constitution.  
But as I explained at the outset, that is what is required before the Court may disregard a law of Congress governing  
the admissibility of evidence in federal court. ...  what makes a decision “constitutional” ... is the  determination  
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Problematická  povaha  závaznosti  rozhodnutí  Miranda  v.  Arizona se  záhy  po  vydání 

rozhodnutí ve věci Dickerson v. United States opětovně manifestovala v rozsudku Nejvyššího soudu 

ze dne 27. května 2003 ve věci  Chavez v. Martinez, v němž Nejvyšší soud znovu konstatoval, že 

„soudně  vytvořená  preventivní  pravidla (jako  například  Miranda  warnings)  ...  jsou  zaměřena 

k ochraně jádra práva chráněného Pátým dodatkem (Self-Incrimination Clause). Nemohou tedy mít  

širší  rozsah,  než  právo  samotné;  stejně  tak  platí,  že  porušení  těchto  pravidel  (bez  dalšího) 

nepředstavuje porušení ústavně zaručených práv jednotlivce.”295

Rozsudkem  ze  dne  1.  června  2010  ve  věci  Berghuis  v. Thompkins pak  bylo  důkazní 

břemeno,  zda při  policejním výslechu jednoznačným způsobem uplatnil  své právo nevypovídat, 

fakticky přeneseno na  obžalovaného.296 Nejvyšší  soud konstatoval,  že  „poté,  co  policie  udělila 

podezřelému Mirandova varování, byla oprávněna jej vyslýchat, pokud výslovně neuplatnil ani se  

nevzdal svých Mirandových práv. Policie nebyla povinna obdržet výslovné vzdání se Mirandových  

práv před tím, než započne výslech. ...  Jeho mlčení v průběhu výslechu nepředstavuje uplatnění 

práva nevypovídat ... Pokud obžalovaný učiní dvojsmyslné či nejasné vyjádření, nebo se nevyjádří 

vůbec,  policie  není  povinna  výslech  ukončit  ... nebo  klást  otázky  k objasnění  záměru 

obžalovaného. ... Thompkins se vzdal svého práva nevypovídat tím, že vědomě a dobrovolně poskytl  

policii své vyjádření.”297

that  the  Constitution  requires  the  result  that  the  decision  announces  and  the  statute  ignores.  By  disregarding  
congressional action that concededly does not violate the Constitution, the Court flagrantly offends fundamental  
principles of separation of powers, and arrogates to itself prerogatives reserved to the representatives of the people.  
... (only) principle that can reconcile today’s judgment ... is the power of the Supreme Court to write a prophylactic,  
extraconstitutional  Constitution,  binding  on  Congress  and  the  States.  ...  Today’s  judgment  converts  Miranda 
from a milestone of judicial overreaching into the very Cheops’ Pyramid (or perhaps the Sphinx would be a better  
analogue) of judicial arrogance. ...  I dissent from today’s decision, and, until § 3501 is repealed, will continue  
to apply it in all cases where there has been a sustainable finding that the defendant’s confession was voluntary” 
(Dickerson v. United States, rozsudek ze dne 26. června 2000, 530 U.S. 428 (2000), disentní stanovisko soudce, jež 
uplatnil Scalia).

295 „Judicially created prophylactic rules—such as the rule allowing a witness to insist on an immunity agreement  
before  being  compelled  to  give  testimony  in  noncriminal  cases,  and  the  exclusionary  rule—are  designed 
to safeguard the core constitutional right protected by the Self-Incrimination Clause. They do not extend the scope  
of  that  right  itself,  just  as  violations of  such rules  do not  violate  a  person’s  constitutional rights.” (Chavez  v. 
Martinez,  rozsudek ze dne 27. května 2003, 538 U.S. 760 (2003)).  V konkrétním případě se jednalo o výslech 
podezřelého z obchodování s drogami, který byl hospitalizován v nemocnici, jemuž nebyla předem udělena Miranda 
warnings. Soud považoval za rozhodující, že proti němu nikdy nebylo zahájeno trestní řízení.

296 Kamisar, Y. The Rise, Decline and Fall (?) of Miranda. Washington Law Review 87, no. 4 (2012), s. 1019. V daném 
případě  podezřelý z  vraždy po  udělení  Miranda  warnings  téměř  tři  hodiny na  opakované  otázky policie  nijak 
neodpovídal, aby posléze odpověděl „ano” na dotaz vyšetřovatele, zda se modlil k Bohu, aby mu odpustil, že střílel.

297 „After giving a Miranda warning, police may interrogate a suspect who has neither invoked nor waived Miranda 
rights. Thus, the police were not required to obtain a waiver of Thompkins’ Miranda rights before interrogating him. 
...  Thompkins’ silence during the interrogation did not invoke his right to remain silent ...  If the accused makes  
an “ambiguous or equivocal” statement or no statement, the police are not required to end the interrogation, ...  
or ask questions to clarify the accused’s intent ...  Thompkins waived his right to remain silent when he knowingly  
and voluntarily made a statement to police”(Berghuis v. Thompkins, rozsudek ze dne 1. června 2010, 560 U.S. 379 
(2010)). Rozhodnutí odkazuje na rozsudky ve věci North Carolina v. Butler ze dne 24. dubna 1979, 441 U.S. 369 
(1979) a  Davis v. United States, rozsudek ze dne 24. června 1994.
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V rozsudku ze dne 17. června 2013 ve věci Salinas v. Texas Nejvyšší soud konstatoval, že 

nedošlo  k  porušení  práva  obžalovaného nevypovídat  proti  sobě  za  situace,  kdy v  rámci  svého 

výslechu na policii v pozici svědka odmítl odpovědět na některé otázky a žalobce posléze před 

soudem jeho mlčení uplatnil jako důkaz viny: „Ačkoli „k uplatnění práva (nevypovídat proti sobě) 

není vyžadována žádná rituální formule,” ... svědek tak nemůže učinit tím, že bude toliko mlčet ... 

Svědkovo  mlčení,  ani  podezření  (vůči  němu) bez  dalšího  nezbavují  svědka  povinnosti  výslovně  

uplatnit výsadu (nevypovídat proti sobě)  ... stěžovatel mohl sice odmítnout odpovědět na otázku  

vyšetřovatele spoléhaje se na svoji ústavní výsadu, mohl tak však učinit i z důvodu, že se pokoušel  

vymyslet tu správnou lež, protože byl uveden do rozpaků či se pokoušel chránit někoho dalšího. Sice 

ne každé takové možné vysvětlení mlčení je důkazem viny, stejně tak ale nejsou všechna možná 

vysvětlení chráněna pátým dodatkem. Stěžovatel dále namítá, že by bylo nespravedlivé požadovat 

po podezřelém, který není podrobně obeznámen s právní doktrinou, aby při uplatnění práva mlčet  

činil  cokoli  nad rámec mlčení. Pátý dodatek však zaručuje,  že nikdo nesmí být  „nucen v žádné 

trestní věci být svědkem proti sobě,” nikoli bezbřehé „právo mlčet.” V každém případě, je ustáleno,  

že vzdání se práva neusvědčovat sebe samého nemusí být vědomé.”298 Zatímco disentující soudci 

Breyer  a  soudkyně  Ginsburg,  Sotomayor  a  Kagan  namítli,  že  Pátý  dodatek  dle  jejich  pohledu 

zakazuje  obžalobě  jakkoli  komentovat  mlčení  stěžovatele  na otázky policie,  konkurující  soudci 

Thomas a Scalia napadli právní závěry rozhodnutí ve věci Griffin v. California z roku 1965 s tím, že 

postrádají jeho jakýkoli  základ v textu Ústavy,  její  historii  i  logice;  obžalovaný není nucen být 

svědkem proti  sobě pouhým upozorněním poroty,  že z mlčení obžalovaného může být dovozen 

jemu  nepříznivý  závěr.  Obdobně  se  ostatně  soudce  A.  Scalia  vyjádřil  již  ve  svém  disentním 

stanovisku  k rozsudku  ve  věci  Mitchell  v. United  States ze  dne  5.  dubna  1999:  „...nebezpečí 

nepříznivého  úsudku  (poroty) nikoho  nedonucuje  ke  svědectví. Je  jedním z  přirozených  (nikoli  

vládou způsobených) následků odmítnutí svědčit, že ten, kdo zkoumá skutkový stav věci bude spíše  

ochoten  uvěřit  usvědčujícímu  svědectví,  jemuž  se  obžalovaný  neodhodlá  čelit  (svojí  svědeckou 

výpovědí). Oba tyto následky jsou bezpochyby spíše důvody proti  než pro v rámci kalkulu,  zda 

„svědčit  či  nesvědčit,”  ale  nikoho  nedonucují  svědčit. Dovedu  si  představit,  že  se  v mnoha 

298 „Although “no ritualistic  formula is  necessary  in  order  to  invoke  the  privilege,” ...  a  witness  does  not  do so  
by simply standing mute ... neither a witness’ silence nor official suspicion is sufficient by itself to relieve a witness  
of the obligation to expressly invoke the privilege... petitioner might have declined to answer the officer’s question  
in reliance on his constitutional privilege. But he also mighthave done so because he was trying to think of a good  
lie, because he was embarrassed, or because he was protecting someone else. Not every such possible explanation  
for  silence  is  probative  of  guilt,  but  neither  is  every  possible  explanation  protected  by  the  Fifth  Amendment.  
Petitioner also suggests that it would be unfair to require a suspect unschooled in the particulars of legal doctrine 
to do anythingmore than remain silent in order to invoke his “right to remain silent.” But the Fifth Amendment  
guarantees that no one may be“compelled in any criminal case to be a witness against himself,” not an unqualified  
“right to remain silent.” In any event, it is settled that forfeiture of the privilege against self-incrimination need not 
be knowing” (Salinas v. Texas, rozsudek ze dne 17. června 2013, 570 U.S. (2013)).
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případech vinný obžalovaný rozhodne mlčet navzdory nepříznivému úsudku (poroty), podle teorie,  

že mu to uškodí méně, než křížový výslech.”299

II.3.3 Fyzické důkazy

K  procesní  použitelností  fyzických důkazů získaných v důsledku donucení300 se Nejvyšší 

soud vyjádřil již v rozsudku ze dne  11. ledna 1892 ve věci Counselman v. Hitchcock, kdy posoudil 

jako protiústavní zákon, který ukládal vyslýchanému povinnost vypovídat pod příslibem vyloučení 

jeho výpovědi jako důkazu, aniž by mu však zároveň zaručil, že proti němu nebudou využity další 

(fyzické) důkazy zajištěné na základě této výpovědi.301

V rozsudku ve věci Holt v. United States ze dne 31. října 1910, naproti tomu soudce Holmes, 

který zpracoval stanovisko soudu, uvedl, že „zákaz nutit jednotlivce ke svědectví proti sobě před  

trestním  soudem  je  zákazem  užití  fyzického  či  morálního  nátlaku  k  získání  jeho  vyjádření,  

nevztahuje se na vyloučení jeho těla jako důkazu, může-li toto být relevantní.”302

V rozsudku ze dne 2. ledna 1952 ve věci  Rochin v.  California (tzv.  „stomach pumping” 

case),  Nejvyšší  soud shledal  jako  procesně  nepřípustný  důkaz  ampule  obsahující  morfin,  které 

policie získala prostřednictvím nuceného výplachu žaludku obžalovaného. Soudce Frankfurter ve 

většinovém stanovisku soudu uvedl,  že  „pokoušet  se  v  daném případě  rozlišovat  mezi  tím,  co  

právníci nazývají „fyzickým důkazem” od verbálního důkazu znamená přehlížet důvody vyloučení  

vynucených doznání. Užití nedobrovolných verbálních doznání v trestním řízení jednotlivých států  

není ústavně nepřípustné jen kvůli jejich nespolehlivosti. Jsou nepřípustná (na základě Čtrnáctého 

dodatku - Due Process Clause) i přesto, že údaje v nich obsažené mohou být nezávisle ověřeny jako 

pravdivé. Vynucená doznání porušují  společenský smysl pro fair play a slušnost. Proto schválit  

brutální  chování,  které  již  přirozeně  odsoudil  soud,  jehož  rozsudek  posuzujeme,  by  znamenalo  

299 Disentní  stanovisko  soudce  A.  Scalii  k  rozsudku  ve  věci  Mitchell  v.  United  States  ze  dne  5.  dubna  1999, 
526 U.S. 314 (1999): „... threat of an adverse inference does not “compel” anyone to testify. It is one of the natural  
(and not governmentally  imposed) consequences  of  failing to  testify—as is  the factfinder’s  increased readiness  
to believe the incriminating testimony that the defendant chooses not to contradict. Both of these consequences are 
assuredly cons rather than pros in the “to testify or not to testify” calculus, but they do not compel anyone to take  
the stand. Indeed, I imagine that in most instances, a guilty defendant would choose to remain silent  despite  the 
adverse  inference,  on  the  theory  that  it  would  do  him less  damage  than  his  own  cross-examined  testimony.” 
K nejednotné  judikatuře  stran  procesní  použitelnosti  mlčení  před  zatčením  jako  důkazu  proti  obžalovanému 
srov. Oakley,  C. You Might  Have  Right  to  Remain  Silent:  An Erosion  of  the  Fifth  Amendment  with  the  Use 
of Pre-Arrest Silence. 589 Creighton Law Review, Vol. 49, 2016.

300 Blíže  viz  například  Kamisar,  Y. On  the  'Fruits'  of  Miranda  Violations,  Coerced  Confessions,  and  Compelled 
Testimony. Michigan Law Review 93, no. 5 (1995), s. 929-1010; Amar, A. R., Lerner, R. L. Fifth Amendment First 
Principles: The Self-Incrimination Clause (1995). Faculty Scholarship Series. Paper 993.

301 Counselman v. Hitchcock, rozsudek ze dne 11. ledna 1892, 142 U.S. 547 (1892).
302 „...the prohibition of compelling a man in a criminal court to be witness against himself is a prohibition of the use  

of physical or moral compulsion to extort communications from him, not an exclusion of his body as evidence when  
it may be material” (Holt v. United States, rozsudek ze dne 31. října 1910, 218 U.S. 245 (1910)).
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zakrýt brutalitu pláštěm práva. O ničem nelze předpokládat,  že by dokázalo více zdiskreditovat  

právo a tím i zesurovět povahu společnosti.”303

V rozsudku ve věci Schmerber v. California ze dne 20. června 1966 naproti tomu Nejvyšší 

soud jako důkaz připustil vzorek krve, který byl odebrán podezřelému krátce poté, co měl jako řidič 

účast  na autonehodě,  přičemž bylo dáno podezření,  že  řídil  pod vlivem alkoholu.  Podle  soudu 

„práva neobviňovat sebe samého se nemůže dovolávat obžalovaný v případě jako tento, kdy není 

dán ani náznak donucení ke svědectví proti sobě nebo (donucení) poskytnout státu důkaz svědecké 

nebo  komunikativní  povahy. ...  Z  hlediska  významných  dotčených  zájmů  na  soukromí,  právo 

stěžovatele nebýt podroben neodůvodněným prohlídkám a konfiskacím se v případě odběru jeho  

krve uplatní, v daném případě však toto právo porušeno nebylo.”304

Uplatnění  doktriny ovoce  z  otráveného stromu na  odvozené  důkazy získané  v  důsledku 

porušení  pátého  dodatku bylo  potvrzena  v  rozsudku  ze  dne  11.  června  1984  ve  věci 

Nix v. Williams.305 V rozsudku ve věci Oregon v. Elstad ze dne 4. března 1985306 však Nejvyšší soud 

uvedl,  že v případě  pouhého nedodržení  Mirandových práv obžalovaného,  jedná-li  se o doznání 

jinak dobrovolné, je procesně nepoužitelným důkazem pouze doznání obžalovaného, nikoli důkazy 

odhalené na jeho základě.307 Obdobně v rozsudku ve věci United States v. Patane ze dne 28. června 
303 „To  attempt  in  this  case  to  distinguish  what  lawyers  call  "real  evidence"  from  verbal  evidence  is  to  ignore  

the reasons for excluding coerced confessions.  Use of  involuntary verbal confessions in State  criminal trials is  
constitutionally obnoxious not only because of their unreliability. They are inadmissible under the Due Process  
Clause even though statements contained in them may be independently established as true.  Coerced confessions 
offend the community's sense of fair play and decency. So here, to sanction the brutal conduct which, naturally  
enough, was condemned by the court whose judgment is before us would be  to afford brutality the cloak of law. 
Nothing would be more calculated to discredit law, and thereby to brutalize the temper of a society” (Rochin v. 
California, rozsudek ze dne 2. ledna 1952, 342 U.S. 165 (1952).

304 „The privilege against self-incrimination is not available to an accused in a case such as this, where there is not  
even a shadow of compulsion to testify against himself, or otherwise provide the State with evidence of a testimonial  
or communicative nature. ...  In view of the substantial interests in privacy involved, petitioner's right to be free 
of unreasonable searches and seizures applies to the withdrawal of his blood, but, under the facts in this case, there 
was no violation of that right” (Schmerber v. California, rozsudek ze dne 20. června 1966, 384 U.S. 757 (1966)). 
Srov. též United States v. Wade, rozsudek ze dne 12. června 1967,  388 U.S. 218 (1967),  Pennsylvania v. Muniz, 
rozsudek ze dne 18. června 1990, 496 U.S. 582 (1990).

305 Nix v. Williams, rozsudek ze dn 11. června 1984, 467 U.S. 431 (1984). V rozhodnutí byla definována tzv. doktrina 
nevyhnutelného nálezu důkazu (inevitable discovery doctrine) jako jedna z výjimek doktriny ovoce z otráveného 
stromu. Srov. též Kastigar v. United States, rozsudek ze dne 22. května 1972, 406 U.S. 441 (1972).

306 Oregon v. Elstad, rozsudek ze dne 4. března 1985,  470 U.S. 298 (1985):  „A procedural Miranda violation differs  
in significant  respects  from  violations  of  the  Fourth  Amendment,  which  have  traditionally  mandated  a  broad  
application of the "fruits" doctrine that requires exclusion as "fruit of the poisonous tree" of evidence discovered  
as a result of an unconstitutional search. The Fifth Amendment prohibits use by the prosecution in its case in chief  
only of  compelled testimony,  and failure to administer Miranda warnings creates a presumption of  compulsion,  
requiring that unwarned statements that are otherwise voluntary within the meaning of the Fifth Amendment be  
excluded from evidence. But the Miranda presumption does not require that fruits of otherwise voluntary statements  
be  discarded  as  inherently  tainted.  It  is  an  unwarranted  extension  of Miranda to  hold  that  a  simple  failure  
to administer the warnings, unaccompanied by any actual coercion or other circumstances calculated to undermine  
the suspect's ability to exercise his free will, so taints the investigatory process that a subsequent voluntary and  
informed waiver is ineffective for some indeterminate period.”

307 Kamisar, Y. The Rise, Decline and Fall (?) of Miranda. Washington Law Review 87, no. 4 (2012), s. 1001 - 1002, 
dokládá,  že  policie  v  důsledku  uvedených  rozhodnutí  cíleně  postupovala  v  rozporu  s rozhodnutím  Miranda  v. 
Arizona, při vědomí, že dojde pouze k vyloučení doznání, nikoli důkazů získaných derivativně v jeho důsledku.
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2004 dospěl Nejvyšší soud opět k závěru, že „preventivní pravidla (včetně těch stanovených ve věci  

Miranda) nutně vykračují nad rámec vlastní ochrany Pátého dodatku (Self-Incrimination Clause) ... 

(a proto) jakékoli další rozšíření těchto pravidel musí být odůvodněno nezbytností ochrany práva  

proti vynucenému sebeobvinění ve vlastním slova smyslu.”308 V daném případě proto Nejvyšší soud 

prohlásil za procesně použitelný důkaz zbraň, na jejíž umístění odkázal zatčený, aniž by mu byla 

předem udělena Mirandova varování, zatímco jeho vyjádření  bylo jako důkaz vyloučeno.309

II.4 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

II.4.1 Úmluva a zásada nemo tenetur

II.4.1.1. Úvod

Evropský soud pro  lidská  práva  konstantě  judikuje,  že  i  přes  absenci  výslovné  zmínky 

v textu Úmluvy nelze pochybovat o tom, že „právo mlčet  (right to remain silent) při policejním 

výslechu  a  právo  neusvědčovat  sebe  samého (privilege  against  self-incrimination) jsou  obecně 

uznávanými mezinárodními standardy, které leží v samém jádru pojmu spravedlivého procesu dle  

čl. 6 Úmluvy.”310 

308 „...because these prophylactic rules (including the Miranda rule) necessarily sweep beyond the actual protections  
of the Self-Incrimination Clause, ... any further extension of these rules must be justified by its necessity for the 
protection  of  the  actual  right  against  compelled  self-incrimination” (United  States  v.  Patane,  rozsudek  ze  dne 
28. června 2004, 542 U.S. 630 (2004)).

309 K uplatnění pátého dodatku mimo rámec trestního řízení srov. například Spevack v. Klein, rozsudek ze dne 16. ledna 
1967,  385 U.S. 511 (1967) - disciplinární  řízení,  Uniformed Sanitation Men  Association, Inc.  v.  Commissioner 
of Sanitation of New York, rozsudek ze dne 10. června 1968, 392 U.S. 280 (1968), - pracovní právo, Lefkowitz v. 
Turley, rozsudek ze dne 19. listopadu 1973, 414 U.S. 70 (1973) - vyloučení možnosti uzavírat smlouvy se státními 
orgány, Lefkowitz v. Cunningham, rozsudek ze dne 13. června 1977, 431 U.S. 801 (1977) - odvolání úřední osoby, 
Minnesota v. Murphy, rozsudek ze dne 22. února 1984, 465 U.S. 420 (1984) - vyjádření před probačním úředníkem, 
McKune v. Lile, rozsudek ze dne 10. června 2002, 122 S. Ct. 2017 (2002) - plnění povinností probačního programu, 
Estelle v. Smith, rozsudek ze dne 18. května 1981, 451 U.S. 454 (1981) - psychiatrické vyšetření, United States v. 
Verdugo-Urquidez, rozsudek ze dne 28. února 1990, 494 U.S. 259 (1990) - cizinec v zahraničí, United States v. 
Balsys, rozsudek ze dne 25. června 1998, 524 U.S. 666 (1998) - hrozba trestního stíhání v zahraničí. Blíže viz 
Avery, M. You Have a Right to Remain Silent, Fordham Urban Law Journal, Volume 30, Issue 2, Article 5, 2002, 
s. 579.

310 Srov. Saunders proti Spojenému království, rozsudek ze dne 17. prosince 1996, č. 19187/91, odst. 68, Serves proti 
Francii, rozsudek ze dne 20. října 1997, č. 82/1996/671/893, odst. 46, Heaney a McGuinness proti Irsku, rozsudek 
ze dne 21. prosince 2000, č. 34720/97, odst. 40, J.B. proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 3. května 2001, č. 31827/96, 
odst.  64,  Weh proti  Rakousku, rozsudek ze dne 8.  dubna 2004, č.  38544/97, odst. 39,  Macko a Kozubaľ proti 
Slovensku,  rozsudek  ze  dne  19.  června  2007,  č.  64054/00  a  64071/00,  odst.  48,  Krumpholz proti  Rakousku, 
rozsudek ze dne 18. března 2010, č. 13201/05, odst. 31, Ibrahim a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 
13. září 2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 40351/09, odst. 266.
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Typickými  situacemi,  kdy  vznikají  pochybnosti,  zda  donucování  obviněného 

k usvědčujícímu  vyjádření  mělo  dopad  na  spravedlivost  řízení  jako  celku,  jsou  situace,  kdy 

stěžovatel311

a) pod hrozbou sankce učinil usvědčující vyjádření, nebo je postižen za odepření výpovědi,

b) byl vystaven fyzickému či psychickému nátlaku, často rozpornému s čl. 3 Úmluvy, za 

účelem poskytnutí materiálního důkazu či usvědčujícího vyjádření, nebo

c)  státní  orgány vůči  stěžovatel  užily  lsti,  aby získaly informace,  které  nebyly schopny 

zajistit prostřednictvím jeho výslechu.

Zákaz  získávání  informací  pod hrozbou donucení  se  bez  dalšího  neuplatní  mimo rámec 

trestního řízení proti osobě, vůči níž donucení směřuje.312 Podle Evropského soudu pro lidská práva 

není čl. 6 odst. 1 Úmluvy nijak dotčen, ukládá-li národní právní řád pod hrozbou pokuty sdělení 

informací pro účely daňového či správního řízení.313

Jako  nejednoznačná  se  zpočátku  jevila  judikatura  Evropského  soudu  pro  lidská  práva 

v řešení  otázky,  zda  právo  neusvědčovat  sebe  samého  dopadá  i  na  fyzické  důkazy  existující 

nezávisle na vůli podezřelého.

V rozsudku ze dne 25. února 1993 ve věci Funke proti Francii314 shledal Evropský soud pro 

lidská práva porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy za situace, 

kdy stěžovatel  byl hrozbou uložení peněžitých sankcí donucován k vydání výpisů z bankovních 

účtů a šekových knížek, které měly posléze sloužit jako důkaz v trestním řízení proti němu. Podle 

soudu  národní  právní  úprava  „nemůže  ospravedlnit  zásah  do  práva  každého,  kdo  je  obviněn  

z trestného činu ... mlčet a nepřispívat k usvědčení sebe samého.”315 Porušení práva na spravedlivý 

proces shledal Evropský soud pro lidská práva i v rozsudku ze dne 3. května 2001 ve věci J.B. proti  

Švýcarsku316 v případě, kdy stěžovateli byla opakovaně ukládána pokuta za nevydání dokumentů, 

které mohly být posléze proti němu použity jako důkaz v trestním řízení pro krácení daní.317

311 Srov. Ibrahim a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září 2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09, odst. 268.

312 Weh proti Rakousku, rozsudek ze dne 8. dubna 2004, č. 38544/97, odst. 44: „...it also follows from the Court's  
case-law that  the  privilege  against  self-incrimination  does  not  per  se  prohibit  the  use  of  compulsory  powers  
to obtain information outside the context of criminal proceedings against the person concerned.”

313 I.J.L.  a  další  proti  Spojenému království,  rozsudek  ze  dne  19.  září  2000,  č.  29522/95,  30056/96  a  30574/96, 
odst.. 100, Allen proti Spojenému království, rozhodnutí ze dne 10. září 2002, č. 76574/01, Weh proti Rakousku, 
rozsudek ze dne 8. dubna 2004, č. 38544/97, odst. 45.

314 Funke proti Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, č. 10828/84.
315 Funke proti Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, č. 10828/84, odst. 44: „The special features of customs law... 

cannot justify such an infringement of the right of anyone "charged with a criminal offence" ... to remain silent and  
not to contribute to incriminating himself.”

316 J.B. proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 3. května 2001, č. 31827/96.
317 Srov.  též  obdobný  případ  Shannon  proti  Spojenému  království,  rozsudek  ze  dne  4.  října  2005,  č.  6563/03, 

odst. 38 - 41 (stěžovatel odsouzen k peněžitému trestu za odepření výpovědi finančním inspektorům, kdy odpovědi 
na položené otázky mohly být použity v souběžně vedeném trestním řízení proti stěžovateli pro týž skutek).
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V rozsudku ze dne 17. prosince 1996 ve věci  Saunders proti  Spojenému království však 

Evropský soud pro lidská práva konstatoval,  že „právo neusvědčovat sebe samého je  primárně 

spojeno s respektem k vůli obžalovaného mlčet. V právních systémech smluvních států Úmluvy ani  

jinde není chápáno tak, že by se vztahovalo i na použití fyzických důkazů v trestním řízení, jsou-li  

tyto získány od obžalovaného sice s využitím donucujících opatření, avšak existují-li nezávisle na  

vůli  podezřelého,  jako  například  dokumenty zajištěné  na základě soudního příkazu,  dech,  krev,  

vzorky moči a tělesné tkáně pro účely testů DNA.”318

O upřesnění, zda a za jakých okolností je právo nebýt nucen svědčit proti sobě aplikovatelné 

i na fyzické důkazy existující nezávisle na vůli obviněného, se posléze Evropský soud pro lidská 

práva pokusil v rozsudku ze dne 11. července 2006 ve věci Jalloh proti Německu (viz níže).319

II.4.1.2. Sankce za odepření výpovědi

Porušení  práva  na  spravedlivý  proces  v  důsledku  posouzení  mlčení  obžalovaného  jako 

důkazu o  vině  namítl  stěžovatel  v  rozsudku ze  dne 8.  února  1996 ve  věci  John Murray  proti  

Spojenému království.320 Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že není povolán abstraktně 

vymezit, co se rozumí „nezákonným donucením (improper compulsion)” a navíc zmíněné zásady 

jednoznačně nemají absolutní charakter. „Na jednu stranu je samozřejmé, že s uvedenými právy je  

neslučitelné  založit  odsouzení  výlučně  či  převážně  na  mlčení  obžalovaného  či  jeho  odmítnutí  

odpovědět na otázky či  vydat důkazy proti  sobě. Na druhou stranu soud považuje stejně tak za 

zjevné, že tato práva nemohou a nesmějí bránit tomu, aby mlčení obviněného, v situacích které 

zjevně  volají  po  jeho  vysvětlení,  byla  brána  v  úvahu  při  posouzení  přesvědčivosti  důkazů 

obžaloby...321 Nelze tedy říci, že rozhodnutí obžalovaného v průběhu trestního řízení mlčet nesmí 

mít v žádném případě dopad na hodnocení usvědčujících důkazů ze strany soudu.... To, zda přijetí  

nepříznivých  důsledků mlčení  obžalovaného porušuje  čl. 6,  je  třeba zkoumat  na  základě  všech  

okolností případu, zejména s přihlédnutím k okolnostem, kdy takové důsledky byly přijaty, váhy,  
318 Saunders proti Spojenému království, rozsudek ze dne 17. prosince 1996, č.  19187/91, odst. 69: „The right not  

to incriminate oneself is primarily concerned, however, with respecting the will of an accused person to remain  
silent. As commonly understood in the legal systems of the Contracting Parties to the Convention and elsewhere,  
it does not extend to the use in criminal proceedings of material which may be obtained from the accused through  
the use of compulsory powers but which has an existence independent of the will of the suspect such as, inter alia,  
documents acquired pursuant to a warrant,  breath,  blood and urine samples and bodily tissue for the purpose  
of DNA testing.” Srov. též  Jalloh proti  Německu, rozsudek ze dne 11.  července 2006, č.  54810/00, odst.  102, 
J.B. proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 3. května 2001, č. 31827/96, odst. 68.

319 Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00.
320 John Murray proti Spojenému království, rozsudek ze dne 8. února 1996, č. 18731/91.
321 Srov. též  Condron proti  Spojenému království, rozsudek ze dne 2. května 2000, č. 35718/97, odst. 56, Heaney a 

McGuinness  proti  Irsku,  rozsudek  ze  dne  21.  prosince  2000,  č.  34720/97,  odst.  47,  Beckles  proti  Spojenému 
království, rozsudek ze dne 8. října 2002, č. 44652/98, odst. 57-58, Adetoro proti Spojenému Království, rozsudek 
ze dne 20. dubna 2010, č. 46834/06, odst. 47-49.
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která jim byla přisouzena národními soudy při jejich hodnocení důkazů, a intenzitě donucení, která  

ze situace vyplývala.”322

V daném případě Evropský soud pro lidská práva neshledal porušení práva stěžovatele na 

spravedlivý proces, neboť ten nebyl  za samotné odmítnutí  výpovědi nijak postižen,  byl  předem 

upozorněn na možné důsledky mlčení při posouzení věrohodnosti dalších důkazů ze strany poroty a 

s  ohledem  na  existenci  dalších  usvědčujících  důkazů  neměly  závěry  vyvozené  z  odmítnutí 

vysvětlení přítomnosti stěžovatele na místě činu rozhodující vliv na jeho odsouzení.323 S odkazem 

na národní předpisy a judikaturu Evropský soud pro lidská práva shrnul, že „obžaloba musí nejprve 

proti obžalovanému podat přímé důkazy,  které v souladu s pravidly logického uvažování mohou 

vést  řádně  poučenou  porotu  k  závěru  o prokázání  všech  znaků  trestného  činu  nad  veškerou 

pochybnost. ...  Otázkou v každém jednotlivém případě je, zda důkazy předestřené obžalobou jsou 

dostatečně  závažné,  aby  vyžadovaly  odpověď. Národní  soud  nemůže  dospět  k  závěru  o  vině  

obžalovaného pouze proto, že se rozhodl mlčet. Je oprávněn tak učinit pouze v případě, kdy důkazy 

proti obžalovanému „volají” po vysvětlení, které obžalovaný musí být schopen poskytnout, přičemž 

neposkytnutí takového vysvětlení „lze na základě zdravého rozumu vyhodnotit tak, že žádné takové 

vysvětlení neexistuje a obžalovaný je vinen.”  Naproti tomu, není-li obžaloba dostatečně důkazně 

podložena, takže nevyžaduje odpověď, její neposkytnutí neodůvodňuje závěr o vině... Jedná se tedy 

pouze o úsudek na základě zdravého rozumu, s nímž se na základě důkazů proti obžalovanému 

soudce ztotožní...”324

322 John Murray proti Spojenému království, rozsudek ze dne 8. února 1996, č. 18731/91, odst. 45 - 47: „Although not 
specifically mentioned in Article 6 (art. 6) of the Convention, there can be no doubt that the right to remain silent  
under  police  questioning  and  the  privilege  against  self-incrimination  are  generally  recognised  international 
standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure under Article 6 ... By providing the accused with  
protection against improper compulsion by the authorities these immunities contribute to avoiding miscarriages  
of justice and to securing the aims of Article 6 (art. 6). The Court does not consider that it is called upon to give  
an abstract analysis of the scope of these immunities and, in particular, of what constitutes in this context „improper 
compulsion”. What is at stake in the present case is whether these immunities are absolute in the sense that the  
exercise by an accused of the right to silence cannot under any circumstances be used against him at trial or,  
alternatively, whether informing him in advance that, under certain conditions, his silence may be so used, is always  
to be regarded as  „improper compulsion”. On the one hand, it  is  self-evident  that  it  is  incompatible with the  
immunities under consideration to base a conviction solely or mainly on the accused’s silence or on a refusal  
to answer questions or to give evidence himself. On the other hand, the Court deems it equally obvious that these 
immunities  cannot  and  should  not  prevent  that  the  accused’s  silence,  in  situations  which  clearly  call  
for an explanation  from  him,  be  taken  into  account  in  assessing  the  persuasiveness  of  the  evidence  adduced  
by the prosecution. Wherever the line between these two extremes is to be drawn, it follows from this understanding  
of "the right to silence" that the question whether the right is absolute must be answered in the negative. It cannot  
be said therefore that an accused’s decision to remain silent throughout criminal proceedings should necessarily  
have no implications  when the trial  court  seeks  to evaluate the evidence against  him...   Whether  the drawing 
of adverse inferences from an accused’s silence infringes Article 6 (art. 6) is a matter to be determined in the light  
of all the circumstances of the case, having particular regard to the situations where inferences may be drawn,  
the weight attached to them by the national courts in their assessment of the evidence and the degree of compulsion  
inherent in the situation. ” Srov. též  Weh proti Rakousku, rozsudek ze dne 8. dubna 2004, č. 38544/97, odst. 46, 
Krumpholz proti Rakousku, rozsudek ze dne 18. března 2010, č. 13201/05, odst. 32.

323 John Murray proti Spojenému království, rozsudek ze dne 8. února 1996, č. 18731/91, odst. 48 - 54.
324 John Murray proti Spojenému království, rozsudek ze dne 8. února 1996, č. 18731/91, odst. 51: „the prosecutor  

must  first  establish  a  prima  facie  case  against  the  accused,  i.e.  a  case  consisting  of  direct  evidence  which,  
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V rozsudku  ze  dne  17.  prosince  1996  ve  věci  Saunders  proti  Spojenému  království325 

Evropský  soud  pro  lidská  práva  doplnil,  že  „právo  neusvědčovat  sebe  samého  zejména 

předpokládá,  že  obžaloba  v  trestních  věcech  usiluje  o  prokázání  viny  obžalovaného  aniž  by  

spoléhala na důkazy získané donucováním či  nátlakem na obžalovaného v  rozporu s  jeho vůlí. 

V tomto  směru  je  uvedené  právo  úzce  spojeno  s  presumpcí  neviny  zaručenou  čl.  6 

odst. 2 Úmluvy.”326 V tomto  případě  soud shledal  porušení  čl.  6  Úmluvy za  situace,  kdy proti 

stěžovateli  byly  jako  významný  usvědčující  důkaz  v  trestním  řízení  použity  protokoly  o  jeho 

výpovědi  před  inspektory  ministerstva  obchodu  a  průmyslu,  přičemž  odepření  výpovědi 

inspektorům  bylo  dle  národního  právo  postihováno  jako  trestný  čin.  Podle  soudu  „obecné 

požadavky spravedlnosti  obsažené v článku 6, včetně práva neusvědčovat sebe samého, platí ve  

všech  trestních  řízeních  bez  ohledu  na  charakter  trestné  činnosti...  Veřejný  zájem  nemůže 

ospravedlnit použití vynucených výpovědí získaných mimo rámec trestní řízení jako usvědčujících  

důkazů před soudem.”327

V rozsudku ze  dne 21.  prosince 2000 ve  věci  Heaney  a McGuinness  proti  Irsku328 pak 

Evropský soud pro lidská práva shledal porušení práva na spravedlivý proces a presumpce neviny 

za situace, kdy stěžovatelé byli uvězněni za odmítnutí výpovědi ve věci svého možného členství 
if believed and combined with legitimate inferences based upon it, could lead a properly directed jury to be satisfied  
beyond reasonable  doubt  that  each  of  the  essential  elements  of  the  offence  is  proved...  The  question  in  each  
particular case is  whether the evidence adduced by the prosecution is sufficiently strong to require an answer.  
The national court cannot conclude that the accused is guilty merely because he chooses to remain silent. It is only  
if the evidence against the accused „calls” for an explanation which the accused ought to be in a position to give  
that a failure  to give any explanation „may as a matter of common sense allow the drawing of an inference that  
there is no explanation and that the accused is guilty”.  Conversely if the case presented by the prosecution had  
so little evidential value that it called for no answer, a failure to provide one could not justify an inference of guilt  
(ibid.). In sum, it is only common-sense inferences which the judge considers proper, in the light of the evidence 
against  the accused,  that  can be drawn under the Order. ”  Srov.  též Telfner  proti  Rakousku,  rozsudek ze dne 
20. dubna 2001, č. 33501/96, odst. 18 - 20.

325 Saunders proti Spojenému království, rozsudek ze dne 17. prosince 1996, č. 19187/91.
326 Saunders proti Spojenému království, rozsudek ze dne 17. prosince 1996, č.  19187/91, odst. 68 - 69: „The right  

not to incriminate oneself, in particular, presupposes that the prosecution in a criminal case seek to prove their case  
against the accused without resort to evidence obtained through methods of coercion or oppression in defiance  
of the will  of  the  accused.  In  this  sense the right  is  closely  linked to  the presumption of  innocence  contained  
in Article  6  para.  2  of  the  Convention.”  Srov.  též  Serves  proti  Francii,  rozsudek  ze  dne  20.  října  1997, 
č. 82/1996/671/893, odst. 46, J.B. proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 3. května 2001, č. 31827/96, odst. 64, Weh proti 
Rakousku,  rozsudek  ze  dne  8.  dubna  2004,  č.  38544/97,  odst. 39,  Jalloh  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne 
11. července 2006, č. 54810/00, odst. 100, Yaremenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 12. června 2008, č. 32092/02, 
odst. 77, Bykov proti Rusku, rozsudek ze dne 10. března 2009, č. 4378/02, odst. 92, Nechiporuk a Yonkalo proti 
Ukrajině,  rozsudek  ze  dne  21. dubna  2011,  č.  42310/04,  odst.  258,  Martin  proti  Estonsku,  rozsudek  ze  dne 
30. května 2013, č. 35985/09, odst. 80, Ibrahim a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září 2016, 
č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 40351/09, odst. 266.

327 Saunders  proti  Spojenému království,  rozsudek  ze  dne  17.  prosince  1996,  č.  19187/91,  odst.  74:  „(the  Court) 
considers  that  the  general  requirements  of  fairness  contained  in  Article  6  (art.  6),  including  the  right  not  
to incriminate oneself, apply to criminal proceedings in respect of all types of criminal offences without distinction  
from the most simple to the most  complex.  The public interest cannot be invoked to justify the use of answers  
compulsorily obtained in a non-judicial investigation to incriminate the accused during the trial proceedings.” Viz 
též obdobný případ I.J.L. a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 19. září 2000, č. 29522/95, 30056/96 a 
30574/96, odst. 79 - 82.

328 Heaney a McGuinness proti Irsku, rozsudek ze dne 21. prosince 2000, č. 34720/97.
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v teroristické  organizaci  IRA.  Soud  jednomyslně  dospěl  k  závěru,  že  veřejný  zájem  nemůže 

v žádném případě ospravedlnit použití výpovědi vynucené v předsoudním vyšetřovování v řízení 

před  soudem.  Proto  nelze  ospravedlnit  zákonné  ustanovení,  které  zasahuje  do  samé  podstaty 

stěžovatelova práva mlčet a neusvědčovat sebe samého.329

Otázku,  kdy  je  zasažena  podstata  práva  neobviňovat  sebe  samého,  je  dle  judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva v konkrétním případě třeba zodpovědět s přihlédnutím k

a) povaze a intenzitě donucení,

b) existenci jiných procesních záruk práv obviněného a

c) účelu, k němuž byly jakékoli takto získané materiály použity.330

Nižší standard ochrany přiznává Evropský soud pro lidská práva v případě méně závažných 

deliktů zpravidla dopravního charakteru, kdy s odkazem na specifickou odpovědnost provozovatele 

motorového  vozidla  a  limitovanou  výši  sankce  uzavřel,  že  povinnost  provozovatele  sdělit  pod 

hrozbou pokuty totožnost řidiče vozidla v době spáchání deliktu neporušuje jeho právo mlčet a 

neusvědčovat sebe samého.331 Úmluvě v takovém případě neodporuje ani zákonná presumpce, že 

provozovatel  vozidla  byl  při  spáchání  deliktu  i  jeho  řidičem.332 Pokud  však  zákon  uvedenou 

presumpci neobsahuje, nelze provozovatele vozidla postihnout jako pachatele deliktu výlučně proto, 

že odepřel sdělit, kdo v daný okamžik vozidlo řídil, aniž by závěr, že vozidlo řídil byl podepřen 

dalšími důkazy při respektování práv obhajoby.333

Proti faktickému odepření práva mlčet a neusvědčovat sebe samého v případě dopravních 

deliktů  se  ostře  vymezil  soudce  Pavlovschi  ve  svém disentním stanovisku k  rozsudku ve  věci 

O’Halloran a Francis proti  Spojenému království.  Pozastavil  se nad tím, že dle názoru většiny 

může veřejný zájem ospravedlnit odepření práva mlčet v případě překročení povolené rychlosti či 

nesprávného parkování, nikoli však u osob podezřelých například z terorismu. Lze se obávat, že 

329 Heaney a McGuinness proti Irsku, rozsudek ze dne 21. prosince 2000, č. 34720/97, odst. 57 - 58:  „the general  
requirements of fairness contained in Article 6, including the right not to incriminate oneself, “apply to criminal  
proceedings  in  respect  of  all  types  of  criminal  offences  without  distinction  from the  most  simple  to  the  most  
complex”. It concluded that the public interest could not be relied on to justify the use of answers compulsorily  
obtained in a non-judicial investigation to incriminate the accused during the trial proceedings... that the security  
and public order concerns relied on by the Government cannot justify a provision which extinguishes the very 
essence  of  the  applicants'  rights  to  silence  and  against  self-incrimination  guaranteed  by  Article  6  §  1 
of the Convention.” Srov. též Quinn proti Irsku, rozsudek ze dne 21. prosince 2000, č. 36887/97, odst. 47-63.

330 Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00, odst. 101, Bykov proti Rusku, rozsudek ze 
dne 10. března 2009, č.  4378/02, odst. 92, Aleksandr Zaichenko proti Rusku, rozsudek ze dne 18. února 2010, 
č. 39660/02, odst.38, Pavlenko proti Rusku, rozsudek ze dne 1. dubna 2010, č. 42371/02, odst. 100.

331 Weh proti  Rakousku,  rozsudek  ze dne  8.  dubna 2004,  č.  38544/97,  odst.  39 -  57,  O’Halloran  a  Francis  proti 
Spojenému království, rozsudek ze dne 29. června 2007, č. 15809/02 a 25624/02, odst. 55 - 63, Lückhof a Spanner 
proti Rakousku, rozsudek ze dne 10. ledna 2008, č. 58452/00 a 61920/00, odst. 52 - 59, Krumpholz proti Rakousku, 
rozsudek ze dne 18. března 2010, č. 13201/05, odst. 36.

332 Falk  proti  Nizozemí,  rozhodnutí  ze  dne  19.  října  2004,  č.  66273/01,  O’Halloran  a  Francis  proti  Spojenému 
království, rozsudek ze dne 29. června 2007, č. 15809/02 a 25624/02, odst. 61 - 63, Krumpholz proti Rakousku, 
rozsudek ze dne 18. března 2010, č. 13201/05, odst. 37.

333 Krumpholz proti Rakousku, rozsudek ze dne 18. března 2010, č. 13201/05, odst. 38 - 43.
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nelogický  přístup  soudu  postupně  povede  ke  snaze  prolomit  základní  principy  spravedlivého 

procesu. Pokud dochází k porušování pravidel o nejvyšší povolené rychlosti v tolika případech, že 

není v možnostech státu efektivně vymáhat jejich dodržování při respektování zásad spravedlivého 

procesu, je třeba zvážit,  zda taková pravidla skutečně odrážejí naléhavou společenskou potřebu, 

nebo  naopak  postihují  jednání,  které  je  spíše  běžné  než  výjimečné,  a  je  namístě  zvážit  jeho 

dekriminalizaci.334

II.4.1.3 Fyzický či psychický nátlak

Podle čl. 3 Úmluvy nikdo nesmí být  mučen  nebo podrobován  nelidskému či  ponižujícímu 

zacházení anebo  trestu.  Podle  Evropského soudu pro  lidská  práva  zákaz  mučení,  nelidského  a 

ponižujícího  zacházení  platí  nehledě na motiv nebo na jednání  osoby,  proti  které  je použito.335 

Špatné zacházení zakázané čl. 3 Úmluvy nelze ospravedlnit ani vyvážit žádnými jinými zájmy.336 

Čl. 3 Úmluvy je ve smyslu Čl. 15 Úmluvy nederogovatelný, a to i v případě války nebo jiného 

veřejného ohrožení státní existence.337

334 O’Halloran a Francis proti Spojenému království, rozsudek ze dne 29. června 2007, č. 15809/02 a 25624/02, odlišné 
stanovisko, jež zaujal soudce Pavlovschi: „...it is very difficult for me to accept that the United Kingdom legislation  
permits deviation from the basic principles of a fair trial for minor offences which do not present any particularly  
serious threat  to  society.  ... In  my view it  is  illogical  for  persons who have committed  minor offences  to  find 
themselves in a less favourable situation than those who have committed acts which are truly dangerous to society.  
I am very much afraid that if one begins seeking to justify departures from the basic principles of modern criminal  
procedure and the very essence of the notion of a fair trial for reasons of policy, and if the Court starts accepting  
such reasons, we will face a real threat to the European public order as protected by the Convention. ...  In my  
opinion,  if  there  are  so  many  breaches  of  a  prohibition,  it  clearly  means  that  something  is  wrong  with  
the prohibition. It  means that the prohibition does not reflect a pressing social need, given that so many people  
choose to breach it even under the threat of criminal prosecution. And if this is the case, maybe the time has come  
to review speed limits and to set limits that would more correctly reflect peoples’ needs. ... Equally, it is difficult for  
me to accept the argument that hundreds of thousands of speeding motorists are wrong and only the government is  
right. Moreover, the government is free to breach the fundamental rights of hundreds of thousands of its citizens  
in the field of speed regulations.  In my view, the  saying “the ends justify the means” is clearly not  applicable 
to the present situation. ...  I  think that  in such situations any Contracting State to the Convention has just  two 
options – either to prosecute offenders in full compliance with the requirements of Article 6 or... to decriminalise 
an act which is so widely committed that it can be considered as normal rather than exceptional.”

335 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 87.
336 Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00, odst. 99, Gäfgen proti Německu, rozsudek 

ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 107. Viz též Nejedlý, J. Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle 
Evropské  úmluvy.  s.  51.  Viz  též  Záhora,  J. Limity  zásahov  do  základných  práv  a  slobôd  pro  odhaľování  a 
vyšetrovaní  terorizmu.  Trestněprávní  revue,  2011,  č.  7,  s.  197 a zde  citovaná  směrnice Výboru  ministrů  Rady 
Evropy:  Guidelines  on  human  rights  and  the  fight  against  terrorism  adopted  by  the  Commitee  of  Ministers 
on 11 July 2002 at the 804th meeting of the Minister´s Deputies, Council of Europe Publishing, September 2002, 
s. 8.

337 Záhora, J. Limity zásahov do základných práv a slobôd pro odhaľování a vyšetrovaní terorizmu. Trestněprávní 
revue, 2011, č. 7, s. 197. Selmouni proti Francii, rozsudek ze dne 28. července 1999, č. 25803/94, odst. 95, Assenov 
a další proti Bulharsku, rozsudek ze dne 28. října 1998, č. 90/1997/874/1086, odst. 93, Uçar proti Turecku, rozsudek 
ze dne 11. dubna 2006, č. 52392, odst. 102, Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00, 
odst. 99.
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Aby špatné zacházení mohlo být posouzeno jako rozporné s čl. 3 Úmluvy, musí dosahovat 

minimálního stupně závažnosti  (minimum level of severity), jehož stanovení závisí na okolnostech 

konkrétního  případu,  například  době  trvání  špatného  zacházení,  jeho  fyzických  či  psychických 

následků a v některých případech i dle pohlaví, věku či zdravotního stavu oběti. Stížnost na špatné 

zacházení musí být podepřena dostatečnými důkazy; ty však mohou vyplývat i ze silného, jasného a 

shodného  logického  úsudku  nebo  nevyvrácených  skutkových  domněnek.338 Pokud  zadržený 

věrohodně osvědčí, že byl ze strany policie či obdobného orgánu podroben zacházení rozpornému 

s čl.  3  Úmluvy,  je  povinností  státu  provést  efektivní  vyšetřování,  při  němž  příslušné  autority 

podniknou nezbytné kroky k vyšetření  jeho námitek.  Nesplnění  této  povinnosti  státu  způsobuje 

porušení jeho procesních závazků dle čl. 3 a čl. 1 Úmluvy.339 Utrpí-li jednotlivec zranění nejasného 

původu, ačkoli při zadržení policií byl v dobrém zdravotním stavu, je povinností státu předestřít 

důvěryhodné  vysvětlení  toho,  jak  ke  zraněním  došlo,  včetně  důkazů  zpochybňujících  námitku 

špatného  zacházení.  Zejména  v  případě  osob  zadržených,  kdy  prokázání  skutkového  stavu  je 

výlučně či v převážné míře v dispozici státních orgánů, se uplatní silná domněnka zodpovědnosti 

státních orgánů za zranění vzniklá v době omezení osobní svobody.340

Nelidským zacházením je dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva341 zacházení, ne 

nutně  úmyslné,  které  vyvolává  fyzická  zranění  nebo  „silné  psychické  či  fyzické  utrpení,”342 a 

dosahuje minimálního stupně závažnosti (minimum level of severity) ve smyslu Úmluvy.

Ponižující zacházení mimo to vyvolává u oběti „pocity strachu, úzkosti a podřízenosti a je  

způsobilé ji ponížit, zneuctít a případně prolomit její fyzický či psychický odpor”343 nebo ji „přimět,  

aby jednala proti své vůli nebo svědomí.”344

338 Jalloh proti  Německu,  rozsudek  ze dne 11.  července  2006,  č.  54810/00,  odst.  67:  „ill-treatment  must  attain a 
minimum level  of  severity  if  it  is  to  fall  within the  scope  of  Article  3.  The  assessment  of  this  minimum level  
of severity  is  relative;  it  depends on all  the circumstances  of  the case,  such as  the duration of  the treatment,  
its physical  and mental  effects and, in some cases,  the sex,  age and state  of  health of  the victim...  Allegations 
of ill- treatment must be supported by appropriate evidence ... To assess this evidence, the Court adopts the standard  
of proof “beyond reasonable doubt” but adds that such proof may follow from the coexistence of sufficiently strong,  
clear and concordant inferences or of similar unrebutted presumptions of fact ...” Srov. též Gäfgen proti Německu, 
rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 88-92, Nechiporuk a Yonkalo proti Ukrajině, rozsudek ze dne 
21. dubna 2011, č. 42310/04, odst. 150.

339 Gladyshev  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne  30.  července  2009,  č.  280/04,  odst.  59  -  68,   Assenov a  další  proti 
Bulharsku, rozsudek ze dne 28. října 1998, č. 90/1997/874/1086, odst. 103 a násl.

340 Haci Özen proti Turecku, rozsudek ze dne 12. dubna 2007, č. 46289/99, odst. 45 - 47,  Levinţa proti Moldávii, 
rozsudek ze dne 16. prosince 2008, č. 17332/03, odst. 68, Nechiporuk a Yonkalo proti Ukrajině, rozsudek ze dne 
21. dubna 2011, č. 42310/04, odst. 150.

341 Citováno dle Nejedlý, J. Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 48.

342 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 87.
343 Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00, odst. 68.
344 Keenan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 3. dubna 2001, č. 27229/95, odst. 110.
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Mučení je  pak  „úmyslným  nelidským  zacházením  způsobujícím  velmi  závažné  a  kruté  

utrpení.”345 Úmluva OSN proti mučení pak v čl. 1 definuje mučení jako

- jakékoli úmyslné zacházení 

- ze strany představitelů státu nebo osob jednajících na jejich pokyn či s jejich souhlasem, 

- které oběti působí silnou fyzickou či psychickou bolest nebo utrpení, 

- zejména za účelem získat od ní nebo od jiné osoby informace nebo doznání, potrestat je, 

zastrašit je nebo na ně vyvíjet nátlak, nebo z jakéhokoli důvodu založeného na diskriminaci; 

hrozba mučením může představovat přinejmenším nelidské zacházení.346

Evropský  soud  pro  lidská  práva  ve  své  rozhodovací  praxi  vychází  z  čl.  15  Úmluvy 

Organizace  spojených  národů  proti  mučení  a  jinému  krutému,  nelidskému  či  ponižujícímu 

zacházení nebo trestání, podle něhož každý stát, který je smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby 

žádné prohlášení, které podle zjištění bylo učiněno v důsledku mučení, nebylo použito jako důkaz 

v žádném soudním řízení, s výjimkou případů, kdy se použije proti osobě obviněné z mučení jako 

důkaz o tom, že toto prohlášení bylo učiněno.347

Čl. 3 Úmluvy podle Evropského soudu pro lidská práva zakotvuje absolutní právo, které 

nepřipouští  zvažování  jakýchkoli  konkurujících  zájmu,  například  závažnosti  trestného  činu  či 

veřejného zájmu na efektivním potírání kriminality. Odsouzení proto nesmí být dosaženo za cenu 

zpochybnění absolutní povahy čl. 3 Úmluvy.348

Je-li stěžovatel podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení ze strany policie, dozná se a 

jeho doznání je posléze použito jako usvědčující důkaz, zvažuje při posuzování spravedlivosti řízení 

Evropský soud pro lidská práva zejména

a) příčinnou souvislost mezi špatným zacházením a doznáním stěžovatele,

b) absenci právního zastoupení v okamžiku doznání (nepřítomnost obhájce, jeho nečinnost, 

vzdání se práva na obhájce),

c)  použití  doznání jako usvědčujícího důkazu (bez ohledu na váhu takového důkazu pro 

odsouzení stěžovatele),

d) nedostatečné záruky možnosti zpochybnění přípustnosti a užití doznání.349

345 Selmouni proti Francii, rozsudek ze dne 28. července 1999, č. 25803/94, odst. 96, Gäfgen proti Německu (Velký 
senát),  odst.  90,  Akkoç proti Turecku, rozsudek ze dne 10. října 2000, č.  22947/93 a 22948/93, odst.  115-117, 
Nechiporuk a Yonkalo proti Ukrajině, rozsudek ze dne 21. dubna 2011, č. 42310/04, odst. 149 a 157.

346 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 91.
347 Úmluva ze dne 10. prosince 1984 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena jako  vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 

Československé socialistické republiky č. 143/1988 Sb.
348 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 176, Alchagin proti Rusku, rozsudek ze 

dne 17. ledna 2012, č. 20212/05, odst. 66.
349 Harutyunyan proti Arménii, rozsudek ze dne 28. června 2007, č. 36549/03, odst. 58-67, Yaremenko proti Ukrajině, 

rozsudek ze dne 12. června 2008, č. 32092/02, odst. 74-81, Pavlenko proti Rusku, rozsudek ze dne 1. dubna 2010, 
č. 42371/02,  odst.  116,  Lopata  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne  12.  července  2010,  č.  72250/01, odst.  130-146, 
Shishkin  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne  7.  července  2011,  č.  18280/04, odst.  148-152,  Alchagin  proti  Rusku, 
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Připuštění doznání získaného mučením350 nebo nelidským či ponižujícím zacházením351 jako 

důkazu v trestním řízení činí  bez dalšího takové  řízení jako celek nespravedlivým. Tento závěr se 

uplatní bez ohledu důkazní hodnotu doznání a jeho váhu pro odsouzení stěžovatele.352

S případem, kdy podezřelý byl mučením donucován k doznání byl Evropský soud pro lidská 

práva  konfrontován  v  rozsudku  ze  dne  28.  července  1999  ve  věci  Selmouni  proti  Francii.353 

Lékařské  zprávy  prokázaly,  že  stěžovatel  byl  po  svém  zadržení  francouzskou  policií  v  rámci 

vyšetřování drogové kriminality podroben úmyslnému fyzického násilí ze strany policistů, kteří se 

jej tímto způsobem pokoušeli přimět k učinění doznání.354 Soud jednomyslně konstatoval porušení 

čl. 3 a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.355

V rozsudku ze  dne  28.  června  2007 ve  věci  Harutyunyan proti  Arménii356 Evropskému 

soudu pro lidská práva ke konstatování nespravedlivosti řízení jako celku postačovalo zjištění, že 

doznání  stěžovatele  bylo  získáno  mučením a  bylo  proti  němu použito  jako  usvědčující  důkaz, 

přičemž se výslovně odmítl zabývat váhou doznání pro odsouzení stěžovatele.

V rozsudku  ze  dne  30.  července  2009  ve  věci  Gladyshev  proti  Rusku357 shledal  soud 

porušení práva na spravedlivý proces za situace, kdy doznání stěžovatele policie získala porušením 

rozsudek ze dne 17. ledna 2012, č. 20212/05, odst. 68.
350 Örs a další proti Turecku, rozsudek ze dne 20. června 2006, č.  46213/99,  odst. 60, Harutyunyan proti Arménii, 

rozsudek ze dne 28. června 2007, č. 36549/03, odst. 63-66, Levinţa proti Moldávii, rozsudek ze dne 16. prosince 
2008, č. 17332/03, odst. 100, 101 - 104, Nechiporuk a Yonkalo proti Ukrajině, rozsudek ze dne 21. dubna 2011, 
č. 42310/04, odst. 259 - 261.

351 Söylemez proti Turecku, rozsudek ze dne 21. září 2006, č. 46661/99, odst. 107 a 122-124,  Göçmen proti Turecku, 
rozsudek ze dne 17. října 2006, č.  72000/01, odst. 73-74.

352 Gäfgen proti  Německu,  rozsudek ze dne 1.  června 2010, č.  22978/05, odst.  166, 173: „...the Court  has  found 
in respect of confessions, as such, that the admission of statements obtained as a result of torture ... or of other  
ill- treatment in breach of Article 3 ... as evidence to establish the relevant facts in criminal proceedings rendered  
the proceedings as a whole unfair. This finding applied irrespective of the probative value of the statements and 
irrespective of whether their use was decisive in securing the defendant’s conviction...” Srov. též Haci Özen proti 
Turecku,  rozsudek  ze  dne  12.  dubna  2007,  č.  46289/99,  odst.  101,  Gladyshev  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne 
30. července 2009, č.  280/04, odst. 75,  Nechiporuk a Yonkalo proti  Ukrajině,  rozsudek ze dne 21. dubna 2011, 
č. 42310/04, odst.  259,  Stanimirović proti  Srbsku,  rozsudek ze dne 18. října 2011,  č.  26088/06,  odst.  51 - 52, 
El Haski proti Belgii, rozsudek ze dne 25. září 2012, č. 649/08, odst. 85.

353 Selmouni proti Francii, rozsudek ze dne 28. července 1999, č. 25803/94.
354 Selmouni proti Francii, rozsudek ze dne 28. července 1999, č. 25803/94, odst. 24, 102 - 103.  Stěžovatel měl na 

celém těle stopy po úderech a kopání; Evropský soud pro lidská práva dále shledal za prokázané, že stěžovatel byl 
„tahán za vlasy; nucen běhat po chodbě, kdy policisté rozmístění podél jejích stěn se snažili podrážet mu nohy; byl  
přinucen si kleknout před mladou ženu a jeden z policistů mu ukázal svůj penis, řekl mu, aby ho lízal, a následně se 
na něj vymočil. Nakonec mu bylo vyhrožováno hořákem a injekční stříkačkou”(srov.  Nejedlý, J. Zákonnost důkazů 
v trestním  řízení  ve světle  Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních svobod.  Univerzita  Karlova 
v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 50).

355 Mučení za účelem vynuceného doznání shledal Evropský soud pro lidská práva též například ve věci Nechiporuk a 
Yonkalo proti Ukrajině, rozsudek ze dne 21. dubna 2011, č. 42310/04.

356 Harutyunyan proti Arménii, rozsudek ze dne 28. června 2007, č.  36549/03, odst. 64-66.  Argument vlády, že se 
stěžovatel doznal jinému vyšetřovateli, než tomu, který se mučení dopustil, soud odmítl s tím, že bylo prokázáno, že 
stěžovateli bylo vyhrožováno opakováním mučení, nedozná-li se.

357 Gladyshev proti Rusku, rozsudek ze dne 30. července 2009, č. 280/04.
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čl. 3 Úmluvy a na tomto doznání posléze soudy založily jeho odsouzení, byť vycházely i z dalších 

důkazů.358

V rozsudku ze dne 12. června 2008 ve věci Yaremenko proti Ukrajině359 Evropskému soudu 

ke zjištění porušení článku 6 Úmluvy dostačovalo zjištění, že námitka vynuceného získání doznání 

nebyla  státem adekvátně  prošetřena,  kdy stěžovatel  své  doznání  po  poradě  se  svým obhájcem 

následující den odvolal, což vedlo k vyloučení obhájce z obhajoby ze strany vyšetřovatele.

V rozsudku ze dne 12. července 2010  ve věci Lopata proti Rusku360 uzavřel Evropský soud 

pro  lidská  práva,  že  použití  stěžovatelovy  výpovědi  získané  za  okolností,  které  vzbuzují 

pochybnosti o její dobrovolnosti, a bez přítomnosti obhájce ve spojení s nedostatkem procesních 

záruk v řízení před soudem mělo za následek nespravedlivost řízení jako celku.361

V rozsudku ze dne 21. dubna 2011 ve věci Nechiporuk a Yonkalo proti Ukrajině362 shledal 

Evropský soud pro lidská práva porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy za situace, kdy ukrajinské soudy 

připustily  jako  důkaz  proti  prvnímu  stěžovateli  jeho  doznání  získané  mučením  v  podobě 

elektrických šoků. Podle soudu na uvedeném závěru o nespravedlnosti řízení jako celku nemohla 

nic změnit ani opakovaná pozdější doznání stěžovatele.

V rozsudku ze  dne 7.  července 2011 ve věci  Shishkin proti  Rusku,363 k  jednoznačnému 

konstatování porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces vedlo zjištění soudu, že před svým 

počátečním výslechem na policii přes svoji výslovnou žádost neměl možnost konzultace advokáta, 

přičemž při tomto výslechu byly užity metody zakázané čl. 3 Úmluvy. 

V rozsudku ze dne 17. ledna 2012 ve věci Alchagin proti Rusku364 Evropský soud pro lidská 

práva neshledal porušení čl. 6 Úmluvy za situace, kdy k odsouzení stěžovatele bylo vnitrostátním 

soudem užito  doznání  stěžovatele,  učiněné  v  důsledku  nelidského  a  ponižujícího  zacházení  ze 

strany policie, avšak toto doznání bylo učiněno za přítomnosti obhájce a bylo podpořeno dalšími 

důkazy, mimo jiné opakovaným dobrovolným doznáním stěžovatele před soudem. Stěžovateli byla 

navíc před soudem dána dostatečná příležitost vynucené doznání zpochybnit, čehož využil.

Pokud byl porušením čl. 3 Úmluvy získán odvozený (fyzický) důkaz, závěr o porušení práva 

obžalovaného na spravedlivý proces není dle Evropského soudu pro lidská práva automatický.

Je-li důkaz získán porušením čl.  3 Úmluvy, které má povahu  mučení, jsou nastoleny bez 

ohledu  na  význam  takového  důkazu  pro  odsouzení  stěžovatele  závažné  otázky  ohledně 

358 Gladyshev proti Rusku, rozsudek ze dne 30. července 2009, č. 280/04, odst. 79.
359 Yaremenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 12. června 2008, č. 32092/02, odst. 78-81. Srov. též Yaremenko proti 

Ukrajině (No. 2), rozsudek ze dne 30. dubna 2015, č. 66338/09.
360 Lopata proti Rusku, rozsudek ze dne 12. července 2010, č. 72250/01, odst. 144.
361 Obdobně například Haci Özen proti Turecku, rozsudek ze dne 12. dubna 2007, č. 46289/99, odst. 102 - 105.
362 Nechiporuk a Yonkalo proti Ukrajině, rozsudek ze dne 21. dubna 2011, č. 42310/04, odst. 260 - 261.
363 Shishkin proti Rusku, rozsudek ze dne 7. července 2011, č. 18280/04, odst. 142-143, 150-151.
364 Alchagin proti Rusku, rozsudek ze dne 17. ledna 2012, č. 20212/05, odst. 69-74.
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spravedlivosti řízení jako celku.365 Podle Evropského soudu pro lidská práva „usvědčující důkaz -  

ať již ve formě doznání či fyzického důkazu - získaný jako důsledek aktu násilí či brutality nebo jiné  

formy zacházení, které lze charakterizovat jako mučení, nesmí být nikdy použit jako důkaz jako  

důkaz o vině oběti takového zacházení, a to bez ohledu na svoji důkazní hodnotu. Jakýkoli jiný 

závěr  by nepřímo legitimizoval  morálně zavrženíhodné jednání,  které autoři  čl. 3  Úmluvy měli  

v úmyslu zakázat, jinými slovy "poskytl by brutalitě zdání práva".”366

V rozsudku ze dne 11. července 2006 ve věci  Jalloh proti Německu367 Evropský soud pro 

lidská práva zjistil, že stěžovatel byl nucenou aplikací emetik ze strany policejního lékaře přinucen 

k  exkorporaci  sáčku  s  kokainem,  který  spolkl  při  svém zatýkání.  Takto  získaný  vzorek  drogy 

posléze představoval klíčový usvědčující důkaz proti stěžovateli.

Soud s odkazem na svoji dosavadní judikaturu368 nejprve konstatoval, že Úmluva obecně 

nezakazuje jakékoli nucené lékařské zákroky za účelem získání důkazů o spáchání trestného činu. 

Takový zákrok však vždy musí být přesvědčivě odůvodněn okolnostmi konkrétního případu, což 

platí zejména tehdy, má-li být fyzický důkaz získán zevnitř těla člověka. Při posouzení, zda sporný 

zákrok je souladný s čl. 3 Úmluvy, je třeba zohlednit tyto faktory:

a) závažnost vyšetřovaného trestného činu,

b) nezbytnost zákroku k zajištění důkazu (existenci alternativních metod zajištění důkazu),

c) rizikovost zákroku pro zdraví podezřelého,

d) způsob provedení zákroku a fyzickou bolest a psychické utrpení, které způsobuje,

e) rozsah lékařského dohledu nad zákrokem,

f) účinky na zdravotní stav podezřelého.

Při  zohlednění  těchto kritérií  nesmí  nikdy sporný zákrok dosáhnout  minimálního stupně 

závažnosti, který by vedl k závěru o porušení čl. 3 Úmluvy.369

365 İçöz  proti  Turecku,  rozhodnutí  ze  dne  9.  ledna  2003,  č.  54919/00,  Jalloh  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne 
11. července 2006, č. 54810/00, odst. 99-104, Göçmen proti Turecku, rozsudek ze dne 17. října 2006, č.  72000/01, 
odst. 73-74, Harutyunyan proti Arménii,  rozsudek ze dne 28. června 2007, č.  36549/03, odst.  63, Gäfgen proti 
Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 165.

366 Harutyunyan proti Arménii, rozsudek ze dne 28. června 2007, č. 36549/03, odst. 63:  „Incriminating evidence – 
whether in the form of a confession or real evidence – obtained as a result of acts of violence or brutality or other  
forms of treatment which can be characterised as  torture should never be relied on as proof of the victim’s guilt,  
irrespective of its probative value. Any other conclusion would only serve to legitimate indirectly the sort of morally  
reprehensible conduct which the authors of Article 3 of the Convention sought to proscribe or, in other words,  
to “afford brutality the cloak of  law”...” Srov. též  Jalloh proti  Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, 
č. 54810/00,  odst.  105,  Gäfgen  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne  1.  června  2010,  č.  22978/05,  odst.  166-167, 
Shishkin proti Rusku, rozsudek ze dne 7. července 2011, č. 18280/04, odst. 149.

367 Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00.
368 X proti  Nizozemí,  rozhodnutí  ze dne 4. prosince 1978, č.  8239/78, Schmidt proti Německu, rozhodnutí  ze dne 

5. ledna 2006, č. 32342/02.
369 Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00, odst. 70-74, 76-77; srov. též Salikhov proti 

Rusku, rozsudek ze dne 3. května 2012, č. 23880/05, odst. 75, 76 - 81 (porušení čl. 3 Úmluvy v případě spoutání, 
zbití a násilného ostříhání nehtů stěžovatele, který nekladl žádný odpor a neměl možnost poskytnout požadované 
biologické vzorky dobrovolně), R.S. proti Maďarsku, rozsudek ze dne 2. července 2019, č. 65290/14 (násilný odběr 
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V daném případě soud shledal porušení práva stěžovatele zaručeného čl. 3 Úmluvy, neboť 

bylo zřejmé,  že se jedná o drobného pouličního dealera,  důkaz bylo možné získat i  přirozenou 

cestou a sporný zákrok mu zjevně působil bolest a ponížení.370 

Evropský soud pro lidská práva dále uvedl, že nelze vyloučit, že v konkrétním případě může 

užití důkazu získaného špatným zacházením učinit nespravedlivým celé řízení proti oběti, a to bez 

ohledu na závažnost trestného činu, který měla spáchat, váhu důkazu i možnosti oběti čelit jeho 

procesnímu použití. Otázku, zda k porušení práva na spravedlivý proces dochází v takovém případě 

bez dalšího, ponechal soud v daném případě výslovně nezodpovězenou. Svůj závěr o porušení čl. 6 

Úmluvy v dané  věci  založil  na  tom,  že  takto  získaný  důkaz  měl  klíčový  význam k odsouzení 

stěžovatele. Ten navíc s ohledem na soulad získání důkazhu s národním právem neměl skutečnou 

možnost  dosáhnout  jeho  vyloučení.  Navíc  se  jednalo  o  méně  závažný  drogový  trestný  čin 

(stěžovatel byl drobným pouličním dealerem).371

K porušení  čl. 3 Úmluvy může dojít i pouhou výhružkou špatným zacházením, pokud je 

dostatečně  věrohodná  a  bezprostřední, neboť  obava  z  fyzického  mučení  může  představovat 

psychické mučení.372

V rozsudku ze dne 1. června 2010 ve věci Gäfgen proti Německu373 byl Evropský soud pro 

lidská práva konfrontován s případem stěžovatele, který byl jako podezřelý z únosu jedenáctiletého 

chlapce zadržen policií po převzetí výkupného. Z obav o život uneseného policisté pod hrozbou 

užití fyzického násilí způsobujícího značnou bolest (a dle stěžovatele i hrozbou sexuálního zneužití 

třetími osobami) přiměli stěžovatele k doznání, že uneseného chlapce zavraždil, a označení místa, 

kam ukryl mrtvolu. V trestním řízení proti stěžovateli nebylo sice vynucené doznání užito, jako 

důkaz  však bylo připuštěno tělo oběti a další materiální důkazy zajištěné na základě stěžovatelovy 

vynucené výpovědi. Stěžovatel se po neúspěšném pokusu o vyloučení těchto fyzických důkazů před 

soudem opakovaně doznal.

Evropský soud pro lidská práva posoudil jednání policistů proti stěžovateli jako nelidské 

zacházení  porušující  čl.  3  Úmluvy,  neshledal  však,  že  by  dosahovalo  intenzity  mučení374 a 

konstatoval, že fyzické důkazy užité jako důkaz o vině stěžovatele v trestním řízení byly zajištěny 

v příčinné souvislosti s tímto porušením čl. 3 Úmluvy.375

vzorku moči).
370 Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00, odst. 75-83.
371 Jalloh proti Německu, rozsudek ze dne 11. července 2006, č. 54810/00, odst. 106-109.
372 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 108.
373 Gäfgen  proti  Německu,  rozsudek ze dne  1.  června 2010,  č.  22978/05.  Viz  podrobný rozbor tohoto rozhodnutí 

in: Vostrá, Z. Vybrané doktríny ESLP a jejich vliv na proces dokazování. in: Jelínek, J. a kol. Dokazování v trestním 
řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 45 - 51.

374 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 108.
375 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 171.
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Dále soud uvedl, že se ve své judikatuře dosud nezabýval tím, zda užití takto získaných 

materiálních důkazů způsobuje bez dalšího porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces. Mezi 

signatářskými státy Úmluvy nepanuje v uvedeném ohledu shoda (no clear consensus) o rozsahu 

vylučovacího  pravidla  (exclusionary  rule)  a  proto  soud  považoval  za  nezbytné  zvážit  všechny 

konkurující  zájmy,  zejména potřebu efektivního vyšetřování  trestné činnosti,  práva obětí  trestné 

činnosti, jakož i veřejný zájem na spravedlivém trestním řízení v souladu s hodnotami civilizované 

společnosti. Dále Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že na rozdíl od čl. 3 Úmluvy, právo 

na  spravedlivý  proces zaručené  čl.  6  Úmluvy  není  právem absolutním.  Jako  prevence  jednání 

orgánů činných v trestním řízení porušujícího zákaz stanovený čl. 3 Úmluvy je dle soudu nezbytné 

uplatnit  vylučovací  pravidlo  i  na  fyzické  důkazy  získané  porušením  zákazu  nelidského  či 

ponižujícího  zacházení;  k  porušení  práva  na  spravedlivý  proces  však  použitím  těchto  důkazů 

dochází výlučně za situace, kdy porušení čl. 3 Úmluvy ovlivnilo výsledek řízení, tedy rozhodnutí 

o vině či trestu stěžovatele.376

V daném případě soud shledal, že závěr národních soudů o vině stěžovatele a jeho trestu byl 

učiněn výlučně na podkladě jeho doznání, které učinil v řízení před soudem po náležitém poučení 

o svém  právu  nevypovídat  a  nepoužitelnosti  předchozích  výpovědí.  Fyzické  důkazy,  jejichž 

připuštění měl stěžovatel možnost rozporovat, byly použity pouze na podporu věrohodnosti doznání 

stěžovatele. Řízení jako celek proto soud shledal spravedlivým.377

Závěry soudu  podrobili  kritice  disentující  soudci  Rozakis,  Jebens  a  Bianku  a  soudkyně 

Ziemele,  Tulkens  a  Power,  podle  nichž  „trestní  proces,  který  jakýmkoli  způsobem  spočívá  na 

důkazech představujících porušení takto absolutního ustanovení Úmluvy nemůže být ... spravedlivý. 

Neochota  soudu ...  formulovat  jasné  pravidlo  v  této  fundamentální  otázce  lidských  práv  je 

politováníhodná.”378 Disentující  soudci  odmítli  jako  „obtížně  udržitelnou”  nově  formulovanou 

dichotomii  mezi  vynuceným doznáním a  jinými  důkazy získanými  porušením čl.  3  Úmluvy  i 

odlišný režim materiálních důkazů získaných mučením a jinými formami špatného zacházení. Ostře 

nesouhlasili též se závěrem většiny, že v daném případě došlo k přerušení příčinné souvislosti mezi 

nelidským zacházením a doznáním stěžovatele před soudem. Podle disentu je zřejmé, že doznání 

stěžovatele toliko kopíruje obsah materiálních důkazů získaných porušením čl. 3 Úmluvy, kdy po 

připuštění těchto důkazů si stěžovatel musel být vědom, že jeho odsouzení je nevyhnutelné. Nelze 

376 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 174-178.
377 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, odst. 179-188.
378 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, disentní stanovisko soudců  Rozakise, Jebense 

a Bianku a soudkyní Ziemele, Tulkens a Power, odst. 2:  „A criminal trial which admits and relies, to any extent,  
upon evidence obtained as a result of breaching such an absolute provision of the Convention cannot a fortiori be  
a fair one. The Court’s reluctance ...  to establish a clear or “bright-line”  rule in this core area of fundamental  
human rights is regrettable. ”
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proto hovořit o „dobrovolnosti” jeho doznání.379 „Jediným způsobem, jak zajistit účinnou ochranu 

stěžovatelova základního práva na spravedlivý proces, bylo vyloučení všech pochybných důkazů a 

vedení  řízení  (byť  o  odlišné  obžalobě,  například  pro  únos  a  vydírání  s  následkem smrti...)  na 

základě ostatních důkazů, které měla obžaloba k dispozici.”380 Dle disentujících soudců, „článek 3 

je absolutním právem a  ...  nepřipouští žádné derogace... Je-li právem absolutním, jakákoli jeho  

porušení  jsou  závažná a  ... nejefektivnější  způsob,  jak  zajistit  tento  absolutní  zákaz,  je  striktní  

použití vylučovacího pravidla... Tento přístup nenechá státní orgány, které jsou v pokušení dopustit  

se nelidského zacházení, na pochybách ohledně zbytečnosti jejich zakázaného jednání a zbaví je  

jakéhokoli motivu či nutkání zacházet s podezřelými způsobem rozporným s čl.  3. ... čas od času  

mohou být  vyloučeny  spolehlivé  a  nezvratné  důkazy,  čímž  může  dojít  ke  zmaření  vyšetřování... 

Pokud k tomu však dojde, prvotní příčina této „výhody” pro obžalovaného je přičitatelná státním 

orgánům, které ... připustily spáchání nelidského zacházení a tím riskovaly zmaření trestního řízení. 

...  oběti  trestné činnosti,  jejich rodiny a veřejnost  mají  zájem na stíhání  a potrestání  těch,  kdo  

páchají  trestnou  činnost. ... je  zde  však  stejně  nepostradatelný  závažný  konkurující  zájem  na 

zachování hodnot civilizovaných společností založených na vládě práva. V těchto společnostech 

nesmí být nikdy dovoleno vystavit jednotlivce nelidskému či ponižujícímu zacházení, a to bez ohledu  

na jeho účel. Je zde navíc zásadní veřejný zájem na zajištění a zachování integrity soudního řízení,  

kterou připuštění důkazu získaného porušením absolutního lidského práva podkopává a ohrožuje. ... 

vedení vyšetřování ani odsouzení jednotlivce nesmí být dosaženo za cenu zpochybnění absolutního  

práva nebýt  podroben nelidskému zacházení,  jak je  garantováno čl. 3. Opačný závěr  znamená 

obětovat základní hodnoty a zbavit výkon spravedlnosti jeho renomé.”381

379 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, disentní stanovisko soudců  Rozakise, Jebense 
a Bianku a soudkyní Ziemele, Tulkens a Power, odst. 3-8.

380 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, disentní stanovisko soudců  Rozakise, Jebense 
a  Bianku  a  soudkyní  Ziemele,  Tulkens  a  Power,  odst.  8:  „The  only  way  to  ensure  effective  protection  
of the applicant’s fundamental right to a fair hearing would have been to exclude all impugned evidence and to have  
proceeded  (albeit  on  other  charges,  such  as  kidnapping  with  extortion  causing  death;  ...)  on  the  basis  
of the non-contaminated evidence that was available to the prosecution.”

381 Gäfgen proti Německu, rozsudek ze dne 1. června 2010, č. 22978/05, disentní stanovisko soudců  Rozakise, Jebense 
a Bianku a soudkyní Ziemele, Tulkens a Power, odst. 10-12: „Article 3 is an absolute right and ... no derogation  
from  it  is  permissible  ....  Being  absolute,  all  violations  thereof  are  serious  and  ...  the  most  effective  way  
of guaranteeing that absolute prohibition is a strict application of the exclusionary rule when it comes to Article 6.  
Such  an  approach  would  leave  State  agents  who  are  tempted  to  perpetrate  inhuman  treatment  in  no  doubt  
as to the futility  of  engaging  in  such  prohibited  conduct.  It  would  deprive  them  of  any  potential  incentive  or 
inducement for treating suspects in a manner that is inconsistent with Article 3. ...  at times, often reliable and 
compelling evidence may have to be excluded and that the effect upon the prosecution of a crime may thereby be  
compromised. ... However, where this occurs the ultimate responsibility for any such “advantage” to the accused  
lies,  firmly,  with the State authorities whose agents,  irrespective of  their motivation, permitted the perpetration 
of inhuman treatment and thereby risked compromising the subsequent conduct of criminal proceedings. ... victims 
of crime, their families and the public at large all have an interest in the prosecution and punishment of those who 
engage in  criminal  activities.  However  ...  there  is  an  equally  vital,  compelling  and  competing  public  interest  
in the preservation of the values of  civilised societies founded upon the rule of law. In such societies, recourse  
to subjecting individuals to inhuman or degrading treatment, regardless of its purpose, can never be permitted.  
There is, in addition, a critical public interest in ensuring and maintaining the integrity of the judicial process and  
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S řadou případů (tvrzeného) mučení či nelidského a ponižujícího zacházení byl Evropský 

soud pro lidská práva konfrontován v souvislosti s tzv. bojem proti terorismu po 11. září 2001.382

V  rozsudku  ze  dne  17.  ledna  2012  ve  věci  Othman  (Abu  Quatada)  proti  Spojenému 

království383 stěžovatel namítal, že v soudním řízení po vydání do Jordánska (pro podezření z účasti 

na teroristické skupině) mu hrozí, že proti němu budou použity důkazy získané mučením třetích 

osob. Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru, že by nebylo spravedlivé ukládat stěžovateli 

důkazní  břemeno  nad  rámec  osvědčení  „reálného  rizika”  (demonstration  of  a  „real  risk”),  že 

svědecké výpovědi  byly mučením skutečně získány.384 Soud zejména položil  důraz na „zvlášní  

obtíže spojené s prokazováním námitky mučení. Mučení je výjimečné zlo jak pro své barbarství, tak  

pro  svůj  zničující  účinek  na  trestní  řízení. Je  praktikováno  v  utajení,  často  zkušenými 

vyslýchajícími, kteří jsou schopni zajistit, že na oběti nezanechá žádné viditelné stopy. Často ti, kdo 

jsou povoláni přezkoumání, zda k mučení došlo - soudy, vyšetřovatelé a lékařský personál, se sami  

podílejí na jeho zatajování. V justičním systému, kde soudy jsou nezávislé na výkonné moci, kde  

případy  jsou  vyšetřovány  nezávisle  a  námitky  mučení  jsou  svědomitě  prošetřeny,  může  být  po 

obžalovaném vyžadováno, aby prokázal, že důkazy proti němu byly získány mučením. Naproti tomu 

v  justičním systému,  který  je  spoluvinen  na praktikách,  jimž  má předcházet,  je  takový  důkazní  

standard  zcela  nepřiměřený.”385 Na základě  řady zpráv  mezinárodních  organizací  posléze  soud 

the admission into a trial  of  evidence obtained in violation of  an absolute human right  would undermine and  
jeopardise the integrity of that process... criminal activity may not be investigated nor an individual’s conviction  
secured at the cost of undermining the absolute right not to be subjected to inhuman treatment as guaranteed under  
Article  3.  To  hold  otherwise  would  involve  sacrificing  core  values  and  bringing  the  administration  of  justice  
into disrepute.”

382 Srov. např. El-Masri proti Makedonii, rozsudek ze dne 13. prosince 2012,  č. 39630/09: Evropský soud pro lidská 
práva shledal porušení čl. 3 Úmluvy v případě stěžovatele - německého občana arabského původu, který byl na 
konci roku 2003 zadržen makedonskou policií a po dobu 23 dnů bez uvedení důvodu držen v hotelovém pokoji ve 
Skopji,  kde  byl  neustále  hlídán,  vyslýchán  o  jeho  údajných  vazbách  na  teroristické  organizace  a  bylo  mu 
vyhrožováno zastřelením. Po 23 dnech byl spoutaný a se zavázanýma očima převezen na skopjské letiště, kde byl 
zbit maskovanými muži, svlečen do naha, sexuálně zneužit a poté oblečen v pleně a teplákové soupravě, zdrogovaný 
a spoutaný přepraven letadlem do Afghánistánu, kde byl déle než čtyři měsíce držen v malé, tmavé a špinavé cele 
v bývalé  továrně  blízko  Kábulu  a  opakovaně  vždy  v  nočních  hodinách  vyslýchán,  bit,  kopán  a  bylo  mu 
vyhrožováno. Dne 28. května 2004 byl, spoutaný, se zavázanýma očima a o 18 kilogramů lehčí, letadlem navrácen 
přes Albánii do Německa.

383 Othman (Abu Quatada) proti Spojenému království, rozsudek ze dne 17. ledna 2012, č. 8139/09.
384 Othman (Abu Quatada) proti Spojenému království, rozsudek ze dne 17. ledna 2012, č. 8139/09, odst. 273: „...even 

accepting that there is still  only a real  risk that the evidence against the applicant was obtained by torture, ...  
the Court considers it would be unfair to impose any higher burden of proof on him.” Viz též El Haski proti Belgii, 
rozsudek ze dne 25. září 2012, č. 649/08, odst. 85.

385 Othman  (Abu  Quatada)  proti  Spojenému  království,  rozsudek  ze  dne  17.  ledna  2012,  č.  8139/09,  odst.  276: 
„...special  difficulties  in  proving  allegations  of  torture.  Torture  is  uniquely  evil  both  for  its  barbarity  and  
its corrupting effect on the criminal process. It is practiced in secret, often by experienced interrogators who are  
skilled  at  ensuring  that  it  leaves  no  visible  signs  on  the  victim.  All  too  frequently,  those  who  are  charged  
with ensuring  that  torture  does  not  occur  –  courts,  prosecutors  and  medical  personnel  –  are  complicit  
in its concealment. In a criminal justice system where the courts are independent of the executive, where cases are  
prosecuted impartially, and where allegations of torture are conscientiously investigated, one might conceivably  
require a  defendant  to  prove to  a  high standard  that  the evidence  against  him had been  obtained by torture.  
However,  in a criminal justice system which is  complicit  in the very  practices which it  exists  to prevent,  such 
a standard of proof is wholly inappropriate.” Viz též El Haski proti Belgii, rozsudek ze dne 25. září 2012, č. 649/08, 
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dospěl k závěru, že mučení je v Jordánsku běžnou praxí a konstatoval, že vydání stěžovatele do 

Jordánska by proto představovalo porušení jeho práva na spravedlivý proces.386

Na závěry rozsudku ve věci Gäfgen proti Německu navázal Evropský soud pro lidská práva 

v rozsudku ze dne 25. září 2012 ve věci  El Haski proti Belgii,387 v němž shrnul, že

a) použití výpovědi získané v rozporu s čl. 3 Úmluvy činí řízení jako celek nespravedlivým, 

a to bez ohledu na váhu takového důkazu a jeho vliv na výsledek řízení, přičemž není rozhodné, 

jakou formou špatného zacházení byla výpověď získána,

b) totéž platí pro použití fyzických důkazů získaných v bezprostřední souvislosti s mučením,

c)  použití  fyzických důkazů získaných v důsledku  nelidského zacházení  činí  řízení  jako 

celek nespravedlivým pouze za předpokladu, že ovlivnilo rozhodnutí o vině či trestu stěžovatele.

Není přitom rozhodné, zda zacházení rozpornému s čl. 3 Úmluvy byl podroben stěžovatel 

osobně či jakákoli třetí osoba.388

Soud se dále s odkazem na své závěry v rozsudku Othman (Abu Quatada) proti Spojenému 

království pokusil o upřesnění důkazního břemene stěžovatele, který tvrdí, že důkazy, které byly 

proti němu užity, byly získány v třetí zemi v rozporu s čl. 3 Úmluvy: „...pokud justiční systém třetí  

země neposkytuje dostatečné záruky nezávislého, nestranného a vážně míněného prošetření námitek  

mučení či nelidského a ponižujícího zacházení, je nezbytné, aby stěžovatel, který požaduje uplatnění 

vylučovacího  pravidla  na  základě  čl.  6  odst.  1  Úmluvy,  osvědčil  „reálné  riziko”,  že  sporné 

vyjádření bylo získáno tímto způsobem.  Bylo by nespravedlivé ukládat mu jakékoli vyšší důkazní 

břemeno. Národní soud nesmí připustit sporný důkaz, aniž by přezkoumal stěžovatelovy argumenty 

a přesto dospěl k závěru, že žádné takové riziko není dáno.”389 V daném případě Evropský soud pro 

lidská práva shledal porušení stěžovatelova práva na spravedlivý proces, neboť sporná svědectví 

byla získána v Maroku, jehož justiční  systém neskýtal  dostatečné záruky nezávislého prověření 

odst. 86.
386 Othman (Abu Quatada) proti Spojenému království, rozsudek ze dne 17. ledna 2012, č. 8139/09, odst. 277 - 287. 

A contrario  srov.  El  Motassadeq  proti  Německu,  rozhodnutí  ze  dne  4.  května  2010,  č.  28599/07:  Stěžovatel, 
odsouzený za spoluúčast na útocích z 11. září 2001, namítal, že shrnutí svědeckých výpovědí dalších osob, které 
soudům poskytly americké orgány a  byly posléze použity jako usvědčující důkazy proti stěžovateli, byly získány 
mučením. Podle německých soudů stěžovatel neprokázal, že by svědci byli mučení při svém výslechu skutečně 
podrobeni a sporná svědectví připustil k důkazu. Jejich použití však nebylo ve stížnosti k Evropskému soudu pro 
lidská práva napadáno.

387 El Haski proti Belgii, rozsudek ze dne 25. září 2012, č. 649/08.
388 El Haski proti Belgii, rozsudek ze dne 25. září 2012, č. 649/08, odst. 85. Srov. též Othman (Abu Quatada) proti 

Spojenému království, rozsudek ze dne 17. ledna 2012, č. 8139/09, odst. 263 a 267.
389 El Haski proti Belgii, rozsudek ze dne 25. září 2012, č. 649/08, odst. 88 - 89, 99: „...in any event, where the judicial  

system of the third State in question does not offer meaningful guarantees of an independent, impartial and serious  
examination of  allegations  of  torture or  inhuman and degrading treatment,  it  will  be  necessary  and sufficient  
for the complainant, if the exclusionary rule is to be invoked on the basis of Article 6 § 1 of the Convention, to show  
that there is a “real risk” that the impugned statement was thus obtained. It would be unfair to impose any higher  
burden  of  proof  on  him.  The  domestic  court  may not  then  admit  the  impugned  evidence  without  having  first  
examined  the  defendant’s  arguments  concerning  it  and  without  being  satisfied  that,  notwithstanding  those 
arguments, no such risk obtains.”
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namítaného mučení, a belgické soudy nevyloučily sporné důkazy, přestože nebylo vyloučeno, že 

byly získány jednáním rozporným s čl. 3 Úmluvy.390

II.4.1.4 Lest

V rozsudku ze dne 5. listopadu 2002 ve věci Allan proti Spojenému království391 Evropský 

soud pro lidská práva konstatoval porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces za situace, kdy 

poté, co stěžovatel využil svého práva nevypovídat, byl k němu do vězeňské cely záměrně umístěn 

policejní informátor, který byl instruován, aby přiměl stěžovatele učinit sebeusvědčující vyjádření. 

Soud uvedl, že právo podezřelého mlčet a neusvědčovat sebe samého „chrání jeho svobodu volby,  

zda  vypovídat,  nebo mlčet  při  policejním výslechu. Tato  svoboda volby  je  v  podstatě  zmařena  

v případě, kdy se podezřelý při výslechu využije svého práva mlčet a státní orgány následně použijí  

lest, aby přiměly podezřelého učinit doznání či jiná usvědčující vyjádření, která by nemohly získat  

výslechem, použijí-li následně taková vyjádření podezřelého jako důkaz před soudem. Zda právo 

mlčet bylo porušeno v takovém rozsahu, aby došlo k porušení článku 6 Úmluvy, je třeba posuzovat  

na základě všech okolností konkrétního případu... ”

Inspirován kanadským nejvyšším soudem poté Evropský soud pro lidská práva shrnul, že 

není-li  zřejmé,  zda  informátor  jednal  jako  státní  agent,  je  třeba  zohlednit  jak  na  vztah  mezi  

informátorem a státem, tak vztah mezi informátorem a obžalovaným. K porušení práv obžalovaného 

dochází výlučně za situace, kdy 

a) informátor jednal jako agent státu v okamžiku, kdy obžalovaný učinil sebeusvědčující 

vyjádření a 

b) byl-li to informátor, kdo obžalovaného k učinění sebeusvědčujících vyjádření přiměl.

Informátor jednal jako agent státu, došlo-li k intervenci státních autorit. Sporný důkaz je 

považován  za  vylákaný  informátorem,  je-li konverzace  mezi  informátorem  a  obžalovaným 

funkčním ekvivalentem výslechu;  význam má i povaha vzájemného vztahu mezi informátorem a 

obžalovaným.392

390 El Haski proti Belgii, rozsudek ze dne 25. září 2012, č. 649/08, odst. 99.
391 Srov. též Allan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 5. listopadu 2002, č. 48539/99.
392 Allan proti  Spojenému království,  rozsudek ze dne 5.  listopadu 2002,  č.  48539/99,  odst.  50 -  51:  „  The right 

(to remain silent) ... protect the freedom of a suspected person to choose whether to speak or to remain silent when  
questioned by the police. Such freedom of choice is effectively undermined in a case in which, the suspect having  
elected to remain silent during questioning, the authorities use subterfuge to elicit, from the suspect, confessions or  
other statements of an incriminatory nature, which they were unable to obtain during such questioning and where  
the confessions or statements thereby obtained are adduced in evidence at trial.  Whether the right to silence is  
undermined  to  such  an  extent  as  to  give  rise  to  a  violation  of  Article  6  of  the  Convention  depends  
on all the circumstances  of  the individual  case  ...  where the informer  who allegedly  acted  to  subvert  the  right  
to silence of the accused was not obviously a State agent, the analysis should focus on both the relationship between  
the informer and the State and the relationship between the informer and the accused: the right to silence would 
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Porušení čl. 6 Úmluvy naopak Evropský soud pro lidská práva neshledal v rozsudku ze dne 

10. března 2009 ve věci Bykov proti Rusku.393 Stěžovatel byl podezřelý, že měl svého známého V. 

požádat  o  zavraždění  svého  někdejšího  společníka.  Poté,  co  policie  pana  V.  vybavila 

odposlouchávacím  zařízením,  ten  na  pokyn  policie  navštívil  stěžovatele  v  jeho  rezidenci. 

Nepravdivě jej informoval, že provedl vraždu (o níž na základě údajů od policie informovala i 

ruská  média)  a  na  důkaz  mu  předal  dokumenty,  hodinky  a  peníze  náležející  oběti.  Během 

následného  rozhovoru  stěžovatel  poskytl  výpovědi,  jejichž  nahrávka  byla  posléze použita 

k usvědčení stěžovatele z návodu ke spáchání vraždy.394

Za rozhodující kritéria odlišující případ stěžovatele Bykova od stěžovatele Allana považoval 

Evropský soud pro lidská práva zejména to, že 

- pan Bykov v okamžiku, kdy učinil usvědčující vyjádření nebyl omezen na osobní svobodě, 

- pana V., který vůči němu vystupoval v podřízeném postavení, přijal ve své rezidenci zcela 

dobrovolně, 

- k tomu,  aby  s  ním  vedl  rozhovor  na  téma  vraždy  nebyl  nijak  donucován,  naopak  sám 

projevil zájem v rozhovoru na uvedené téma pokračovat,

- sporné  nahrávky  navíc  nepředstavovaly  osamocený  důkaz,  ale  sloužily  spíše  k  podpoře 

svědectví pana V. a dalších shromážděných důkazů.395

II.4.2 Právo na právní pomoc

 

S právem obviněného či podezřelého neusvědčovat sebe samého úzce souvisí jeho právo na 

právní pomoc, tedy obhajobu s pomocí obhájce od samého počátku řízení.

Podle čl. 6 odst. 3 Úmluvy má každý, kdo je obviněn z trestného činu, má mimo jiné tato 

minimální práva 

b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; 

c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá 

prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti 

only be infringed where the informer was acting as an agent of the State at the time the accused made the statement  
and where it  was the informer who caused the accused to make the statement. Whether an informer was to be 
regarded as a State agent depended on whether the exchange between the accused and the informer would have  
taken place,  and in  the form and manner in which it  did,  but  for  the intervention of  the authorities.  Whether  
the evidence  in question  was  to  be  regarded  as  having  been  elicited  by  the  informer  depended  on  whether  
the conversation  between  him  and  the  accused  was  the  functional  equivalent  of  an  interrogation,  as  well  
as on the nature of the relationship between the informer and the accused.”

393 Bykov proti Rusku, rozsudek ze dne 10. března 2009, č. 4378/02, odst. 94 - 105.
394 Nejedlý, J. Zákonnost důkazů  v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních 

svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 113.
395 Bykov proti  Rusku, rozsudek ze dne 10. března 2009, č.  4378/02, odst. 102-103. Srov. též Heglas proti  České 

republice, rozsudek ze dne 1. března 2007, č. 5935/02, odst. 89-93.
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vyžadují.

Právo obviněného být účinně obhajován obhájcem považuje Evropský soud pro lidská práva 

za  fundamentální  znak  spravedlivého  procesu.396 „Neprodlený  přístup  k  obhájci  představuje  

významnou protiváhu zranitelnosti  podezřelého zadrženého policií,  poskytuje rozhodující  záruku 

proti  nátlaku a špatnému zacházení  ze  strany  policie  a  přispívá  k  prevenci  justičních  omylů a  

naplnění  účelu  článku  6,  především  rovnosti  zbraní  mezi  vyšetřovateli  či  obžalobou  a 

obžalovaným.”397 Z hlediska spravedlnosti  je dle  soudu nezbytné,  aby přístup k advokátovi byl 

obviněnému zajištěn před tím, než jeho výslech započne.398 V rozsudku ze dne 28. listopadu 1991, 

ve  věci  S. proti  Švýcarsku Evropský  soud  pro  lidská  práva  uvedl,  že  „právo  obviněného 

komunikovat se svým advokátem, aniž by této komunikaci naslouchala třetí osoba, je jedním ze  

základních předpokladů spravedlivého procesu... Nemůže-li se advokát radit se svým klientem bez  

takového sledování, jeho asistence pozbývá do značné míry své účinnosti...”399

Spravedlivost  řízení  vyžaduje,  aby  obžalovaný  měl  možnost  od  obhájce  obdržet  celé 

spektrum služeb spojených obvykle s právní pomocí,400 obhájce musí mít možnost zajišťovat bez 

omezení všechny základní složky práva na obhajobu, tedy poradu o případu, organizaci obhajoby, 

zajišťování důkazů ve prospěch obviněného, přípravu na výslechy, podporu obviněného v nouzi a 

prověření podmínek vazby.401 Systematické omezení práva na přístup k obhájci v době zadržení na 

policejní  stanici  je  samo  o  sobě  dostačující  ke  konstatování  porušení  práva  dle  čl.  6  odst.  3 

písm. c) Úmluvy ve spojení s čl. 6 odst. 1 Úmluvy.402

396 Salduz proti  Turecku,  rozsudek  ze dne 27.  listopadu 2008,  č.  36391/02,  odst.  51,  Nechiporuk a Yonkalo  proti 
Ukrajině,  rozsudek  ze  dne  21.  dubna 2011,  č.  42310/04,  odst.  262,  A.T.  proti  Lucembursku,  rozsudek  ze dne 
9. dubna 2015, č. 30460/13, odst. 63,  Ibrahim a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září 2016, 
č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 40351/09, odst. 255.

397 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09,  odst.  255:  „Prompt  access  to  a  lawyer  constitutes  an  important  counterweight  to  the  vulnerability  
of suspects  in  police  custody,  provides  a  fundamental  safeguard  against  coercion  and  ill-treatment  of  suspects  
by the police, and contributes to the prevention of miscarriages of justice and the fulfilment of the aims of Article 6,  
notably equality of arms between the investigating or prosecuting authorities and the accused...” Srov. např. též 
Martin proti Estonsku, rozsudek ze dne 30. května 2013, č. 35985/09, odst. 79.

398 Averill proti Spojenému království, rozsudek ze dne 6. června 2000, č. 36408/97, odst. 60: „As a matter of fairness,  
access to a lawyer should have been guaranteed to the applicant before his interrogation began.”

399 S. proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 28. listopadu 1991, č. 12629/87 a 13965/88, odst. 48:  „...  an accused’s right  
to communicate with his advocate out of hearing of a third person is part of the basic requirements of a fair trial ...  
If a lawyer  were  unable  to  confer  with  his  client  and  receive  confidential  instructions  from him without  such  
surveillance, his assistance would lose much of its usefulness... ” Srov. též Brennan proti Spojenému království, 
rozsudek ze dne 16. října 2001, č. 29846/98, odst. 58-63 (zdůrazněna nezbytnost proporcionality omezení tohoto 
práva),  Öcalan proti Turecku, rozsudek ze dne 12. května 2005, č. 46221/99, odst. 132-133.

400 Dvorski proti Chorvatsku, rozsudek ze dne 20. října 2015, č. 25703/11, odst. 78.
401 Dayanan proti Turecku, rozsudek ze dne 13. října 2009, č. 7377/03, odst. 32: „... counsel has to be able to secure  

without  restriction  the  fundamental  aspects  of  that  person’s  defence:  discussion  of  the  case,  organisation  
of the defence, collection of evidence favourable to the accused, preparation for questioning, support of an accused  
in distress and checking of the conditions of detention.” Srov. též A.T. proti Lucembursku, rozsudek ze dne 9. dubna 
2015, č. 30460/13, odst. 64.

402 Dayanan proti Turecku, rozsudek ze dne 13. října 2009, č. 7377/03, odst. 33,  Mehmet Şerif Öner proti Turecku, 
rozsudek ze dne 13.  září  2011,  č.  50356/08,  odst.  22,  Simons proti  Belgii,  rozhodnutí  ze dne 28.  srpna 2012, 
č. 71407/10, Navone a další proti Monaku, rozsudek ze dne 24. října 2013, č.  62880/11, 62892/11 a 62899/11, 
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Právo na právní pomoc obhájce dle vlastního výběru však dle judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva  není neomezitelné; není-li však omezení podloženo relevantními a dostatečnými 

důvody a nepříznivě ovlivní obhajobu stěžovatele, dochází k porušení jeho práva na právní pomoc 

ve spojení s právem na spravedlivý proces.403

V rozsudku ze dne 27. listopadu 2008 ve věci  Salduz proti Turecku404 Evropský soud pro 

lidská  práva  konstatoval,  že  „má-li  být  právo  na  spravedlivý  proces  „skutečné  a  účinné,”  ... 

článek 6 odst. 1 Úmluvy zpravidla vyžaduje, aby podezřelému byla již před jeho prvním výslechem  

na policii dána možnost porady s obhájcem, není-li na základě konkrétních okolností jednotlivého  

případu  doloženo,  že  závažné  okolnosti  odůvodňují  omezení  takového  práva.  Přestože  závažné 

důvody mohou výjimečně ospravedlnit odepření možnosti konzultace obhájce, takové omezení - ať 

již je jeho důvod jakýkoli - nesmí nepřiměřeně ohrozit práva obviněného dle čl. 6 Úmluvy... Práva 

obhajoby budou zpravidla nevratně poškozena, jsou-li k odsouzení (obžalovaného)  použita jeho 

vyjádření, která učinil při policejním výslechu, aniž měl možnost konzultovat obhájce.”405

S obdobným odůvodněním shledal Evropský soud pro lidská práva porušení čl. 6 odst. 1 

a 3 Úmluvy v rozsudku ze dne 16. února 2009 ve věci Shabelnik proti Ukrajině. Podle soudu, je-li 

obviněný zbaven osobní svobody, zájmy spravedlnosti vyžadují,  aby měl možnost využít právní 

pomoci.  Ačkoli  v daném případě nebylo prokázáno špatné zacházení se stěžovatelem, okolnosti 

odst. 80, A.T. proti Lucembursku, rozsudek ze dne 9. dubna 2015, č. 30460/13, odst. 63, Borg proti Maltě, rozsudek 
ze dne 12. ledna 2016, č. 37537/13, odst. 58, 62 - 63. Srov. však odlišný přístup po vydání rozsudku ze dne 13. září 
2016 ve věci Ibrahim a další proti Spojenému království, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 40351/09.

403 Dvorski  proti  Chorvatsku,  rozsudek ze dne 20.  října  2015,  č.  25703/11,  odst.  79.  Viz  též  např.  Khayrov  proti 
Ukrajině, rozsudek ze dne 15. listopadu 2012, č. 19157/06, odst. 78 - 79, Grinenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 
15. listopadu 2012, č. 33627/06, odst. 95 - 98, A.T. proti Lucembursku, rozsudek ze dne 9. dubna 2015, č. 30460/13, 
odst. 63.

404 Salduz proti Turecku, rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, č. 36391/02, odst. 55: „in order for the right to a fair trial  
to remain sufficiently “practical and effective” ..., Article 6 § 1 requires that, as a rule, access to a lawyer should be  
provided  as  from  the  first  interrogation  of  a  suspect  by  the  police,  unless  it  is  demonstrated  in  the  light  
of the particular  circumstances  of  each  case  that  there  are  compelling  reasons to  restrict  this  right.  Even  
wherecompelling  reasons  may  exceptionally  justify  denial  of  access  to  a  lawyer,  such  restriction  –  whatever  
its justification – must not unduly prejudice the rights of the accused under Article 6 ... The rights of the defence will  
in principle be irretrievably prejudiced when incriminating statements made during police interrogation without  
access to a lawyer are used for a conviction.”

405 V daném případě soud shledal porušení práva na spravedlivý proces, neboť stěžovateli byl v době jeho policejního 
výslechu odepřen přístup k právnímu zástupci, a to výlučně z důvodu příslušnosti Státního bezpečnostního soudu 
k projednání věci stěžovatele. K obdobným závěrům dospěl Evropský soud pro lidská práva též ve věci Imbrioscia 
proti  Švýcarsku,  rozsudek  ze dne 24.  listopadu 1993,  č.  13972/88,  odst.  32-44,  John Murray proti  Spojenému 
království, rozsudek ze dne 8. února 1996, č. 18731/91, odst. 59-70, Magee proti Spojenému království, rozsudek ze 
dne 6. června 2000, č. 28135/95, odst. 32-46,  Öcalan proti Turecku, rozsudek velkého senátu ze dne 12. května 
2005,  č.  46221/99,  odst.  131, Çimen proti  Turecku,  rozsudek ze dne 3.  února 2009,  č.  19582/02,  odst.  26-27, 
Shabelnik proti Ukrajině, rozsudek ze dne 19. února 2009, č. 16404/03, odst. 53-55, Pavlenko proti Rusku, rozsudek 
ze dne 1. dubna 2010, č. 42371/02, odst. 97, Lopata proti Rusku, rozsudek ze dne 12. července 2010, č. 72250/01, 
odst. 130, Leonid Lazarenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 28. října 2010, č. 22313/04, odst. 49, Nechiporuk a 
Yonkalo proti Ukrajině, rozsudek ze dne 21. dubna 2011, č. 42310/04, odst. 262, Shishkin proti Rusku, rozsudek ze 
dne 7. července 2011, č. 18280/04, odst. 140, Vanfuli proti Rusku, rozsudek ze dne 3. listopadu 2011, č. 24885/05, 
odst. 94, Nechto proti Rusku, rozsudek ze dne 24. ledna 2012, č. 24893/05, odst. 102,  Dvorski proti Chorvatsku, 
rozsudek ze dne 20. října 2015, č. 25703/11, odst. 80.
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případu nasvědčují tomu, že doznání bylo získáno proti jeho vůli. Za významnou přitom považoval 

nevyjasněnou  otázku  možného  nátlaku  vyšetřovatele,  matoucí  poučení  stěžovatele  o  trestních 

následcích  odmítnutí  výpovědi,  porušení  předpisů  o  nutné  obhajobě  a  zejména  skutečnost,  že 

odsouzení stěžovatele spočívalo v rozhodující míře, ne-li výlučně, na jeho doznání. 406

V rozsudku ze dne 11. prosince 2008 ve věci Panovits proti Kypru407 Evropský soud pro 

lidská práva konstatoval porušení práva stěžovatele na právní pomoc s tím, že nezletilý stěžovatel 

nebyl před svým výslechem upozorněn na své právo na právní pomoc a s ohledem na jeho věk 

nebylo pravděpodobné, že by si tohoto práva byl vědom nebo byl sám schopen adekvátně posoudit 

svoji  situaci.  Podle  soudu  „pasivní  přístup  orgánů  za  těchto  okolností  zjevně  nedostačoval  

k naplnění jejich pozitivního závazku poskytnout stěžovateli nezbytné informace umožňující využití  

práva na právní pomoc,” což vedlo soud k závěru o porušení práva stěžovatele na obhajobu.408 Za 

této  situace  ani  poučení  o  právu  nevypovídat  samo  o  sobě  neumožnilo  stěžovateli  dostatečně 

porozumět jeho procesním právům.409

Porušení práva na právní pomoc Evropský soud pro lidská práva neshledal v rozsudku ze 

dne  18.  února  2010  ve  věci  Aleksandr  Zaichenko  proti  Rusku,  v  němž  stěžovatel  rozporoval 

procesní využití svých sebeusvědčujících vyjádření, která učinil při silniční kontrole, kdy doznal 

policii,  že  pohonné hmoty,  které  převáží  v  kanystrech,  odcizil  svému zaměstnavateli,  aniž  měl 

možnost  předem vyhledat  právní  pomoc.  Soud  považoval  za  významné,  že  „ačkoli  stěžovatel 

v daném  případě  nemohl  volně  odjet,  ... z  okolnosti  případu ...  nevyplývalo  žádné  významné 

omezení svobody stěžovatele, které by bylo dostačující k aktivaci požadavku na právní pomoc již  

v tomto stadiu řízení.”410

406 Shabelnik proti Ukrajině (No. 1), rozsudek ze dne 19. února 2009, č. 16404/03, odst. 58-59. Srov. též Shabelnik 
proti Ukrajině (No. 2), rozsudek ze dne 1. června 2017, č. 15685/11,  Yaremenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 
12. června 2008, č. 32092/02, odst. 86 a násl.

407 Panovits proti Kypru, rozsudek ze dne 11. prosince 2008, č. 4268/04, odst. 66, 70-73.
408 Panovits proti Kypru, rozsudek ze dne 11. prosince 2008, č. 4268/04, odst. 72-73: „The passive approach adopted  

by the authorities in the present circumstances was clearly not sufficient to fulfil their positive obligation to furnish 
the applicant with the necessary information enabling him to access legal representation.  Accordingly, the Court  
finds that the lack of provision of sufficient information on the applicant’s right to consult a lawyer before his  
questioning by the police, especially given the fact that he was a minor at the time and not assisted by his guardian  
during the questioning, constituted a breach of the applicant’s defence rights.”

409 Panovits  proti  Kypru,  rozsudek  ze  dne  11.  prosince  2008,  č.  4268/04,  odst.  74:  „Concerning  the  applicant’s  
complaint as to his right to remain silent... the Court finds, given the circumstances of the present case, in which the  
applicant had been underage and was taken for questioning without his legal guardian and without being informed 
of his right to seek and obtain legal representation before he was questioned, that it was unlikely that a mere caution 
in the words provided for in the domestic law would be enough to enable him to sufficiently comprehend the nature  
of his rights.”

410 Aleksandr Zaichenko proti Rusku, rozsudek ze dne 18. února 2010, č. 39660/02, odst. 48: „Although the applicant  
in  the  present  case  was  not  free  to  leave,  the  Court  considers  that  the  circumstances  of  the  case  ...  disclose  
no significant curtailment of the applicant's freedom of action, which could be sufficient for activating a requirement  
for legal assistance already at this stage of the proceedings.” Naproti tomu však soud konstatoval porušení práva 
neusvědčovat sebe samého, neboť odsouzení stěžovatele bylo založeno na jeho doznání, které učinil před policejním 
orgánem, aniž byl předem informován o svém právu nevypovídat; nalézací soud se přitom dostatečně nezabýval 
procesní použitelností výpovědi stěžovatele ani jím předestřenými skutečnostmi a důkazy, které uplatnil v řízení 
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V rozsudku ze dne 1. dubna 2010 ve věci  Pavlenko proti Rusku vedla Evropský soud pro 

lidská práva ke konstatování porušení stěžovatelova práva na právní pomoc a práva nebýt nucen ke 

svědectví proti sobě skutečnost, že ačkoli nebyla vyjasněna otázka podmínek ve vazební věznici a 

chování vyšetřovatelů, které měly stěžovatele vést k jeho doznání, bylo postaveno na jisto, že přes 

jeho výslovné přání stěžovateli po dobu prvních tří dnů vazby nebylo umožněno zvolit si obhájce, 

kdy následně ustanovený obhájce zůstal  nečinný, neúčastnil  se sporných výslechů, při  nichž se 

stěžovatel doznal, a stěžovatel posléze jeho právní služby výslovně odmítl.411

Porušení práva na právní pomoc shledal Evropský soud pro lidská práva též v rozsudku ze 

dne 30. května 2013 ve věci  Martin proti Estonsku.412 Sedmnáctiletému stěžovateli, podezřelému 

z vraždy, bylo policií doporučeno, aby se z důvodu možného střetu zájmů vzdal svého dosavadního 

obhájce, což stěžovatel učinil. Následně se při výslechu k činu doznal a jeho doznání bylo použito 

před nalézacím soudem jako důkaz. Odvolací soud, ačkoli sporné doznání vyloučil ze spisu, dospěl 

rovněž  k závěru  o stěžovatelově  vině.  Evropský soud pro  lidská  práva  přesto  dospěl  k  závěru 

o nespravedlnosti  řízení  jako  celku  s  tím,  že  vyloučením  sporných  důkazů  nebylo  porušení 

stěžovatelova práva na obhajobu zcela napraveno.

Velký senát se v rozsudku ze dne 20. října 2015 ve věci Dvorski proti Chorvatsku413 zabýval 

případem, kdy stěžovateli  sice  byla  umožněna při  jeho zadržení  na policejní  stanici  konzultace 

s obhájcem, nikoli však s obhájcem dle jeho vlastního výběru. Soud uvedl, že namítané pochybení 

národních orgánů je zjevně méně závažné, než  úplné odepření přístupu k právní pomoci. Proto 

v daném případě považoval za potřebné posoudit stížnost z hlediska spravedlivosti procesu jako 

celku, což v prvním kroku vyžaduje zvážení, zda k omezení volného výběru obhájce existovaly na 

straně orgánů činných v trestním řízení relevantní a dostatečné důvody. Pokud tyto absentují, je při 

úvahách o celkové spravedlnosti řízení třeba zohlednit zejména414

a) povahu řízení a existenci určitých profesních požadavků,415

b) okolnosti ustanovení obhájce a možnost proti němu brojit,416

c) účinnost poskytnuté právní pomoci,417

před soudem.
411 Pavlenko proti Rusku, rozsudek ze dne 1. dubna 2010, č. 42371/02, odst. 103-114. Srov. též Rupa proti Rumunsku 

(No.  1),  rozsudek  ze  dne  16.  prosince  2008,  č.  58478/00,  Rupa  proti  Rumunsku  (No.  2),  rozsudek  ze  dne 
19. července 2011, č. 37971/02.

412 Martin proti Estonsku, rozsudek ze dne 30. května 2013, č. 35985/09, odst. 82 - 97.
413 Dvorski proti Chorvatsku, rozsudek ze dne 20. října 2015, č. 25703/11.
414 Dvorski proti Chorvatsku, rozsudek ze dne 20. října 2015, č.  25703/11, odst. 81-82. Srov. též Zagorodniy proti 

Ukrajině, rozsudek ze dne 24. listopadu 2011, č. 27004/06, odst. 51 - 56.
415 Meftah a další proti Francii, rozsudek ze dne 26. července 2002, č. 32911/96, 35237/97 a 34595/97, odst. 45-48, 

Martin proti Estonsku, rozsudek ze dne 30. května 2013, č. 35985/09, odst. 90.
416 Martin proti Estonsku, rozsudek ze dne 30. května 2013, č. 35985/09, odst. 90-97.
417 Croissant proti Německu, rozsudek ze dne 25. září 1992, č. 13611/88, odst. 31, Vitan proti Rumunsku, rozsudek ze 

dne 25. března 2008, č. 42084/02, odst. 58-64.
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d) zda bylo respektováno právo obžalovaného neusvědčovat sebe samého,418

e) zda vyjádření učiněná v uvedeném období byla použita v řízení před soudem.419

V případech, kdy stěžovatel neměl v důsledku odepření práva na právní pomoc žádného 

obhájce, zvažuje soud též, zda 

a) stěžovatel měl možnost brojit proti pravosti důkazů a jejich použití,420

b) byl ve vazbě,421

c) jeho vyjádření představovala významný důkaz, na němž bylo založeno jeho odsouzení a 

sílu dalších důkazů ve věci.422

V konkrétním případě dospěl soud k závěru o porušení práva stěžovatele na spravedlivý 

proces ve spojení s právem na právní pomoc, neboť obhájci zvolenému rodiči stěžovatele i jím 

samotným nebylo umožněno zúčastnit  se výslechu stěžovatele na policejní stanici,  a to aniž by 

takový postup byl  ospravedlnitelný  závažnými  důvody.  Doznání  stěžovatele,  které  při  výslechu 

učinil bylo užito jako důkaz v řízení před soudem, byť nikoli jako součást celé řady dalších důkazů. 

Národní  soudy při  hodnocení  důkazů nezohlednily,  že  ustanovený obhájce měl  před výslechem 

pouze omezený časový prostor na konzultaci s klientem, který byl s ohledem na rozsah obvinění 

poměrně krátký. V řízení před soudem neměl stěžovatel možnost efektivně čelit použití své prvotní 

výpovědi na  policii, a to ačkoli při nejbližší příležitosti zpochybnil okolnosti jejího získání.423

II.4.3 Shrnutí - Ibrahim a další proti Spojenému království

O shrnutí a upřesnění podmínek, za nichž lze omezit právo obviněného neusvědčovat sebe 

samého, práva mlčet a práva na právní pomoc obhájce a kdy naopak dochází k jeho porušení, se 

Evropský soud pro lidská práva pokusil v rozsudku ze dne 13. září 2016 ve věci  Ibrahim a další  

proti Spojenému království.424 

Čtyři  stěžovatelé  byli  zadrženi  v  souvislosti  s  bombovými  útoky  v londýnském  metru 

v červenci 2005 a posléze odsouzeni k odnětí  svobody,  tři  z nich na doživotí.  Před Evropským 

soudem pro lidská práva namítali porušení svého práva na spravedlivý proces,  k němuž mělo dojít 

418 Martin proti Estonsku, rozsudek ze dne 30. května 2013, č. 35985/09, odst. 90.
419 Croissant proti Německu, rozsudek ze dne 25. září 1992, č. 13611/88, odst. 31, Klimentyev proti Rusku, rozsudek ze 

dne  16.  listopadu 2006,  č.  46503/99,  odst.  117-118,  Martin  proti  Estonsku,  rozsudek  ze  dne  30.  května  2013, 
č. 35985/09, odst. 94-95.

420 Panovits proti Kypru, rozsudek ze dne 11. prosince 2008, č. 4268/04, odst. 82.
421 Salduz proti Turecku, rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, č. 36391/02, odst. 60.
422 Salduz proti Turecku, rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, č. 36391/02, odst. 57, Panovits proti Kypru, rozsudek ze 

dne 11. prosince 2008, č. 4268/04, odst. 76 a 82. 
423 Dvorski proti Chorvatsku, rozsudek ze dne 20. října 2015, č. 25703/11, odst. 83-113.
424 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09.
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tím, že jim byl při prvotním výslechu na policejní stanici odepřen přístup k právní pomoci a že takto 

pořízené výpovědi byly použity jako rozhodující důkaz viny v navazujícím trestním řízení.

V návaznosti na závěry rozsudku ve věci Salduz proti Turecku Evropský soud pro lidská 

práva ve zmíněném rozhodnutí  nejprve konstatoval,  že  posouzení otázky,  zda omezení přístupu 

k obhájci je slučitelné se zásadami spravedlivého procesu, je třeba posuzovat ve dvou krocích:

a) zda k omezení přístupu k obhájci byly závažné důvody,

b) jaké mělo toto omezení dopady na celkovou spravedlivost řízení.425

K podmínce závažných důvodů pro omezení přístupu k obhájci soud uvedl, že s ohledem na 

zásadní  význam  práva  na  přístup  k  obhájci  již  před  prvním  výslechem je  představitelné  jeho 

omezení jen

a) za výjimečných okolností,

b) dočasně,

c) po zvážení individuálních okolností konkrétního případu,

d)  při  zohlednění,  zda  národní  právní  řád  takový  postup  umožňuje  a  dostatečně  určitě 

předepisuje podmínky, za nichž lze omezení realizovat.

Zda  v  daném případě  byly  skutečně  závažné  důvody k  restrikci  přístupu  k  obhájci,  je 

nezbytné posuzovat s přihlédnutím k těmto zásadám, a to případ od případu. Typickým případem 

závažných důvodů je akutní potřeba odvrácení ohrožení životů, svobody či fyzické integrity.426

Soud dále připustil, že dle jeho dosavadní judikatury jsou práva obhajoby zpravidla nevratně 

poškozena, jsou-li k odsouzení obžalovaného  použita jeho vyjádření, která učinil při policejním 

výslechu, aniž měl možnost předem konzultovat obhájce. Toto pravidlo, byť striktní, však dle soudu 

neplatí  absolutně.  Řízení  je  třeba  posuzovat  jako  celek,  absence  závažných  důvodů k  omezení 

přístupu obviněného k obhájci proto nevede vždy bez dalšího k závěru o celkové nespravedlnosti 

řízení.427 Neprokáže-li vláda závažné důvody pro omezení přístupu k obhájci, je nutné velmi striktní 

posouzení spravedlivosti řízení; důkazní břemeno ohledně zachování celkové spravedlivosti řízení 

425 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09,  odst.  257:„The  test  set  out  in  Salduz  for  assessing  whether  a  restriction  on  access  to  a  lawyer  is  
compatible with the right to a fair trial is composed of two stages. In the first stage the Court must assess whether  
there were compelling reasons for the restriction. In the second stage, it must evaluate the prejudice caused to the  
rights of the defence by the restriction in the case in question. In other words, the Court must examine the impact  
of the restriction on the overall fairness of the proceedings and decide whether the proceedings as a whole were 
fair.” Srov. např. též Pishchalnikov proti Rusku, rozsudek ze dne 24. září 2009, č. 7025/04, odst. 67 (porušení práva 
na spravedlivý proces v důsledku absence právní pomoci v době stěžovatelových prvotních výslechů na policii).

426 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09,  odst.  258-259.  Viz  též  Simeonovi  proti  Bulharsku,  rozsudek  ze  dne  12.  května  2017,  č.  21980/04, 
odst. 117.

427 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09, odst. 260-262.  Srov. též Simeonovi proti Bulharsku, rozsudek ze dne 12. května 2017, č.  21980/04, 
odst. 118.
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leží v takovém případě na vládě.428

Dále  soud  uvedl,  že právo  neusvědčovat  sebe  samého  nechrání  proti  usvědčujícím 

vyjádřením jako  takovým,  ale  proti  získávání  důkazů  donucením či  nátlakem.  Právě  existence 

donucení způsobuje pochybnosti, zda bylo respektováno právo neusvědčovat sebe samého. Soud 

proto musí vždy nejprve posoudit povahu a intenzitu donucení užitou k získání důkazu.429

Právo neusvědčovat sebe samého není právem absolutním. Donucení je neslučitelné s čl. 6 

Úmluvy jen tehdy, pokud zasahuje samotnou podstatu práva neusvědčovat sebe samého. Podstatu 

tohoto práva nezasahuje každé přímé donucení; významné je, zda došlo k použití takto získaných 

důkazů v průběhu trestního řízení.430

Aby ochrana poskytovaná právem na obhájce a právem mlčet a neusvědčovat sebe samého 

byla skutečná a efektivní, je rozhodující,  aby si podezřelý těchto práv byl vědom.  Podezřelý či 

obviněný má proto právo být o nich  poučen. V zásadě není představitelný důvod ospravedlňující 

absenci takového poučení; pokud však k poučení nedojde, soud přesto musí přezkoumat, zda řízení 

jako celek nelze považovat za spravedlivé. Absenci poučení může zpravidla napravit neprodlený 

přístup k obhájci, jehož smyslem je zprostředkovat obviněnému poučení o jeho procesních právech. 

Je-li podezřelému odepřen přístup k obhájci a současně mu není uděleno ani poučení o procesních 

právech, je pro vládu zpravidla velmi obtížné presumpci nespravedlnosti řízení vyvrátit.431

Následně Evropský soud pro lidská práva předestřel  demonstrativní výčet faktorů, které je 

namístě zohlednit při posouzení spravedlivosti řízení jako celku:

a)  zda  stěžovatel  byl  zvláště  zranitelný,  například  s  ohledem  na  svůj  věk  či  duševní 

schopnosti,

b) právní rámec upravující přípravné řízení a přípustnost důkazů v řízení před soudem a 

byla-li tato národní právní úprava respektována; jestliže byl sporný důkaz z dokazování v hlavním 

líčení vyloučen, je krajně nepravděpodobné, že by bylo možné považovat řízení za nespravedlivé,

c) zda stěžovatel měl možnost zpochybnit pravost důkazu a odporovat jeho použití,
428 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09, odst. 265.  Srov. též Simeonovi proti Bulharsku, rozsudek ze dne 12. května 2017, č. 21980/04, odst. 118.
429 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09,  odst.  267:  „...the  privilege  against  self-incrimination  does  not  protect  against  the  making  
of an incriminating  statement  per  se  but,  as  noted  above,  against  the  obtaining  of  evidence  by  coercion  or  
oppression.  It  is  the  existence  of  compulsion  that  gives  rise  to  concerns  as  to  whether  the  privilege  against  
self- incrimination  has  been  respected.  For  this  reason,  the  Court  must  first  consider  the  nature  and  degree  
of compulsion used to obtain the evidence...”

430 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09, odst. 269- :  „The degree of compulsion applied will be incompatible with Article 6 where it destroys  
the very essence of the privilege against self-incrimination...  But not all direct compulsion will destroy the very  
essence of the privilege against self-incrimination and thus lead to a violation of Article 6... What is crucial in this  
context is the use to which evidence obtained under compulsion is put in the course of the criminal trial...”

431 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09,  odst.  272-273.  Srov.  Schmid-Laffer  proti  Švýcarsku,  rozsudek ze dne 16.  června 2015, č.  41269/08, 
odst. 37 - 40,  Simeonovi proti Bulharsku, rozsudek ze dne 12. května 2017, č. 21980/04, odst. 119.
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d) kvalitu  důkazu a  zda okolnosti,  za  nichž byl  získán zpochybňují  jeho spolehlivost  či 

přesnost, při zohlednění stupně a povahy donucení,

e)  byl-li  důkaz  získán  nezákonně,  povahu  takové  nezákonnosti  a  představuje-li  tato 

nezákonnost porušení jiného práva zaručeného Úmluvou, povahu takového porušení,

f) v případě výpovědí povahu výpovědi a zda byla okamžitě odvolána či změněna,

g) účel, k němuž byl důkaz použit, zejména zda důkaz představoval jediný nebo rozhodující 

důkaz, na němž bylo založeno odsouzení, a sílu dalších důkazů,

 h)  zda  závěr  o  vině  byl  učiněn  profesionálními  soudci  či  laickými  porotci  a  v  druhém 

případě obsah jakéhokoli poučení uděleného porotě,

i) váhu veřejného zájmu na vyšetřování a potrestání konkrétního trestného činu,

j)  další  relevantní  procesní  záruky  poskytované  národním  právem  a  rozhodovací  praxí 

soudů.432

V konkrétním případě dospěl Evropský soud pro lidská práva při  zohlednění zmíněných 

kritérií k závěru, že v případě prvního až třetího stěžovatele k porušení práva na spravedlivý proces 

nedošlo, narozdíl od stěžovatele čtvrtého.433

Soudce  Sajó  a  soudkyně  Laffranque  ve  svém  odlišném  stanovisku  s  politováním 

konstatovali, že závěry většiny soudců pod rouškou výkladu zásad vyjádřených ve věci Salduz proti 

Turecku od těchto  zásad  naopak odchylují,  čímž  dochází  ke  snížení  dosažené  úrovně procesní 

ochrany.434 Použití  usvědčujících výpovědí získaných v důsledku odepření práva na konzulataci 

obhájce k odsouzení stěžovatele podle disentujících soudců bez dalšího představuje porušení práva 

na přístup k obhájci, bez nutnosti zohlednění jakýchkoli dalších okolností. Jediným způsobem, jak 

zajistit  nápravu  odepření  přístupu  k  obhájci  je  vyloučení  všech  takto  získaných  důkazů.435 

„Nepřípustné užití  důkazu k  odsouzení  představuje  nevratný zásah do práv obžalovaného.  Je-li  

důkaz použit k odsouzení, není dán prostor pro další úvahy o spravedlnosti (řízení).”436 S ohledem 

na dosavadní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva pak disentující soudci dokládají, že 

soud v takových případech dosud posuzoval otázku porušení práva na právní pomoc obhájce dle 

čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy separátně, bez ohledu na dopad pochybení na celkovou spravedlivost 
432 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09, odst. 274. Srov. též  Simeonovi proti Bulharsku, rozsudek ze dne 12. května 2017, č. 21980/04, odst. 120.
433 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09, odst. 275-311.
434 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09, odlišné stanovisko soudce Sajó a soudkyně  Laffranque, odst. 1-3.
435 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09, odlišné stanovisko soudce Sajó a soudkyně  Laffranque, odst. 4. 
436 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 

40351/09, odlišné stanovisko soudce Sajó a soudkyně  Laffranque, odst. 11: „The impermissible use of the evidence  
for conviction is singled out as an instance of irretrievable prejudice to the rights of the accused. Once the evidence 
is used for conviction, there is no place for further consideration of fairness.”
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řízení.437 Disentující soudci též poukázali na skutečnost, že soud vůbec neuvádí, z jakého důvodu 

by přítomnost obhájce při výslechu měla vést k ohrožení záchrany lidských životů.438 Podstatné 

přitom není, zda byly dány výjimečné okolnosti  a urgentní potřeba,  aby policie konala, ale zda 

existovaly závažné důvody ke znemožnění přístupu k obhájci.439 V daném případě soudci navíc 

shledali,  že  ani  v případě  prvního  až  třetího  stěžovatele  nebyly  prokázány  důležité  důvody 

k odepření přístupu k obhájci a rozporovali i závěr o celkové spravedlivosti řízení, neboť porušení 

práv obhajoby nebylo vyváženo vyloučením sporných výpovědí.440

Test celkové spravedlivosti řízení přijatý v rozsudku ve věci Ibrahim a další proti Spojenému 

království aplikoval velký senát Evropského soudu pro lidská práva například v rozsudku ze dne 

12. května 2017 ve věci Simeonovi proti Bulharsku,441 ze dne 9. listopadu 2018 ve věci Beuze proti  

Belgii,442 ze dne 24. ledna 2019 ve věci  Knox proti Itálii,443 nebo ze dne 23. května 2019 ve věci 

Doyle proti Irsku.444

437 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09,  odlišné stanovisko soudce Sajó a  soudkyně  Laffranque,  odst.  12,  s  odkazem na John Murray proti 
Spojenému království, rozsudek ze dne 8. února 1996, č. 18731/91, odst. 66, A.T. proti Lucembursku, rozsudek ze 
dne 9. dubna 2015, č. 30460/13, Aleksandr Zaichenko proti Rusku, rozsudek ze dne 18. února 2010, č. 39660/02, 
Khayrov proti Ukrajině, rozsudek ze dne 15. listopadu 2012, č. 19157/06, Grinenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 
15. listopadu 2012, č. 33627/06.

438 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09, odlišné stanovisko soudce Sajó a soudkyně  Laffranque, odst. 21.

439 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09, odlišné stanovisko soudce Sajó a soudkyně  Laffranque, odst. 22:  „...  the question is not whether there  
were exceptional circumstances and an urgent need, but whether there were compelling reasons not to have access  
to a lawyer under these circumstances... ”

440 Ibrahim a další  proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září  2016, č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 
40351/09, odlišné stanovisko soudce Sajó a soudkyně  Laffranque, odst. 22-31.

441 Simeonovi proti Bulharsku, rozsudek ze dne 12. května 2017, č. 21980/04, odst. 132 - 145. Byť v daném případě 
nebyly dány důležité důvody k omezení práva stěžovatele na přístup k obhájci v době zadržení na policejní cele, 
s ohledem na skutečnost, že v předmětném období nebyly zajišťovány od stěžovatele žádné důkazy, které by se staly 
součástí trestního spisu, a jeho pozdější doznání bylo podpořeno řadou dalších důkazů, neshledal soud, že by došlo 
k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy.Velmi podrobná disentní stanoviska k rozsudku připojili soudci Sajó, Vučinić a 
Serghides a soudkyně Lazarova-Trajkovska a Turković.

442 Beuze proti Belgii, rozsudek ze dne 9. listopadu 2018, č. 71409/10.
443 Knox proti Itálii, rozsudek ze dne 24. ledna 2019, č. 76577/13.
444 Doyle proti Irsku, rozsudek ze dne 23. května 2019, č. 51979/17.
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III. Důkazy získané zásahem do soukromí jednotlivce

III.1 Ochrana soukromí při zajišťování důkazů v českém trestním procesu

III.1.1 Obecné zásady

III.1.1.1 Úvod

V  České  republice je  ochrana  soukromí  občanů  na  ústavní  úrovni  zakotvena  v  Listině 

základních práv a svobod. Na základě čl. 7 odst. 1 Listiny platí, že nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí  je  zaručena.  Omezena může být  jen v případech stanovených zákonem.  Podle čl.  10 

odst. 2 Listiny má každý právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života. Čl. 10 odst. 3 Listiny stanoví každému právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním,  zveřejňováním  nebo  jiným  zneužíváním  údajů  o  své  osobě.  Dle  čl.  12 

odst. 1 Listiny dále platí, že obydlí je nedotknutelné; není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho,  kdo v něm bydlí.  Domovní  prohlídka  je  přípustná  jen  pro  účely trestního  řízení,  a  to  na 

písemný  odůvodněný  příkaz  soudce,  kdy  způsob  provedení  domovní  prohlídky  stanoví  zákon 

(čl. 12 odst. 2 Listiny).  Čl. 13 Listiny pak stanoví,  že nikdo nesmí porušit  listovní tajemství ani 

tajemství jiných písemností a záznamů, ať  již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou 

anebo jiným způsobem, s výjimkou případů  a způsobem, které stanoví zákon. Stejně  se zaručuje 

tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. 

Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních 

práv a svobod upraveny pouze zákonem (čl. 4 odst. 2 Listiny); vždy však musí být šetřeno podstaty 

a smyslu zaručených práv a omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla 

stanovena (čl. 4 odst. 4 Listiny).

Trestní řád pak v § 2 odst. 4 tr. řádu stanoví, že orgány činné v trestním řízení projednávají 

trestní  věci s  plným šetřením práv  a  svobod zaručených  Listinou  základních  práv  a  svobod  a 

mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika 

vázána;  při  provádění  úkonů  trestního  řízení  lze  do  těchto  práv  osob,  jichž  se  takové  úkony 

dotýkají,  zasahovat  jen  v  odůvodněných  případech  na  základě  zákona  a  v  nezbytné  míře  pro 

zajištění účelu trestního řízení. Dle § 52 tr. řádu je při provádění úkonů trestního řízení vždy nutno 

šetřit osobnost a ústavou zaručená práva osob na úkonu zúčastněných.
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 Při objasňování trestné činnosti zákon umožňuje orgánům činným v trestním řízení ochranu 

soukromí jednotlivce prolomit zejména prostřednictvím následujících procesních institutů:

- poskytování informací na základě dožádání (§ 8 odst. 1 tr. řádu),

- poskytování údajů, které jsou předmětem bankovního tajemství a údajů z evidence cenných 

papírů, statistických údajů a údajů získaných při správě daní (§ 8 odst. 2 tr. řádu),

- sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních nástrojů 

(§ 8 odst. 3 tr. řádu),445

- odnětí věci (§ 79 tr. řádu),

- domovní prohlídky (§ 82, § 83 tr. řádu),446

- prohlídky jiných prostor a pozemků (§ 82, § 83a),447

- osobní prohlídky (§ 82, § 83b tr. řádu),

- vstupu do obydlí, jiných prostor a na pozemky (§ 83c tr. řádu),

- zadržení a otevření zásilky (§ 86, § 87 tr. řádu),

- sledovaní zásilky (§ 87b tr. řádu),

- odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88 tr. řádu ),448

- zjišťování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu (§ 88a tr. řádu),449

445 Púry, F.,  Šámal,  P. Vybrané problémy dokazování trestné činnosti  v bankovním sektoru a na kapitálovém trhu. 
Bulletin  advokacie,  2000,  č.  6  -  7,  s.  25  -  50,  Vantuch,  P.  Komu a  kdy lze  sledovat  bankovní  účet  dle  §  8 
odst. 3 trestního řádu? Trestní právo, 2004, č. 10, s. 14 - 20.

446 Viz Odehnalová, J. Ústavnost domovní prohlídky v judikatuře Ústavního soudu. in: Jelínek, J. a kol.  Dokazování 
v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 345 - 357.

447 K právní úpravě prohlídky jiných prostor a pozemků a jejímu vývoji viz  nález Ústavního soudu ze dne 8. června 
2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09, nález Ústavního soudu ze dne 15. července 2010, sp. zn. II. ÚS 1414/07, nález Ústavního 
soudu  ze  dne  2.  září  2010,  sp.  zn.  II.  ÚS  860/10,  nález  Ústavního  soudu  ze  dne  14.  prosince  2010, 
sp. zn. Pl. ÚS st. 31/10, nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2011,  sp.  zn.  IV.  ÚS 2228/09, též  Kocina,  J. 
Prohlídka jiných prostor a pozemků ve světle nálezu pléna ÚS. Bulletin advokacie, 2010, č. 12, s. 32,  Kocina, J. 
Intertemporální účinky derogačního nálezu Pl. ÚS 3/09 - prohlídky jiných prostor a pozemků. Bulletin advokacie, 
2011, č. 1-2, s. 76,  Kučera, P., Kincl, M. Je opravdu vyšetřování trestních kauz v ohrožení? Trestní právo, 2010, 
č. 12,  s.  3,  Musil,  J. Několik  otazníků nad judikaturou  Ústavního soudu ČR v době postmoderny (na příkladu 
prohlídky jiných prostor a pozemků). Kriminalistika, 2011, č. 1, s. 1, Szkanderová, M., Růžička, M. Prohlídky jiných 
prostor a pozemků po nálezu Ústavního soudu č. 219/2010 Sb. v přípravném řízení. Státní zastupitelství, 2010, č. 9, 
s. 4 - 10,  Szkanderová, M., Růžička, M.  Ještě k prohlídkám jiných prostor a pozemků po nálezu Ústavního soudu 
č. 219/2010 Sb. v přípravném řízení. Státní zastupitelství, 2010, č. 12, s. 6 - 13,  Szkanderová, M., Růžička, M.  
K prohlídkám  jiných  prostor  a  pozemků  v přípravném  řízení  po  novele  trestního  řádu  provedené  zákonem 
č. 459/2011 Sb. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 60 - 65.

448 Vztahuje se též např. na emailovou komunikaci (srov.  Kohout, J.,  Behr, T. Elektronická pošta a její záznam pro 
trestní řízení. Trestněprávní revue, 2011, č. 4, s. 101 - 105; příspěvek podává též přehled vývoje právní úpravy § 88) 
či tzv. uzavřenou komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (srov. nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2014, 
sp. zn. III. ÚS 3844/13), naopak zajištění obsahu veřejně přístupných internetových stránek dle Ústavního soudu 
zásah do soukromí nepředstavuje (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 26. března 2009, sp. zn. I. ÚS 3108/08).

449 Citované ustanovení se uplatní též například v případě zkoumání výpisu hovorů obsažených v zajištěném mobilním 
telefonu (srov. nález Ústavního soudu ze dne 27. srpna 2001, sp. zn. IV. ÚS 78/01, nález Ústavního soudu ze dne 
3. srpna  2010,  sp.  zn.  IV.ÚS  1556/07,  Šámal,  P.  Odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu  ve  světle 
judikatury.  Soudní  rozhledy,  2000,  č.  3,  s.  69,  Novotná,  J. K některým  otázkám  dokazování  odposlechem  a 
záznamem telekomunikačního provozu. Trestněprávní revue, 2003, č. 10, s. 296). Ke genezi právní úpravy evidence 
údajů  o  uskutečněném  telekomunikačním  provozu  a  jejich  poskytování  pro  účely  trestního  řízení  srov.  nález 
Ústavního soudu ze dne 13. února 2000, sp. zn.  IV.ÚS 536/2000, nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011, 
sp. zn. Pl. ÚS 24/10, nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/11, nález Ústavního soudu 
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- sledování osob a věcí (§ 158d tr. řádu).450

Materiální a procesní předpoklady, za jejichž splnění lze k využití příslušných procesních 

opatření přistoupit, pak nelze hledat pouze v textu příslušného ustanovení trestního řádu. Výklad 

zákonných  ustanovení  musí  vždy zohledňovat  ústavně  zaručená  práva  a  svobody jednotlivce  a 

respektovat  podmínky,  za  nichž  ústavní  i  mezinárodní  právo  umožňuje  do  soukromí  občanů 

v trestním řízení zasahovat. Významný vliv má v této oblasti též judikatura Evropského soudu pro 

lidská práva, Ústavního soudu i soudů obecných.

Právní úprava jednotlivých procesních institutů je založena na určitých obecných zásadách, 

byť  konkrétní  podmínky přípustnosti  zásahu státu  do  soukromí  jednotlivců  se  odlišují  zejména 

s ohledem na rozsah a intenzitu takového zásahu:

ze dne 14. května 2019, sp. zn. Pl. ÚS 45/17. Významný vliv práva evropského v dané oblasti byl dán směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady č. 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti 
s poskytováním  veřejně  dostupných  služeb  elektronických  komunikací  nebo  veřejných  komunikačních  sítí 
(tzv. Směrnice o data retention), ukládající členským státům povinnost plošného uchovávání údajů o uskutečněné 
komunikaci po dobu nejméně 6 měsíců. Po sérii rozhodnutí ústavních soudů členských států zrušujících domácí 
transpozici  citované  směrnice  (např.  nález  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  2.  března  2010, 
sp. zn. 1 BvR 256/08,  rozhodnutí Ústavního soudu Rumunska ze dne 8. října 2009, č. 1258, nález Ústavního soudu 
České republiky ze dne 22. března 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10; srov. též Durica, J. Právo na soukromí versus posílení 
bezpečnosti: směrnice o uchovávání údajů o telekomunikačním provozu v nálezech Ústavních soudů členských států 
EU. Bulletin advokacie, 2011, č.  6, s. 19 - 25,  Herczeg, J.  Ústavněprávní limity monitoringu telekomunikačního 
provozu: konflikt mezi bezpečností a svobodou. Bulletin advokacie, 2010, č. 5, s. 22 - 31) konstatoval následně 
rozpor samotné směrnice s Listinou práv Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ve věci  Digital 
Rights  Ireland  and  Seitlinger  and  Others  ze  dne  8.  dubna  2014  (C-293/12  a  C-594/12).  Srov.  též  rozsudky 
Evropského  soudního  dvora  ve  věci  Tele2  Sverige  AB  ze  dne  21.  prosince  2016,  ze  dne  2. října  2018, 
sp. zn. C-207/16  (Ministerio  Fiscal);  Musil, J. Policejní  provokace  v  teorii,  legislativě  a  judikatuře.  Státní 
zastupitelství,  2014,  č.  3,  s.  12.  Srov.  též  rozsudek  Vrchního  soudu  v  Praze  ze  dne  29.  ledna  2002, 
sp. zn. 7 To 156/01:  „Vadu  důkazu  spočívající  v tom,  že  údaje  o  uskutečněném  telekomunikačním provozu  byly 
vyžádány v rozporu se zákonem, lze za účinnosti novely trestního řádu č. 265/2001 Sb. napravit postupem podle  
§ 88a tr. ř., ovšem za předpokladu, že příslušný operátor bude mít předmětné údaje ještě k dispozici.”

450 Podrobný rozbor deficitů současné právní úpravy sledování osob a věcí dle § 158d tr. řádu viz Gřivna, T. Zákonnost 
důkazů získaných sledováním osob a věcí. in: Jelínek, J. a kol.  Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na 
spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 320 - 326.
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Tab. č. 1 Předpoklady přípustnosti zásahu do soukromí při vyhledávání a opatřování důkazů v trestním řízení

materiální

důvodné 
podezření ze 

spáchání 
trestného 

činu

- nemusí být 
zřejmé, 
kdo se měl 
trestného 
činu 
dopustit.

předpoklad 
zjištění 

skutečností 
významných pro 

trestní řízení

- zejména, zda se 
stal skutek, 
v němž je 
spatřován trestný 
čin, a kdo je jeho 
pachatelem 

   (§ 89 odst. 1),

- dotčená osoba 
(věc) musí mít 
k trestné činnosti 
konkrétní vztah.

subsidiarita

- sledovaného 
účelu nelze 
dosáhnout 
způsobem, který 
by méně 
zasahoval do 
práv a svobod 
dotčených osob 
nebo by jinak 
jeho dosažení 
bylo podstatně 
ztížené.

proporcionalita

- zájem na objasnění 
trestné činnosti 
převládne 
v konkrétním 
případě nad 
ochranou soukromí 
dotčených osob,

- omezení rozsahu 
zásahu, způsobu 
jeho provedení a 
doby jeho trvání,

- práva a svobody 
osob lze omezit jen 
v míře nezbytně 
nutné ke splnění 
účelu opatření
(§ 158b odst. 2).

neodkladnost a 
neopakovatelnost

- má-li být úkon 
proveden před 
zahájením trestního 
stíhání konkrétní 
osoby, 

- nebezpečí zmaření, 
zničení nebo ztráty 
důkazu a nemožnost 
jeho opětovného 
provedení před 
soudem
(§ 160 odst. 4).

procesní

řádné zahájení a vedení 
trestního řízení

(vedení trestního řízení pro 
některý z vyjmenovaných 

trestných činů)

- sepsáním záznamu o zahájení 
úkonů trestního řízení nebo 
provedením neodkladných a 
neopakovatelných úkonů 

   (§ 12 odst. 10, § 158 odst. 3),

- v určitých případech též vedení 
trestního řízení pro některý 
z vyjmenovaných trestných 
činů
(§ 8 odst. 2, § 88 odst. 1, § 88a 
odst. 1, § 158e odst. 1).

soudní kontrola
(souhlas dotčené osoby)

- písemné a odůvodněné rozhodnutí 
(příkaz, souhlas) soudce 
(§ 8 odst. 3, § 8 odst. 5, § 83 odst. 1, 
§ 87 odst. 1, § 87a odst. 1, § 88 odst. 2, 
§ 88a odst. 1, § 158d odst. 3)

- u některých, zpravidla méně závažných, 
zásahů souhlas státního zástupce 
(§ 8 odst. 2, § 79 odst. 1, § 87b odst. 1, 
§ 158d odst. 2)

- u některých, zpravidla méně závažných 
zásahů, dostačuje v případě 
neodkladnosti následný souhlas 
oprávněného orgánu 
(§ 79 odst. 3, § 83a odst. 2, § 83b 
odst. 4, § 87b odst. 2, § 158d odst. 5)

- ve výroku příkazu vymezena povaha 
zásahu a jeho rozsah,
  

- v odůvodnění rozhodnutí uvedeny 
skutkové okolnosti rozhodné pro 
naplnění všech zákonných předpokladů 
zásahu do soukromí,

- v některých případech dostačuje 
namísto soudního příkazu souhlas 
dotčené osoby 
(§ 83a odst. 3, § 88 odst. 5, § 88a 
odst. 4, § 158d odst. 6)

 rovnost zbraní
(zajištění práv obhajoby)

- po zahájení trestního 
stíhání je obhájce 
oprávněn účastnit se 
za podmínek 
stanovených trestním 
řádem všech 
vyšetřovacích úkonů 
(§ 41 odst. 2),

- nepřípustnost 
odposlechu a záznamu 
komunikace 
obviněného s 
obhájcem

 (§ 88 odst. 1,§ 158d 
odst. 1)

- zvláštní režim 
prohlídek prostor, 
v nichž advokát 
vykonává advokacii
(§ 85b)

- přibrání nezúčastněné 
osoby (v případě 
domovní a osobní 
prohlídky - § 85 
odst. 2).
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III.1.1.2 Důvodné podezření ze spáchání trestného činu

Materiálním předpokladem zahájení trestního řízení je existence důvodného podezření ze 

spáchání trestného činu (§ 158 odst. 1 tr. řádu).

Nezbytnost předchozího důvodného podezření zdůraznil Ústavní soud v případě odposlechů 

prostorových,451 telefonních,452 i  při  zjišťování  údajů  o  uskutečněném  telekomunikačním 

provozu.453 Podle Ústavního soudu „z hlediska ústavně chráněných základních práv je nepřípustné,  

aby zahájení úkonů k objasňování a prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl  

spáchán trestný čin podle § 158 odst. 3 trestního řádu, např. ve formě odposlechů bylo zneužíváno 

jako  prostředku  k teprve  dodatečnému  opatřování  podkladů pro  tento  postup,  tj. samotné  

důvodnosti podezření.“ 454

Podezření se musí týkat konkrétní trestné činnosti, přičemž „k této konkrétní trestné činnosti  

má  sledovaná  osoba  konkrétní  vztah...455 Opačný  přístup  by  umožňoval  sledovat  prakticky  

kohokoliv.“456 Podle judikatury však není nezbytné, aby daná osoba byla tzv. individualizována, tedy 

aby byla zjištěna její totožnost. Nejvyšší soud připouští absenci individualizace odposlouchávané 

osoby v příkazu k odposlechu i z důvodu utajení.457

451 Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. II. ÚS 2806/08.
452 Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06:  „Soudní příkaz k odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu … může … být vydán  jen v řádně zahájeném trestním řízení … a musí být  podložen  
relevantními indiciemi, z nichž lze dovodit důvodné podezření ze spáchání takového trestného činu.“  

453 Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06.
454 Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06.
455 Obdobně ve  vztahu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvedl  Ústavní  soud v nálezu ze dne 

23. května 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06: „Příkaz musí být individualizován ve vztahu ke konkrétní osobě, která je  
uživatelem telefonní stanice. Pokud tato skutečnost nevyplývá ze zjištění, že se jedná o majitele telefonní stanice,  
musí být zdůvodněno, na základě jakých zjištění je dovozováno, že ji má v držení a že ji skutečně používá nebo že ji  
v minulosti v nikoliv nepodstatné míře používala a že tak bude s vysokou pravděpodobností činit i v budoucnu.”

456 Nález  Ústavního  soudu  ze  dne  27.  ledna  2010,  sp.  zn.  II.  ÚS  2806/08:„Nelze  vystačit  s  pouhým  vyslovením 
podezření, že se konkrétní trestná činnost stala, ... Je nezbytné také dát do souvislosti podezření, že k této konkrétní  
trestní činnosti má sledovaná osoba konkrétní vztah, a tím vyjádřit nezbytnost pořizování zvukových, obrazových  
nebo  jiných  záznamů ...  Opačný  přístup  by  umožňoval  sledovat  prakticky  kohokoliv.”  Tento  nález  ve  vztahu 
k prostorovým odposlechům blíže rozebírá Jelínek, M. Ústavní meze prostorových odposlechů ke sledování osob a 
věcí podle § 158d trestního řádu. Bulletin advokacie, 2010, č. 5, s. 31-33. Viz též nález Ústavního soudu ze dne 
14. července 2010, sp. zn. IV. ÚS 1235/09.

457 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2014, sp. zn. 5 Tdo 750/2014: „Nejvyšší soud tak k námitce  
obviněných, že záznam o zahájení úkonů v trestním řízení podle § 158 odst. 3 tr. ř. ... neobsahuje žádnou zmínku 
o jejich  osobách,  podotýká,  že  tato  okolnost  nemá  vliv  na  zákonnost  pořízených  odposlechů  a  záznamů  
telekomunikačního provozu, neboť z předloženého spisového materiálu se podává, že již v té fázi trestního řízení, ...  
zde byly indicie, na základě nichž bylo možné určit, tedy individualizovat jednotlivé osoby, podílející se na stíhané 
trestné činnosti ...  Ačkoliv tedy v návrzích a příkazech k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyla  
z důvodu utajení uváděna konkrétní jména a individualizace byla provedena primárně podle telefonních čísel, IMEI  
a e-mailových adres,  přesto má Nejvyšší soud za to, že orgány činné v trestním řízení disponovaly dostatečným 
důkazním materiálem, na jehož základě ustanovily později jednotlivé obviněné (tehdy podezřelé) jako pachatele této  
trestné činnosti.”
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Okolnosti, z nichž lze dovozovat konkrétní vztah osoby, do jejíhož soukromí je zasahováno, 

s předmětnou trestnou činností, pak musejí nalézt své vyjádření v písemném odůvodnění soudního 

příkazu.458

Naproti tomu není nezbytné, aby osoba, do jejíhož soukromí má být zasahováno, byla sama 

podezřelá ze spáchání trestného činu.459

III.1.1.3 Předpoklad zjištění skutečností významných pro trestní řízení

Nezbytnou  podmínkou  zásahu  do  soukromí  v  rámci  trestního  řízení  je  rovněž  důvodný 

předpoklad, že výsledky daného úkonu budou způsobilé přispět naplnění účelů trestního řízení (§ 1 

odst. 1 tr. řádu).460 Může se jednat o zjištění skutečností významných pro trestní řízení obecně (§ 88 

odst. 1  tr.  řádu),  či  specificky o  zajištění  věci  nebo osoby důležité  pro trestní  řízení  v  případě 

domovní prohlídky (§ 82 odst. 1 tr. řádu) nebo například zjištění obsahu nedoručených poštovních 

zásilek, jiných zásilek nebo telegramů (§ 86 odst. 1 tr. řádu).

Skutečnostmi významnými pro trestní řízení jsou zejména okolnosti vymezené v § 89 odst. 1 

písm. a) - c) tr. řádu, tedy zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, zda tento čin spáchal 

obviněný, případně z jakých pohnutek, a podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a 

závažnosti činu. V případě, kdy znakem skutkové podstaty trestného činu je i výše prospěchu nebo 

způsobené  škody,  jsou  takovými  skutečnostmi  též  podstatné  okolnosti  umožňující  stanovení 

následku,  výše  škody  způsobené  trestným  činem  a  bezdůvodného  obohacení  (§  89  odst.  1 

písm. e) tr.  řádu).461 Za  skutečnosti  významné  pro  trestní  řízení  lze  dle  judikatury  považovat  i 

skutečnosti vedoucí k dodání odsouzeného do výkonu trestu.462

Na důvodnost předpokladu, že odposlouchávanou komunikací budou sdělován skutečnosti 

významné pro trestní řízení, lze usuzovat s ohledem na konkrétní okolnosti trestní věci, ze způsobu, 
458 Nález  Ústavního  soudu ze  dne  15.  prosince  2015,  sp.  zn.  I.  ÚS 2024/15:  „Zásadní  vadou příkazu  k  domovní  

prohlídce v obydlí  stěžovatelky je to,  že  jeho odůvodnění postrádá jakoukoliv spojitost  mezi  popsanou trestnou  
činností, jež je předmětem vyšetřování, s osobou stěžovatelky, resp. s jejím obydlím, ... Ústavní soud si je vědom, že  
v této fázi se nevyžadují nezpochybnitelné důkazy o spojitosti stěžovatelky s prověřovanou trestnou činností, nicméně  
nemůže akceptovat, že okresní soud neuvedl v samotném příkazu jedinou skutečnost, která by měla vést k podezření,  
že anonymní dopisy měla psát stěžovatelka a tudíž se lze domnívat, že nástroje k tomu potřebné se budou nacházet  
v místě jejího bydliště. ...V podstatě je tato absence zřejmá už jen z toho, že  odůvodnění postrádá individualizaci  
podezření na osobu stěžovatelky, a v podobě, v jakém soud příkaz vydal, by ho při změně nacionálií bylo možné  
použít na jakoukoliv osobu nebo místo.”

459 R 19/2004 – II: „Pro přípustnost užití záznamu o odposlechu telekomunikačního provozu jako důkazu je rozhodující,  
zda k tomuto odposlechu a pořízení záznamu o něm byly splněny zákonné podmínky obsažené v § 88 tr. ř. Bylo-li  
tomu tak, pak  není relevantní, zda k povolení odposlechu a pořízení záznamu o něm došlo u podezřelého nebo  
obviněného či jiné osoby.“ (usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. října 2003, sp. zn. 2 To 144/03).

460 Ve vztahu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, 
sp. zn. II. ÚS 615/06, dle něhož „musí příkaz alespoň v minimální míře konkrétně uvést, jaké skutečnosti významné 
pro trestní řízení mají být takto zjištěny a z čeho je to vyvozováno.”

461 Šámal, P. a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1204 - 1205.
462 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 5. června 2013, sp. zn. Tpjn 304/2012.
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jakým je určitá forma trestné činnosti páchána, resp. vytvářeny podmínky pro její páchání, tedy zda 

její součástí je nebo pravděpodobně bude komunikace mezi pachateli, případně dalšími osobami.463 

Konkrétní  skutkové  okolnosti,  z  nichž  orgán  činný  v  trestním  řízení  splnění  tohoto 

předpokladu dovozoval, ať už při vydání příkazu k odposlechu, resp. při podání návrhu na jeho 

vydání, musí být z důvodu pozdější přezkoumatelnosti seznatelné z obsahu takového rozhodnutí.464

Pokud se předpoklad zjištění skutečností významných pro trestní řízení nepotvrdí, nemá tato 

skutečnost sama o sobě vliv na zákonnost předmětného úkonu.465

III.1.1.4 Subsidiarita

Z  judikatury  Ústavního  soudu  vyplývá,  že  „k  omezení  osobní  integrity  a  soukromí  

(tj. k prolomení  ochrany,  včetně  dovoleného  zásahu do  povinnosti  mlčenlivosti)  může  ze  strany  

veřejné moci dojít jen zcela výjimečně a jen je-li to nezbytné, a účelu sledovaného veřejným zájmem 

nelze dosáhnout  jinak. Při  nedodržení  některé podmínky jde o zásah protiústavní ...”466 Zásada 

subsidiarity podle Nejvyššího soudu vyžaduje, aby bylo vždy  „zváženo, zda získání konkrétních 

významných skutečností  pro trestní  řízení  nelze  zajistit  a  posléze  dokazovat  i  jinými  důkazními  

prostředky uvedenými v  trestním řádu, např. výslechem obviněného, svědků apod.”467 Je vhodné 

přihlédnout též k zásadě rychlosti trestního řízení a hospodárnosti a efektivnosti provádění úkonů 

v trestním řízení.468

463 Novotná, J. K některým otázkám dokazování odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu. Trestněprávní 
revue, 2003, č. 10, s. 292.

464 Srov. např.  nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2015, sp.  zn.  I.  ÚS 2024/15.  Zcela rozdílný náhled lze 
vysledovat  v  rozhodnutích senátu  III.  ÚS,  například  nálezu ze dne 13.  prosince  2007,  sp. zn. III.  ÚS 1033/07: 
„Z požadavku odůvodněnosti příkazu nelze dovozovat nutnost podrobného výčtu poznatků, jež policejní orgán vedou  
k přesvědčení o  nezbytnosti  provedení  prohlídky.  ...  Z hlediska proporcionality mezi  požadavkem ochrany práv 
občanů v trestním řízení a požadavkem účinného boje s kriminalitou lze mít za dostačující, je-li v dané fázi řízení  
s podrobnějšími důvody prohlídky konkrétního obydlí či prostor seznámen dozorující orgán, popř. soud, zatímco  
samotný příkaz k domovní prohlídce může obsahovat toliko shrnutí podstaty podezření na páchání konkrétní trestné  
činnosti a z něj vyplývající smysl prohlídky.”

465 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2015, sp. zn. 4 Pzo 4/2014 (odposlech).
466 Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2015, sp. zn. II. ÚS 2050/14. Též nález Ústavního soudu ze dne 29. února 

2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07, nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. II.ÚS 2806/08, nález Ústavního 
soudu  ze  dne  8.  června  2010,  sp.  zn.  Pl.  ÚS  3/09,  nález  Ústavního  soudu  ze  dne  9.  července  2015, 
sp. zn. IV.ÚS 799/15).

467 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2014, sp. zn. 4 Pzo 3/2013:  „formulací „nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout  jinak  nebo bylo-li  by  jinak  jeho dosažení  podstatně  ztížené“ zákon vyjadřuje v  souladu se  zásadou  
přiměřenosti  a  zdrženlivosti  vymezenou  v  §  2  odst.  4  tzv.  subsidiaritu  použití  odposlechu  a  záznamu 
telekomunikačního provozu. Jde o omezující podmínku nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu  
na případy, kdy nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo kdy by bylo jinak jeho dosažení ztížené. Při nařízení  
odposlechu  a záznamu telekomunikačního provozu  a jeho vlastním provádění  ...  musí  být  zváženo,  zda získání 
konkrétních  významných  skutečností  pro  trestní  řízení  nelze  zajistit  a  posléze  dokazovat  i  jinými  důkazními  
prostředky uvedenými v trestním řádu, např. výslechem obviněného, svědků apod.”; srov. též usnesení Nejvyššího 
soudu  ze  dne  19. února  2015,  sp. zn. 4 Pzo 2/2014,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  12.  května  2015, 
sp. zn. 4 Pzo 2/2015.

468 Šámal, P. a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1205.
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 Výslovně je zákonem zásada subsidiarity zmiňována zejména u nejintenzivnějších zásahů 

do soukromí,  jako jsou například  tzv.  telefonní  a  prostorové  odposlechy nebo zjišťování  údajů 

o uskutečněném telekomunikačním provozu (§ 88 odst. 1, § 88a odst. 1, § 158b odst. 2 tr. řádu), 

jejichž  provedení  je  dle  příslušných  ustanovení  podmíněno  tím,  že  „sledovaného  účelu  nelze 

dosáhnout jinak nebo by jinak jeho dosažení bylo podstatně ztížené.”

V případě domovní prohlídky (prohlídky jiných prostor a pozemků, osobní prohlídky) lze 

uplatnění zásady subsidiarity spatřovat též v nezbytnosti předchozí výzvy k dobrovolnému vydání 

hledaných věcí a výslechu osoby, u níž má být prohlídka provedena (s výjimkou případů, kdy věc 

nesnese odkladu a výslech  nelze  provést  okamžitě),469 přičemž k provedení prohlídky je možné 

přistoupit  pouze  za  situace,  kdy takový  postup  nevede  k dobrovolnému vydání  hledaných  věcí 

(§ 84 tr. řádu).470 Předchozí výslech nelze nahradit komunikací s dotčenými osobami vedenou mimo 

protokol o procesním úkonu.471 Zásadu, že „orgány činné v trestním řízení nesmí užívat k dosažení  

účelu trestního řízení nástrojů, které zasahují do práv osob s větší intenzitou, než je nezbytné,” však 

nelze vykládat v tom směru, že by před vydáním příkazu k domovní prohlídce měly orgány činné 

v trestním řízení např. povinnost vyzvat dotčené osoby k vydání požadovaných důkazů písemnou 

žádostí.472 

469 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 7.  února 2002, sp.  zn.  III.  ÚS 464/2000:  „...jestliže trestní   řád ...  určuje 
podmínky,  za  nichž  je   přípustné  ústavně  zaručené  právo  na nedotknutelnost obydlí prolomit  výkonem domovní  
prohlídky (osobní prohlídky  nebo prohlídky  jiných prostor  a pozemků),  a jestliže k nim  přiřadil  také  povinnost  
orgánů  veřejné  moci před tímto výkonem  provést,  jako  minimalizující  faktor, předchozí výslech toho, jehož se  
domovní prohlídka  týká ...  jde nejen o zákonné, ale  současně o ústavní limity,  které nelze překročit. ... Zákonem  
stanovený  znak, že věc nesnese  odkladu a že výslech nelze  provést  okamžitě,  jako  kumulativní  podmínky 
stanoveného postupu,  musí   být  podložen  skutkovými   okolnostmi  a  nikoli operativně   taktickými   úvahami  
orgánu   veřejné   moci ... jen  tehdy, jestliže  sdělení obvinění,  nařízení domovní  prohlídky a  jejímu provedení,  
včetně předchozího výslechu,  byť jako procesním úkonům předsevzatým v úzké časové (a také místní) návaznosti  
brání takové překážky, které  by ohrozily průběh  vyšetřování a tedy  i samotný účel trestního  stíhání ..., má věc  
povahu  věci  neodkladné,  u  níž  případně  lze  od  předchozího  výslechu  upustit;  takovéto   výjimky  podmíněné  
skutkovým  zjištěním musí  být  také   v odůvodnění  předsevzatých   procesních  úkonů  přiměřeným způsobem 
zdůvodněny, přičemž  pouhý odkaz  na zákonné  ustanovení nebo  jen  přepis  zákonného  textu  (jeho  citace)  jsou  
očividně nedostatečné.”

470 Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II.  ÚS 474/07:  „Princip přiměřenosti  je tedy dán tím, že  
k prohlídce má zásadně dojít  pouze v případě, že osoba, jíž  se prohlídka týká, přes předchozí  poučení o účelu  
prohlídky nesouhlasí s vydáním věcí důležitých pro trestní řízení. Jinými slovy, nelze uplatňovat donucovací instituty  
státní  moci  v  případech,  kdy  lze  téhož  účelu  dosáhnout  bez  donucení.”  Viz  též  Szkanderová,  M.,  Růžička,  M. 
Prohlídky  jiných  prostor  a  pozemků  po  nálezu  Ústavního  soudu  č. 219/2010 Sb.  v  přípravném  řízení.  Státní 
zastupitelství, 2010, č. 9, s. 7: „Jestliže tedy dotčená osoba na základě tohoto výslechu vydá policejnímu orgánu 
dobrovolně  věci  důležité  pro  trestní  řízení,  policejní  orgán  již  není  oprávněn  prohlídku  jiných  prostor  vůbec 
vykonat.”

471 Nález Ústavního soudu ze dne 21. ledna 1999, sp. zn. III.  ÚS 486/98:  „Předběžný   výslech,   jako   zákonem 
předpokládaný,  a  proto  také  nezbytný  procesní  úkon, nahradit jakoukoli  konverzací (s  tím, jehož  se domovní 
prohlídka týká), nadto pak  konverzací vedenou mimo protokol  (a tudíž mimo vlastní procesní úkon).”

472 Nález Ústavního soudu ze dne 6. února 2018, sp. zn. II. ÚS 2209/15.
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III.1.1.5 Proporcionalita

Nezbytnost  zdrženlivého přístupu při  provádění  jakýchkoli  zásahů do soukromé sféry je 

zakotvena již na ústavní úrovni (čl. 4 odst. 4 Listiny) a rovněž je obecnou zásadou trestního řízení 

(§ 2 odst. 4, § 52 tr. řádu). Zásada přiměřenosti proto musí být ze strany orgánů činných v trestním 

řízení  respektována  vždy,  bez  ohledu  na  to,  zda  je  v  zákonné  úpravě  příslušného  procesního 

institutu výslovně zmíněna.473 Při každém zásahu do práv a svobod jednotlivce je tak  příslušný 

orgán činný v trestním řízení  povinen „přezkoumat, zda má v konkrétním případě převážit zájem  

na objasnění trestné činnosti”  nad ostatními právem chráněnými hodnotami (základními právy a 

svobodami nebo veřejným zájmem), přičemž „musí být dbáno zásad přiměřenosti, zdrženlivosti a 

subsidiarity.”474

Zásada proporcionality (přiměřenosti v širším smyslu), nazývaná též zákazem nadměrnosti 

zásahů  do  práv  a  svobod  zahrnuje  tři  kritéria  posuzování  přípustnosti  zásahu  (tzv.  test  

proporcionality):

- princip vhodnosti (způsobilosti naplnění účelu), dle něhož musí být příslušné opatření vůbec 

schopno  dosáhnout  zamýšleného  cíle,  jímž  je  ochrana  jiného  základního  práva  nebo 

veřejného statku,

- princip  potřebnosti,  dle  něhož  je  povoleno použití  pouze  nejšetrnějšího  z  více  možných 

prostředků (ve vztahu k dotčeným základním právům a svobodám),475

- princip přiměřenosti (v užším smyslu),  dle  kterého újma na základním právu nesmí  být 

nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, tj., opatření omezující základní lidská práva a 

svobody nesmějí,  jde-li o kolizi základního práva či svobody s veřejným zájmem, svými 

negativními  důsledky  přesahovat  pozitiva,  která  představuje  veřejný  zájem  na  těchto 

opatřeních.476

V konkrétním případě je při posuzování proporcionality úkonu třeba přihlédnout zejména 

k významu  chráněného  zájmu  (závažnost  deliktu,  pro  který  je  vedeno  trestní  řízení), 

předpokládanému přínosu opatření pro zajištění ochrany takového zájmu,477 intenzitě zásahu do 
473 Například v ustanovení § 158b odst. 2 tr. řádu, podle něhož lze při použití operativně pátracích prostředků práva a 

svobody osob omezit jen v míře nezbytně nutné.
474 Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2015, sp. zn.: IV.ÚS 799/15: „Ústavní soud v souvislosti se souhlasem 

dle ust. § 8 odst. 5 tr. řádu akcentuje roli nezávislého soudce, jehož úkolem je v rámci postupu dle uvedeného  
ustanovení přezkoumat,  zda má v konkrétním případě převážit zájem na objasnění trestné činnosti  nad zájmem  
na zachování státem uložené či  uznané mlčenlivosti,  přičemž při  tomto jeho rozhodování musí  být  dbáno zásad 
přiměřenosti, zdrženlivosti a subsidiarity.”

475 Srov. zásadu subsidiarity.
476 Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 sp. zn. Pl. ÚS 3/02, nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005, 

sp. zn. Pl. ÚS 11/04,  nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019, sp. zn. Pl. ÚS 45/17.
477 Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2015, sp. zn. I. ÚS 2024/15: „Při nařizování domovní prohlídky je třeba 

rovněž zvažovat kritérium proporcionality zásahu do práva na nedotknutelnost obydlí. Pro posouzení přiměřenosti  
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soukromí dotčené osoby a jejímu vztahu k dané trestné činnosti, tedy zda se jedná o podezřelého 

(obviněného) či nikoli.Volná úvaha orgánů činných v trestním řízení při posuzování proporcionality 

zásahu do soukromí je v některých případech (například odposlechu a záznamu telekomunikačního 

provozu,  zjišťování  údajů  o  uskutečněném telekomunikačním provozu)  zákonodárcem výslovně 

omezena stanovením okruhu trestných činů,  k jejichž objasňování lze je možné takové opatření 

využít (§ 88, § 88a tr. řádu).

Zásada proporcionality (též nezbytnosti)478 se v prvé řadě uplatní  při  posuzování otázky 

ústavní  konformity  zákonného  ustanovení,  které  zásah  do  soukromí  upravuje,479 následně  při 

úvahách  orgánů  činných  v  trestním  řízení,  zda  k aplikaci  určitého  trestněprávního  institutu 

zasahujícího do soukromí jednotlivce vůbec přistoupit, a dále se zásada přiměřenosti promítá do 

stanovení rozsahu předmětného zásahu480 a způsobu jeho provedení.481

III.1.1.6 Neodkladnost a neopakovatelnost

Zejména s ohledem na zajištění práva obviněného na obhajobu, respektive kontradiktornosti 

řízení,  omezuje  trestní  řád  možnost  orgánů  činných  v  trestním řízení  provádět  před  zahájením 

trestního stíhání úkony, jejichž výsledky mají posléze sloužit jako podklad pro rozhodování o vině 

obviněného, toliko na úkony neodkladné a neopakovatelné.

Podle  ustanovení  §  160  odst.  4  tr.  řádu  je  neodkladným  úkonem  takový  úkon,  „který 

vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního  

řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání,” neopakovatelným úkonem pak „takový 

aplikace  trestněprávního  institutu  domovní  prohlídky  je  důležité  mimo  jiné  vyhodnocení  trestním  právem  
chráněného  zájmu  (závažnost  deliktu,  pro  který  je  vedeno  trestní  řízení),  jenž  koliduje  se  svobodou v  podobě 
prostorové dimenze soukromí, jakož i zhodnocení relevance toho, co je hledáno, pro zajištění ochrany kolidujícího  
statku ...” Též nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2012, sp. zn. I.ÚS 3369/10,  nález Ústavního soudu ze dne 
28. listopadu 2013, sp. zn. I. ÚS 2787/13.

478 Čl. 8 odst. 2 Úmluvy, též např. nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2001, sp. zn. II.ÚS 502/2000, nebo nález 
Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06.

479 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019, sp. zn. Pl. ÚS 45/17:  „Základní právo lze omezit jen na základě 
zákona  a  pouze  v  míře,  která  je  v  podmínkách  demokratického  právního  státu  nezbytná,  při  zachování  záruk  
ochrany  jednotlivce  před  projevy  libovůle  ze  strany  veřejné  moci.  Omezení  základního  práva  musí  především 
odpovídat nárokům plynoucím z principu právního státu a naplňovat požadavky vycházející z testu proporcionality –  
v případech střetů základních práv či svobod s veřejným zájmem nebo s jinými základními právy či svobodami je  
třeba posuzovat účel (cíl) zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, přičemž měřítkem pro posouzení je zásada  
proporcionality  (v  širším smyslu).  Předmětná právní  úprava  musí  být  přesná,  zřetelná ve svých formulacích  a 
dostatečně předvídatelná, aby potenciálně dotčeným jednotlivcům poskytovala dostatečnou informaci o okolnostech  
a podmínkách, za kterých je veřejná moc oprávněna k zásahu do jejich soukromí (čl. 2 odst. 2 Listiny), a ti případně  
mohli upravit své chování, aby se nedostali do konfliktu s omezující normou (čl. 2 odst. 3 Listiny). Rovněž musí být  
striktně  definovány  i  pravomoci  udělené  příslušným  orgánům,  způsob  a  pravidla  jejich  provádění  tak,  aby  
jednotlivcům byla poskytnuta ochrana proti svévolnému zasahování.”

480 Například stanovením doby, po kterou bude odposlech prováděn (§ 88 odst. 2 tr. řádu).
481 K  přiměřenosti  provedení  domovní  prohlídky  srov.  nález  Ústavního  soudu  ze  dne  26.  dubna  2016, 

sp. zn. I. ÚS 3235/15.
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úkon, který  nebude možno v řízení před soudem provést. V protokolu o provedení neodkladného 

nebo  neopakovatelného  úkonu  je  třeba  vždy  uvést,  na  základě  jakých  skutečností  byl  úkon  za  

neodkladný nebo neopakovatelný považován.”

Neodkladnost  úkonu  musí  vyplývat  „skutečné,  urgentní  či  jedinečné  potřeby  provedení  

tohoto úkonu,”482 dané konkrétními okolnostmi případu, přičemž „neodkladnost úkonu nemůže být 

založena tím, že trestní  stíhání  dosud nebylo zahájeno,  nýbrž musí  se jednat  o situaci,  kdy ani  

zahájeno  být  nemohlo.”483 Neodkladnou  povahu  má  například  úkon nezbytný  pro  další  postup 

v trestním řízení,  není-li  známa totožnost  osoby,  proti  níž  se  trestní  řízení  vede  (tzv.  neznámý 

pachatel), úkon, jehož provedení je nutné pro odůvodněnost zahájení trestního stíhání podezřelého 

(§ 160 odst. 1 tr. řádu), případně takový úkon, jehož provedení by mohlo být zahájením trestního 

stíhání  zmařeno (například pokud by sdělení  obvinění  představovalo varování  podezřelého,  aby 

zničil  či  odstranil  důkazní  prostředky  svědčící  o  spáchání  trestného  činu,  typicky  v  případě 

organizované zločinecké skupiny).484

Neopakovatelnost  úkonu  pak  v  případě  úkonů,  které  mají  povahu  utajeného  sledování, 

vyplývá zpravidla z povahy věci.

III.1.1.7 Řádné zahájení a vedení trestního řízení

Trestní řízení je zahájeno okamžikem, kdy policejní orgán sepíše záznam o zahájení úkonů 

trestního řízení; hrozí-li nebezpečí z prodlení je trestní řízení zahájeno již provedením potřebných 

neodkladných a neopakovatelných úkonů (§ 12 odst. 10, § 158 odst. 3 tr. řádu). 

Až po zahájení trestního řízení jsou orgány činné v trestním řízení oprávněny uplatňovat 

zvláštní  pravomoci,  které  jim k objasňování trestné činnosti  dává trestní  řád,  tedy též provádět 

zajišťovací úkony dle hlavy čtvrté trestního řádu či používat operativně pátrací prostředky podle 

hlavy deváté trestního řádu.485

Důkazy opatřené v důsledku prolomení ochrany soukromí jednotlivce jsou v rámci trestního 

řízení důkazně využitelné, pokud k jejich zajištění došlo postupem vymezeným trestním řádem.

Ústavní  soud tak  ve  svém nálezu  ze  dne  29.  února  2008,  sp. zn. I.ÚS 3038/07,  dovodil 

nepřípustnost využití tzv. zpravodajských odposlechů486 v trestním řízení. Podle Ústavního soudu 

482 Nález Ústavního soudu ze dne 7. května 2014, sp. zn. Pl.ÚS 47/13.
483 Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2013 sp. zn. I. ÚS 4183/12.
484 Nález Ústavního soudu ze dne 7. května 2014, sp. zn. Pl.ÚS 47/13.
485 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06.
486 Tedy odposlechů opatřených pro účely obrany státu podle dříve platných a účinných předpisů upravujících činnost 

zpravodajských  služeb  -  §  12  až  16  zákona  č.  67/1992  Sb.,  o  Vojenském  obranném  zpravodajství,  ve  znění 
pozdějších předpisů, § 7 až 12 a 15 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství a § 8 až 12 a 14 zákona 
č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
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mají tyto odposlechy „zcela odlišný zákonný režim a zákonem vymezený účel” a pokud trestní řád 

výslovně použití  takových důkazů neumožňuje, nelze tak činit s odkazem na generální klauzuli 

obsaženou v ustanovení § 89 odst. 2 tr. řádu, podle níž za důkaz může sloužit vše, co může přispět 

k objasnění  věci.  „Bylo  by  popřením  principů  právního  státu,  pokud  by  bylo  možné  záruky  

ústavnosti trestního řízení eliminovat (obejít) aplikací zákonů o zpravodajských službách.  Trestní 

řád stanoví, jakým (jedině možným) způsobem lze dospět k závěru o vině či nevině obviněného a jak  

lze  získávat  potřebné  důkazy,  přičemž  jeho  ustanovení  musí  vyhovovat  nárokům  plynoucím  

z požadavku co nejšetrnějšího zásahu do základních práv jednotlivých osob v různých procesních 

postaveních.”487

Naproti  tomu  při  posuzování důkazní  využitelnosti  obrazových  a  zvukových  záznamů 

dokumentujících  průběh  tzv.  zkoušky  spolehlivosti  podle  §  41  zákona  o  č. 341/2011  Sb., 

o Generální inspekci bezpečnostních sborů, velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu dospěl 

k závěru, že „pokud je zkouška spolehlivosti provedena zákonu odpovídajícím způsobem,  ... jsou 

obrazový a zvukový záznam dokumentující její průběh a inspekcí pořízený úřední záznam o ní (§ 41  

odst.  6 ZGIBS) důkazem ve smyslu § 89 odst. 2 tr.  ř.,”488 přičemž odkazuje na ustanovení § 89 

odst. 2, podle něhož „skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení,  

není důvodem k odmítnutí takového důkazu.”489

Stejně tak Nejvyšší soud připouští jako důkaz v trestním řízení věci zajištěné v rámci daňové 

kontroly  podle  §  81  odst.  1  a  §  86  odst.  4  zákona  č. 280/2009  Sb.,  daňového řádu,  ve  znění 

pozdějších předpisů,490 nejednalo-li se „provedení kontroly ...  cílené s úmyslem zajistit důkazy pro 

487 „Trestní  řád  přitom  tam,  kde  upravuje  důkazní  použití  informací  získaných  prolomením  svobody  soukromí  
(zejm. § 88 a 158d tr. ř.), mlčí o možnosti použít jako důkazu odposlechů získaných na základě jiných zákonů. Není  
přitom žádných pochyb, že nemůže být aplikována generální klauzule o použitelnosti důkazů, která je obsažená 
v ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř. podle něhož "za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci ... Takový  
výkladový  a  aplikační  postup  by  zcela  eliminoval  a  učinil  nadbytečnými  záruky  obsažené  ve  speciálních  
ustanoveních trestního řádu, upravujících jakým (jediným možným) způsobem musí orgány činné v trestním řízení  
postupovat, aby tou kterou formou tajného sledování získaly procesně použitelný důkaz. Bylo by popřením principů  
právního  státu,  pokud by  bylo  možné  záruky  ústavnosti  trestního  řízení  eliminovat  (obejít)  aplikací  zákonů 
o zpravodajských službách. ... Trestní řád stanoví, jakým (jedině možným) způsobem lze dospět k závěru o vině či  
nevině obviněného a jak lze získávat potřebné důkazy, přičemž jeho ustanovení musí vyhovovat nárokům plynoucím  
z požadavku co nejšetrnějšího zásahu do základních práv  jednotlivých osob v různých  procesních postaveních.  
Použití  zpravodajského  odposlechu  v  trestním řízení  jako  důkazu  viny  nepředvídá  ani  trestní  řád a  ani  zákon  
o Vojenském obranném zpravodajství.” 

488 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014, reagující na protichůdná 
rozhodnutí Nejvyššího soudu k téže otázce: rozsudek ze dne 25. září 2013, sp. zn. 8 Tz 39/2013, a usnesení ze dne 
18. prosince 2013, sp. zn. 3 Tz 61/2013. Blíže viz kapitolu pojednávající o tzv. policejní provokaci.

489 Nelze  přehlédnout,  že  uvedený  závěr  stojí  v  kontrapozici  k  významné  části  dosavadní  trestněprávní  nauky: 
srov. Stříž, I. Zkouška spolehlivosti jako důkaz v trestním řízení. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 29, Herczeg, J.  
Systém řízené  provokace  v  boji  proti  korupci  a  principy právního  státu.  Bulletin  advokacie,  2011,  č. 4,  s. 31; 
k použitelnosti těchto záznamů srov. též další literaturu citovanou ve stanovisku trestního kolegia Nejvyššího soudu 
ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014.

490 Srov.  usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2013, sp. zn. 5 Tdo 1010/2013.
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případné trestní  řízení,”491 nelegálně držené zbraně zajištěné při  běžné silniční kontrole492 nebo 

předměty zajištěné při celní kontrole.493

Pokud tedy právní řád umožňuje zasahovat státu do práva jednotlivce na ochranu soukromí 

mimo rámec oprávnění orgánů činných v trestním řízení daných trestním řádem, dle Nejvyššího 

soudu  nelze  takto  zajištěné  důkazy  použít  v  řízení  trestním  pouze  za  předpokladu,  pokud  by 

uvedený  postup  představoval  nepřípustné  obcházení  záruk,  které  dotčeným  osobám  poskytuje 

trestní řád.494 Nejvyšší soud uvedené pravidlo formuloval v usnesení ze dne 20. listopadu 2013, 

sp. zn.  5 Tdo 1010/2013, podle něhož  „v případě, že je dáno odůvodněné podezření ze spáchání  

trestného činu,  nesmí být  svévolným využitím oprávnění  provádět kontrolu nebo jiným výkonem 

pravomoci příslušného orgánu podle zvláštního zákona obcházeny podmínky podle trestního řádu 

pro provedení domovní prohlídky (§ 82 odst.  1 a § 83 tr. ř.), prohlídky jiných prostor a pozemků 

(§ 82 odst. 2 a § 83a tr. ř.), osobní prohlídky (§ 82 odst. 3, 4 a § 83b tr. ř.) apod.”

V některých případech je dále k přípustnosti zásahu do soukromí nezbytné, aby trestní řízení 

bylo  zahájeno,  respektive  nadále  vedeno,  pro podezření  ze  spáchání  vyjmenovaných (zpravidla 

závažnějších) trestných činů.

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu tak může být uskutečněn jen tehdy, je-li 

vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby nejméně  osm let,  případně  pro  další  taxativně  vyjmenované  trestné  činy,  nebo  pro  jiný 

úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva (§ 88 odst. 1 tr. řádu). 

Do okruhu  úmyslných trestných činů, k jejichž stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, 

praxe řádí nejen trestné činy, jejichž vnitrostátní úprava je obsažena ve speciální skutkové podstatě 

přímo  navazující  na  mezinárodní  smlouvu  (např.  genocidium),  ale  též  trestné  činy  vymezené 

obecnými  skutkovými  podstatami  (např.  obecné  ohrožení,  ublížení  na  zdraví),  pokud  je  stát 

mezinárodní smlouvou zavázán ke stíhání pachatele za konkrétní jednání naplňující tuto skutkovou 

podstatu.495 Do této skupiny naproti  tomu zřejmě nelze řadit  trestné činy,  u nichž  mezinárodní 

smlouva umožňuje státu využít při postihu jednání naplňujících skutkovou podstatu  trestného činu 

též jinými prostředky netrestního charakteru.496 S ohledem na ne vždy zcela jednoznačné vymezení, 

491 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. července 2016, sp. zn. 5 Tz 29/2016, obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze 
dne 29. června 2016, sp. zn. 8 Tdo 853/2016.

492 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn. 6 Tdo 1128/2014.
493 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2011, sp. zn. 8 Tdo 1363/2011.
494 Srov. mutatis mutandis nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2001, sp. zn. III. ÚS 190/01.
495 Šámal, P. a kol.  Trestní řád I,  II,  III.  7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013,  s. 1200 - 1201, nález 

Ústavního soudu ze 7. května 2014, sp. zn. Pl.ÚS 47/13.
496 Vantuch, P. Kdy lze užit odposlech telekomunikačního provozu jako důkaz proti obviněnému, Bulletin advokacie, 

2006, č. 11 - 12, s. 52, 54 - 55.
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které trestné činy do uvedené kategorie spadají, se lze de lege ferenda přimlouvat za taxativní výčet 

trestných činů, pro jejichž odhalování je možné odposlech nařídit.497

Podle § 88 odst. 3 tr. řádu má policejní orgán, který odposlech provádí, povinnost průběžně 

vyhodnocovat, zda i nadále trvají podmínky pro nařízení odposlechu, tedy rovněž odůvodněnost 

vedení trestního řízení pro trestný čin, kdy je nařízení odposlechu možné. Nejsou-li již podmínky 

nezbytné pro nařízení odposlechu nadále splněny, neboť tu již není podezření ze spáchání trestného 

činu, pro nějž lze odposlech nařídit, je policejní orgán povinen skutek překvalifikovat a odposlech 

neprodleně  ukončit.498 Za takové  procesní  situace  pak  zákonitě  vzniká  otázka,  zda  lze  záznam 

telekomunikačního  provozu  použit  jako  důkaz  proti  obviněnému,  jehož  jednání  je  v průběhu 

trestního řízení překvalifikováno na trestný čin, u nějž odposlech nařídit nelze. Zejména ze strany 

obhajoby bývá navíc v takových případech namítáno,  že  nepřiměřeně přísná kvalifikace skutku 

v návrhu státního zástupce na nařízení odposlechu, respektive v žádosti policejního orgánu státnímu 

zástupci, mohla být vedena účelovou snahou orgánu činného v trestním řízení dosáhnout nařízení 

odposlechu i za situace, kdy k tomu nebyly splněny zákonné podmínky.

Podle P. Vantucha by v případě, kdy během trestního řízení odpadne některý ze zákonných 

předpokladů, jimiž trestní řád podmiňuje nařízení odposlechu, nelze takové odposlechy použít jako 

důkaz ve věci. Za určitých okolností může být procesně nepoužitelný i důkaz opatřený přípustným a 

zákonným způsobem.499  

Nejvyšší  soud  se  obdobnou  otázkou  zabýval  též  při  posuzování  podmínek  procesní 

použitelnosti  odposlechů,  došlo-li  v  mezidobí  mezi  provedením  odposlechu  a  jeho  důkazním 

využitím ke  změně právní  úpravy,  která  nadále  v  případě  stíhaného trestného činu  již  nařízení 

odposlechu  neumožňuje.  V  usnesení  ze  dne  9. března  2011,  sp.  zn.  7  Tdo  150/2011,  bylo 

konstatováno,  že  je-li  pro  pachatele  zneprocesnění  odposlechů  příznivější,  je  třeba  vycházet 

z pozdější právní úpravy, účinné v době rozhodování, která by pořízení odposlechu v dané věci již 

neumožňovala.500 Tento  závěr  byl  však  překonán  usnesením  velkého  senátu  trestního  kolegia 
497 Dragoun, R. Zákonná úprava možnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu při postihu korupce - 

srovnání české úpravy s úpravou zahraniční. Státní zastupitelství, 2011, č. 10, s. 10. Srov. též Sokol, T. Odposlech. 
Státní zastupitelství, 2008, č. 3, s. 17.

498 Vantuch,  P.  Kdy nemůže soud užít  odposlech a  záznam telekomunikačního  provozu,  Trestní  právo,  2011,  č.  5, 
s. 15 - 16.

499 Vantuch, P. Nesprávná výše škody jako důvod odposlechu, Trestní právo, s. 18.
500 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2011, sp. zn. 7 Tdo 150/2011:  „Z toho, jak je v § 88 tr. ř. upraven  

odposlech a záznam telekomunikačního provozu, je zřejmé, že  je nutné rozlišovat na jedné straně jeho nařízení a  
provádění (§ 88 odst. 1, 2 tr. ř.) a na druhé straně použití záznamu telekomunikačního provozu jako důkazu (§ 88  
odst. 6 tr. ř.). Tato stadia jsou zpravidla oddělena i určitým časovým odstupem, v jehož průběhu může dojít ke změně  
zákonných  podmínek,  při  jejichž  splnění  přichází  odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu  v  úvahu.  
V takovém  případě  je  nutné  trvat  na  tom,  aby  tyto  podmínky  byly  splněny  v  době,  kdy  je  záznamem  
telekomunikačního  provozu  prováděn  důkaz  v  hlavním  líčení  a  kdy  rozhoduje  soud. Důkazem  tu  je  přečtení  
protokolu  o  provedeném  záznamu  nebo  samotné  přehrání  záznamu.  Uvedený  výklad  podmínek  použitelnosti  
záznamu  telekomunikačního  provozu  jako  důkazu  je  sice  restriktivní,  avšak  je  plně  odůvodněný  tím,  že  jde  
o mimořádně závažný zásah do soukromé sféry dotčených osob a do jejich základních práv zaručených v čl.  7  
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Nejvyššího  soudu  ze  dne  26.  června  2013,  sp. zn. 15 Tdo 510/2013,  dle  něhož  je  procesní 

použitelnost  odposlechu  zásadně  nutné  posuzovat  dle  zákonnosti  odposlechu  v době  jeho 

opatření.501 Rozhodující  je,  zda podmínka vedení  trestního řízení  pro některý z vyjmenovaných 

trestných činů byla naplněna  v době jeho opatření. Pozdější překvalifikace skutku na trestný čin, 

pro nějž by odposlech nařídit nebylo možné, procesní nepoužitelnost odposlechu nezpůsobuje.502 

Uvedený závěr byl posléze aprobován též Ústavním soudem: „Pokud byl důkaz v přípravném řízení  

zákonně, procesně použitelně (a ústavně konformně) opatřen a proveden, nemůže být soudem při  

rozhodování o vině a trestu považován za nepřípustný jen proto, že mezitím došlo ke změně právní  

úpravy  dokazování.  Na  zákonnost  pořízení  a  použití  opatřených  odposlechů  a  záznamů 

telekomunikačního provozu tedy nemá vliv,  pokud se v  průběhu trestního řízení  změní  zákonná 

úprava,  neboť  je  i  nadále nutné trvat  na tom,  že zákonnost  úkonů trestního řízení  se posuzuje 

z hlediska znění trestního řádu účinného v době jejich opatření a provádění.”503

Stejně tak dle  judikatury Nejvyššího soudu použitelnosti  pořízených odposlechů není  na 

závadu skutečnost, pokud trestní řízení bylo vedeno pro trestný čin nařízení odposlechu umožňující, 

avšak obžalovaný byl posléze soudem uznán vinným pro skutek, jehož právní kvalifikace nařízení 

odposlechu neumožňuje.504 Na použitelnost odposlechů v jiné trestní věci nemá vliv ani okolnost, 

že ve věci, v níž byl odposlech nařízen se původní podezření nepotvrdilo, resp. obviněný nebyl 

uznán vinným.505

odst. 1, čl. 13 Listiny základních práv a svobod. ”
501 Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2013, sp. zn. 15 Tdo 510/2013: 

„Zákonnost úkonů trestního řízení se posuzuje podle procesního předpisu (trestního řádu) účinného v době, kdy byl  
úkon  proveden. Jestliže  byl  odposlech  a  záznam telekomunikačního  provozu  proveden  v  souladu  se  zákonem,  
nemohou následné legislativní změny vést k závěru, že jde o nezákonně opatřený a provedený důkaz, který z tohoto  
důvodu nelze provést v řízení před soudem, neboť pro přípustnost užití záznamu o odposlechu telekomunikačního  
provozu jako důkazu je rozhodující, zda k tomuto odposlechu a pořízení záznamu o něm byly v době jeho provádění 
splněny  zákonné  podmínky  obsažené  v ustanovení  §  88  odst.  1,  2  tr.  ř.  Neuplatní  se  zde  ustanovení  o  časové 
působnosti  trestních  zákonů podle §  16 odst. 1  tr.  zák.,  resp.  §  2  odst.  1  tr.  zákoníku.”  Srov.  též  předcházející 
usnesení senátu 5 T ze dne 10. dubna 2013, sp. zn. 5 Tdo 179/2013.

502 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2015, sp. zn. 6 Tdo 1646/2015 (potvrzené usnesením Ústavního soudu 
ze dne 26. května 2016, sp. zn. I. ÚS 1334/2015):„Skutečnost, že v konečném důsledku ve svém rozhodnutí soud 
prvého  stupně  použil  takovou  právní  kvalifikaci,  která  by  jinak  nařízení  odposlechu  neumožňovala,  zde  nelze  
považovat za podstatnou, neboť za popsaného stavu byly až do jeho rozhodnutí výsledky pořízených odposlechů a  
záznamů telekomunikačního provozu stále použitelné.” Též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2009, 
sp. zn. 5 Tdo 572/2009 (potvrzené usnesením Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. II.  ÚS 2708/09); 
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. 4 Pzo 2/2010.

503 Nález Ústavního soudu ze 7. května 2014, sp. zn. Pl.ÚS 47/13.
504 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2015, sp. zn. 6 Tdo 1646/2015: „Skutečnost, že v konečném důsledku 

ve  svém rozhodnutí  soud  prvého  stupně  použil  takovou  právní  kvalifikaci,  která  by  jinak  nařízení  odposlechu  
neumožňovala, zde nelze považovat za podstatnou, neboť za popsaného stavu byly až do jeho rozhodnutí výsledky 
pořízených odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu stále použitelné.” Srov. též  usnesení  Nejvyššího 
soudu ze dne 24. června 2009, sp. zn. 5 Tdo 572/2009, potvrzené usnesením Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2012, 
sp. zn. II. ÚS 2708/09.

505 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014:  „použití odposlechů jako důkazu 
v jiné trestní věci (§ 88 odst. 6 věta třetí tr. ř.) nebrání skutečnost, že řízení ve kterém byly odposlechy povoleny  
(§ 88 odst.  1  tr.  ř.)  se  již  nevede,  nebo že právní  kvalifikace,  která podle §  88 odst.  1  tr.  ř.  vedla k  povolení  
odposlechů, se na základě provedeného dalšího dokazování neprokázala a obviněný nebyl takovým trestným činem 
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V  případě  překvalifikace  skutku,  pro  který  je  trestní  řízení  vedeno,  na  trestný  čin 

neumožňující  nařízení,  resp.  použití  odposlechu, by však mělo být zřejmě vždy zkoumáno, zda 

původní  právní  kvalifikace  nebyla  účelová,  bez  opory  ve  shromážděném  spisovém  materiálu. 

V případě, že vznikne důvodné podezření z účelově nesprávné právní kvalifikace, je namístě k této 

skutečnosti přihlédnout při posuzování procesní použitelnosti takto získaných důkazů v dané trestní 

věci.

Za předpokladu splnění podmínek § 88 tr. řádu však lze dle současné judikatury Nejvyššího 

soudu  důkaz  provádět  i  čtením  přepisu  jednotlivých  hovorům,  nevznikají-li  pochybnosti 

o správnosti přepisu a netrvá-li žádná ze stran na poslechu pořízeného záznamu.506

III.1.1.8 Soudní kontrola

III.1.1.8.1 Základní principy

S  ohledem na  to,  jak  významný  zásah  do  soukromí  jednotlivců  představují  zajišťovací 

úkony dle hlavy čtvrté a operativně pátrací úkony dle hlavy deváté trestního řádu, je k zákonnosti 

nejzávažnějších z těchto úkonů nezbytné,  aby naplnění  materiálních podmínek jejich užití  bylo 

předem  přezkoumáno  nezávislým  a  nestranným  orgánem,  tedy  soudem;507 státní  zástupce  ani 

policejní orgán s ohledem na funkci, kterou v trestním řízení plní, těmto kritiriím nevyhovují.508

uznán vůbec vinným.”
506 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2009, sp. zn.: 5 Tdo 572/2009: „Pokud tedy nevznikají pochybnosti  

o pravosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o správnosti přepisu jeho obsahu, není vyloučeno,  
aby byl důkaz proveden jen čtením přepisu telefonických hovorů, zejména když žádná ze stran řízení netrvala na  
poslechu pořízeného záznamu. V takovém případě je nezbytné, aby byl přepis zachycen v objektivně vnímatelné  
podobě, která umožňuje jeho přečtení. Má-li soud k dispozici jak odposlech a záznam telekomunikačního provozu, 
tak i jejich přepis, závisí pouze na úvaze soudu, zda provede tento důkaz jeho přehráním na technickém zařízení  
nebo přečte jeho přepis.”  Za překonaný lze nicméně považovat nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 1994, 
sp. zn. II.ÚS 6/93, podle něhož byl-li „legálně získaný  záznam (telekomunikačního provozu) použit  jako  listinný  
důkaz, aniž  byly dodrženy podmínky § 88  tr. ř. ...  neznamená  to  porušení  zákona, neboť na listinné důkazy se 
ustanovení § 88 tr.ř. prostě nevztahuje.” - viz Šámal, P. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu ve světle 
judikatury. Soudní rozhledy, 2000, č. 3, s. 68, Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní 
právo  procesní.  2003,  s.  362,  Novotná,  J. K některým  otázkám  dokazování  odposlechem  a  záznamem 
telekomunikačního provozu. Trestněprávní revue, 2003, č. 10, s. 294.

507 Značně kritický postoj k možnostem soudu přezkoumat odůvodněnost podaného návrhu na nařízení odposlechu a 
záznamu telekomunikačního provozu zastávají  Kučera, P., Richter, M. Telefonní odposlechy. Trestní právo, 2005, 
č. 1, s. 2 - 3. Též Kučera, P. Kdo není odposloucháván, jakoby nebyl. Trestní právo, 2014, č. 3, s. 3 - 4.

508 Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09: „ ... maximy plynoucí z ústavního pořádku České 
republiky vyžadují, aby o vydání příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků rozhodoval nezávislý a nestranný  
orgán. Za takový ... nelze považovat státního zástupce, a tím méně policejní orgán. Nelze totiž opomíjet skutečnost,  
že státní zástupci plní v kontradiktorním řízení funkce orgánu veřejné žaloby a jsou zákonem, jakož i slibem osobně  
zavázáni k ochraně veřejného zájmu (§ 18 odst. 3 zákona o státním zastupitelství). V přípravném řízení, kde mají  
zcela dominantní postavení, jsou společně s policejním orgánem povinni organizovat svou činnost tak, aby účinně  
přispívali k včasnosti a důvodnosti trestního stíhání (§ 157 odst. 1 tr. řádu). To vše může vést k legitimním pochybám 
stran jejich  nestrannosti  (resp.  jejího zdání)  při  posuzování  střetu  základních  práv  a  svobod osob s  veřejným  
zájmem na stíhání trestné činnosti.”
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Jak uvádí Ústavní soud „z hlediska imperativu ústavněprávních limitů při použití nástrojů  

trestního  procesu  je ... zásah do  soukromí  jednotlivce  přípustný  tehdy,  je-li  též  akceptovatelný  

z pohledu zákonné existence a dodržení  účinných a konkrétních záruk proti  libovůli. Esenciální  

předpoklady  spravedlivého  procesu  totiž  vyžadují,  aby  byl  jednotlivec  vybaven  dostatečnými  

garancemi  proti  možnému zneužití  pravomoci  ze  strany  veřejné  moci. Tyto  záruky  představuje 

především soudní kontrola těch nejintenzivnějších zásahů do základních práv a svobod osob, neboť  

i  v  trestním  řízení  je  povinností  soudů  poskytovat  ochranu  základním  právům  a  svobodám 

jednotlivců (čl. 4 Ústavy).”509 

Nezbytnosti (předchozího) písemného odůvodněného příkazu soudce k vykonání domovní 

prohlídky  je  zakotvena  již  na  ústavní  úrovni  (čl.  12  odst.  2  Listiny);  v  případě   řady  jiných 

závažných zásahů do soukromí tuto povinnost zakotvuje trestní řád (sledování bankovního účtu - 

§ 8 odst. 3 tr. řádu, sdělování údajů, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zvláštního 

zákona - § 8 odst. 5 tr. řádu, prohlídka jiných prostor a pozemků - § 83a odst. 1 tr. řádu, otevření 

zásilky  -  § 87  odst.  1  tr.  řádu,  záměna  zásilky  -  § 87a  odst.  1  tr.  řádu,  odposlech  a  záznam 

telekomunikačního provozu - § 88 odst. 2 tr. řádu, zjišťování údajů o telekomunikačním provozu - 

§ 88a  odst.  1  tr.  řádu,  sledování  osob a  věcí,  je-li  jím zasahováno  do  nedotknutelnosti  obydlí, 

listovního  tajemství,  nebo  je-li  jím  zjišťován  obsah  písemností  a  záznamů  uchovávaných 

v soukromí - § 158d odst. 3 tr. řádu).

Otázka  naplnění  materiálních  podmínek příslušného úkonu v takovém případě  zpravidla 

podlého  tzv.  trojímu  přezkumu (žádost  policejního  orgánu,  návrh  státního  zástupce,  příkaz 

soudu).510 U  typově  méně  závažných  zásahů  se  pak  zákon  obvykle  spokojuje  s  tím,  je-li 

v přípravném řízení  policejnímu orgánu k  příslušnému úkonu udělen  souhlas  státního  zástupce 

(vyžádání údajů, které jsou předmětem bankovního tajemství - § 8 odst. 2 tr. řádu, odnětí věci - § 79 

odst. 1 tr. řádu, sledování zásilky - § 87b odst. 1 tr. řádu, sledování osob a věcí - § 158d odst. 2 tr.  

řádu), v neodkladných případech je zpravidla přípustný i dodatečný souhlas oprávněného orgánu; 

není-li takový souhlas udělen, opatřené důkazy nelze v řízení použít (odnětí věci - § 79 odst. 3 tr. 

řádu, prohlídka jiných prostor a pozemků - § 83a odst. 2 tr. řádu, osobní prohlídka - § 83b odst. 4 tr. 

řádu, sledování zásilky - § 87b odst. 2 tr. řádu, sledování osob a věcí - § 158d odst. 5 tr. řádu).

509 Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2015, sp. zn. IV.ÚS 799/15. Též nález Ústavního soudu ze dne 8. června 
2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09.

510 Nález Ústavního soudu ze dne 7. května 2014, sp. zn. Pl. ÚS 47/13:  „Vodítkem pro účinnost takové kontroly je 
ochrana práva na nedotknutelnost  obydlí,  resp.  v tomto případě především práva na spravedlivý proces  (čl.  6 
Úmluvy) v hierarchické třístupňové podobě: policejní orgán-státní zástupce-soud ...”
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Úvahy, jimiž byl přezkumný orgán při posuzování předložených důkazů511 a rozhodování 

o důvodnosti zásahu do soukromí veden, musejí být vtěleny do odůvodnění (zpravidla předchozího) 

písemného  příkazu,  povolení,  či  souhlasu.  Formalizace  preventivní  kontroly  umožňuje  kdykoli 

během řízení znovu zhodnotit důkazní situaci ex ante k okamžiku, kdy bylo k zásahu do soukromí 

přistoupeno, a přezkoumat závěry, k nimž orgány činné v přípravném řízení za dané důkazní situace 

dospěly, čímž by mělo být zaručeno, aby k uvedeným zásahům docházelo pouze v odůvodněných 

případech.  Požadavkům  na  odůvodnění  soudního  příkazu  z  povahy  věci „musí  dostát  i návrh 

státního  zástupce  na  vydání  soudního  příkazu  (resp. i  podnět  policejního  orgánu  k němu).”512 

Nicméně ani skutečnost, že návrh státního zástupce je ve vztahu k naplnění materiálních podmínek 

zásahu do soukromí řádně odůvodněn,  není  sama o sobě dle  Ústavního soudu způsobilá  zhojit 

nedostatečné odůvodnění soudního příkazu.513

Příkaz  (povolení,  souhlas)  soudu (státního  zástupce) má  povahu  rozhodnutí  sui  generis. 

Nejedná se o usnesení ve smyslu § 134 tr. řádu 514 a není možné proti němu podat žádný opravný 

prostředek s výjimkou ústavní stížnosti. Tato rozhodnutí se dotčeným osobám nedoručují, pokud by 

tím mohl být zmařen účel daného úkonu.

Výrok soudního příkazu obsahuje údaje, který vymezují povahu a rozsah zásahu. Například 

výrok příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí obsahovat uživatelskou 

adresu  či  zařízení,  osobu  uživatele,  pokud  je  její  totožnost  známa,515 a  dobu,  po  kterou  bude 

511 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06, který výslovně uvádí, že k návrhu na 
vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu „musí ... být přiloženy odpovídající důkazy.” 
Naproti tomu v usnesení ze dne 19. prosince 2012, sp. zn. III. ÚS 666/09, Ústavní soud výslovně uvádí: „ trestní řád 
procesnímu soudci nestanoví povinnost ověřovat po skutkové stránce pravdivost informací, které jsou mu poskytnuty  
v  rámci  návrhu  státního  zástupce  nebo  které  vyplývají  z  připojených  výstupů  dosavadních  šetření  policejního 
orgánu.  Soudci  tu  přísluší  toliko  přezkoumat,  zda  skutečnosti,  na  jejichž  základě  se  státní  zástupce  nařízení  
odposlechu  domáhá,  jsou  natolik  typově  závažné,  že  tento  průlom  do  ústavních  záruk  dle  článku  13  Listiny 
ospravedlňují. Z toho plyne, že soudce nemusí jednotlivě zkoumat všechny dosud shromážděné důkazy, na něž státní  
zástupce ve svém podání soudu poukazuje.”

512 Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 23. května 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06.
513 Nález Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. I. ÚS 2787/13:„Z pohledu přezkumu příkazu k domovní  

prohlídce je přitom bez zásadního významu, zda byl návrh státního zástupce na vydání tohoto příkazu odůvodněn  
i neodkladností  a  neopakovatelností  dotčeného  procesního  úkonu,  a  případně  jak  ...  Rozhodující  je,  zda  se  
k neodkladnosti  či  neopakovatelnosti  daného  úkonu  vyjádřil  soud  (soudce),  jehož  rozhodnutí  je  nezbytným 
podkladem  pro  takovýto  zásah  do  nedotknutelnosti  obydlí  (čl.  12  odst. 2 Listiny).  Souhlas  soudu  představuje 
preventivní kontrolu skrze nezávislou a neutrální instanci, kterou není a nemůže být státní zástupce, jenž je v řízení  
před soudem stranou trestního řízení...”

514 R 23/1996,  srov.  též  Šámal,  P.  Odposlech  a  záznam telekomunikačního  provozu  ve  světle  judikatury,  Soudní 
rozhledy č. 3/2000, s. 68, Souček, J., Škrabanová, A. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu de lege lata i 
de lege ferenda, Trestní právo, 2002, č. 4, s. 6., Jelínek, J. Trestní právo procesní. Leges, 2011, s. 347, Vantuch, P. 
K možnosti využití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu jako důkazu ve věci, Bulletin advokacie, 
2005, č. 11-12, s. 26.

515 Srov.  usnesení Ústavního soudu ze dne 19.  prosince  2012,  sp.  zn.  III.  ÚS 666/09:  „Je třeba  odmítnout  názor 
stěžovatelů,  že  zákon nebo judikatura  Ústavního  soudu,  případně  dokonce  judikatura  ESPL,  striktně  za  všech  
okolností požaduje, aby byl v příkazu ztotožněn uživatel odposlouchávané telefonní stanice. Takový požadavek je  
zjevně absurdní již proto, že odposlechy bývají nasazovány velmi často v raných fázích trestního řízení, kdy ještě  
není  známa  totožnost  podezřelých  osob  (lze  však  operativně  pátracími  prostředky  zachytit  např.  čísla  jejich 
mobilních telefonů a nařídit jejich odposlech).  Stejně absurdní je závěr, že by záznamy odposlechů mohly sloužit  
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odposlech prováděn (§ 88 odst. 2 tr. řádu). Výrok příkazu k domovní prohlídce pak musí zahrnovat 

nezaměnitelné  označení  prostor,  v  nichž  má  být  prohlídka  provedena,516 tak  aby byl  současně 

zřejmý její rozsah,517 označení uživatele dotčených prostor a orgánu, který má prohlídku provést.518 

Výrok příkazu může obsahovat též omezující podmínky provedení zásahu do soukromí.519

Vada výroku rozhodnutí spočívající v neurčitém stanovení rozsahu zásahu do soukromí má 

zpravidla  za následek jeho nezákonnost  a  neúčinnost  takto opatřených důkazů.520 Stejně tak za 

nezákonný lze jednoznačně označit zásah do soukromí překračující rozsah stanovený příslušným 

příkazem  (např.  provedení  domovní  prohlídky  v  prostorách  užívaných  jiným  subjektem,  než 

uvedeným ve výroku příkazu).521 Naproti tomu nesprávnost označení osoby uživatele dotčených 

prostor, není-li jinak o jeho totožnosti pochyb,522 nebo nedostatečná specifikace orgánu, který má 

úkon provést,523 procesní nepoužitelnost opatřených důkazů bez dalšího nezpůsobuje.

V  odůvodnění  rozhodnutí  je  pak  třeba  uvést  konkrétní  skutkové  okolnosti  dokládající 

naplnění  veškerých  materiálních  předpokladů  vydání  rozhodnutí. „Ústavnímu  požadavku  na 

odůvodnění písemného příkazu ... (nelze) rozumět tak, že postačí pouhý odkaz na příslušná zákonná  

ustanovení (případně jejich citace), aniž je současně dostatečně zřejmé, z jakého důvodu pokládá  

orgán činný v trestním řízení zákonem stanovené podmínky za naplněné.”524 Odůvodnění soudního 

jako usvědčující důkaz jen vůči osobám, které byly ztotožněny jako uživatelé stanic, na něž byl odposlech nařízen.  
Fakt, že osobu uživatele lze z podstaty věci ztotožnit jen v některých případech, vyplývá ostatně i z nyní platného  
znění § 88 odst. 2 tr. řádu.  Na zákonnost/účinnost záznamu odposlechu telekomunikačního provozu jako důkazu 
v soudním řízení vůči konkrétní osobě nemůže mít vliv ani to, zda byl některý z pachatelů skupinové trestné činnosti  
identifikován jako podezřelý již před vydáním příkazu k odposlechu, či zda do okruhu podezřelých osob přibyl až na  
základě odposlechů.”

516 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 10. října 2001, sp. zn. I.ÚS 201/01.
517 Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. III. ÚS 1033/07.
518 Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2007, sp. zn. II. ÚS 257/2004: „Judikatura Ústavního soudu ... několikrát  

potvrdila, že ten, proti němuž vydaný příkaz směřuje (stejně jako policejní orgán, který jej má provést), v něm musí  
být označen tak, aby o jeho totožnosti nemohly vzniknout nejmenší pochybnosti.”  Též nález Ústavního soudu ze dne 
22. května 1997, sp. zn. III. ÚS 287/96, či nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2002, sp. zn. I. ÚS 424/2000.

519 Srov.  usnesení Ústavního soudu ze dne 22. května 2001, sp. zn. I. ÚS 768/2000 (soud uložil policejnímu orgánu, že 
domovní prohlídku je třeba provést do 7 dnů od vydání příkazu),  nález ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 474/07 
(státní zástupce uložil policejnímu orgánu provést prohlídku jiných prostor ve lhůtě jednoho měsíce).

520 Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2007, sp. zn. II. ÚS 257/2004,  nález Ústavního soudu ze dne 22. května 
1997, sp. zn. III. ÚS 287/96, či nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2002, sp. zn. I. ÚS 424/2000.

521 Nález Ústavního soudu ze dne 10. října 2001, sp. zn. I.ÚS 201/01: „domovní prohlídka může  být provedena  toliko  
v prostorách  toho subjektu,  který je v příkazu k ní řádně označen. Opačný postup, který v souzené věci zvolil  
účastník řízení, když provedl prohlídku v prostorách jiného subjektu  než toho,  vůči  kterému  byl příkaz  k prohlídce  
vydán, představuje  protiústavní  zásah  do  citovaných  základních  práv stěžovatele.”

522 Nález Ústavního soudu ze dne 21. ledna 1999, sp. zn. III. ÚS 486/98.
523 Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2007, sp. zn. II. ÚS 257/2004: „Ústavní soud z trestního spisu zjistil, že  

pouze příkaz k domovní prohlídce zmiňuje, že prohlídka bude provedena policejním orgánem; jeho bližší specifikaci  
však již  neuvádí.  Další  dva  příkazy žádný odkaz ohledně orgánu činného v trestním řízení,  který má prohlídky  
provést, neobsahují. ... V takovém postupu orgánů činných v trestním řízení je třeba spatřovat pochybení, současně  
je ovšem nutno konstatovat, že  ne každé pochybení orgánů činných v trestním řízení je samo o sobě způsobilé  
zasáhnout do ústavně zaručených základních práv a svobod.” Srov. též  nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 
2007, sp. zn. III. ÚS 1033/07.

524 Nález  Ústavního  soudu ze  dne  14.  března  2007,  sp.  zn.  II.  ÚS 257/2004.  Též nález  Ústavního  soudu ze  dne 
22. května 1997, sp. zn. III. ÚS 287/96, či nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2002, sp. zn. I. ÚS 424/2000.
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příkazu  musí  vyhovovat  požadavkům předvídatelnosti,  srozumitelnosti  a  vnitřní  bezrozpornosti, 

respektu  k obecným  zásadám  právním,  především  ústavněprávním  principům,  jakož  i  právní 

jistoty.525

Soudní příkaz musí obsahovat odkaz na konkrétní skutečnosti, které dokládají

- důvodné podezření ze spáchání trestného činu, pro který se trestní řízení vede,526

- předpoklad zjištění skutečností významných pro trestní řízení,527

- subsidiaritu,528

- proporcionalitu,529

- neodkladnost  a  neopakovatelnost  úkonu,  je-li  prováděn  před  zahájením trestního  stíhání 

konkrétní osoby.530

Příkaz k domovní prohlídce by měl obsahovat též přiměřenou specifikaci věcí, které mají 

být v rámci prohlídky zajištěny. Podle Ústavního soudu však s ohledem na podstatu konkrétní věci 

nelze  vždy  „po  orgánech  činných  v trestním  řízení  vyžadovat,  aby  a  priori  naprosto  přesně 

specifikovaly všechny věci důležité z hlediska trestního řízení,  jejichž existence a význam teprve 

vyjdou najevo při faktickém provádění prohlídky,531 a nelze v dané fázi řízení s naprostou jistotou  

určit,  zda a které z nalezených věcí  skutečně souvisejí  s  projednávanou trestnou činností,  a lze 

vyžadovat toliko pravděpodobnost, že taková věc bude pro vyšetřování potřebná.”532

Podstatnou náležitostí příkazu je vždy též podpis osoby oprávněné k jeho vydání.533 

Trestní řád v některých případech umožňuje provedení zásahu do soukromí bez soudního 

příkazu, vysloví-li s tím souhlas osoba, do jejíhož soukromí má být úkonem zasahováno (§ 83a 

525 Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2015, sp. zn. IV.ÚS 799/15.
526 Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. II.  ÚS 615/06. Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 

27. ledna 2010, sp. zn. II. ÚS 2806/08, nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06.
527 Např. nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2015, sp. zn. I. ÚS 2024/15.
528 Usnesení  Nejvyššího  soudu ze  dne  14.  ledna  2014,  sp.  zn.  4  Pzo  3/2013,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne 

19. února 2015, sp. zn. 4 Pzo 2/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. května 2015, sp. zn. 4 Pzo 2/2015.
529 Srov.  nález  Ústavního soudu ze dne 15.  prosince 2015,  sp.  zn.  I.  ÚS 2024/15,  nález  Ústavního soudu ze dne 

10. ledna 2012, sp. zn. I.ÚS 3369/10, nález Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. I. ÚS 2787/13.
530 Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2012 sp. zn. I. ÚS 515/12, nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2012, 

sp. zn. I. ÚS 3369/10, nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2012, sp. zn. IV.ÚS 3370/10, nález Ústavního soudu 
ze dne 10. března 2011, sp. zn. II.ÚS 3073/10, nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06, 
nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009, sp. zn. I.ÚS 536/06.

531 Viz též nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. III. ÚS 1033/07: „V příkazu k provedení prohlídky  
postačí  uvést  toliko  určité  kategorie  věcí,  resp.  důkazů;” usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  28.  února  2008, 
sp. zn. III.  ÚS 1578/07, usnesení Ústavního soudu ze dne 19. července 2012, sp.  zn. III.  ÚS 2097/12, usnesení 
Ústavního soudu ze dne 24. března 2014, sp. zn. III. ÚS 3988/13.

532 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. března 2014, sp. zn.  III.ÚS 3988/13. Též  usnesení Ústavního soudu ze dne 
13. prosince 2007, sp. zn. III. ÚS 1033/07, usnesení Ústavního soudu ze dne 28. února 2008, sp. zn. III. ÚS 1578/07, 
usnesení Ústavního soudu ze dne 19. července 2012, sp. zn. III. ÚS 2097/12. Přesný soupis zajištěných věcí by měl 
být zachycen v protokole o provedené domovní prohlídce. Pokud by s ohledem na rozsah zajištěných věcí takový 
soupis domovní prohlídku neúměrně prodlužoval, lze tyto věci umístit do zapečetěných obalů a v přesném soupisu 
pokračovat za účasti obhajoby, případně též dotčených osob, v prostorách policejního orgánu (srov. nález Ústavního 
soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. III. ÚS 1033/07).

533 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. května 1997, sp. zn. III. ÚS 287/96.
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odst. 3, § 88 odst. 5,534  § 88a odst. 4, § 158d odst. 6 tr. řádu).  Judikatura dovozuje konkludentní 

souhlas  dotčené  osoby se zásahem do soukromí  (a  tím i  přípustnost  opatřeného záznamu jako 

důkaziu) i v dalších případech, například tehdy, pokud si je volající vědom záznamu telefonického 

hovoru,535 nebo je-li obžalovaný výslovně upozorněn na pořizování zvukového záznamu o hlavním 

líčení a přesto se rozhodne vypovídat.536

Ustanovení  §  88  odst.  5  tr.  řádu  umožňuje  v  případě  vyjmenovaných  trestných  činů537 

nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu bez soudního příkazu, souhlasí-li s tím 

uživatel  odposlouchávané  stanice.  Nelze  přehlédnout,  že  realizace  odposlechu  a  záznamu 

telekomunikačního provozu se v takovém případě ocitá  mimo rámec nezávislé soudní kontroly, 

čímž je značně oslabena ochrana soukromí dalších účastníků odposlouchávané komunikace, jejichž 

soukromá sféra je odposlechem rovněž dotčena. Odůvodněnost nasazení odposlechu je v uvedených 

případech de facto přezkoumávána pouze policejním orgánem, který s ohledem na jeho procesní 

postavení  nelze  považovat  za  nezávislý  a  nestranný  orgán.  Soud  má  možnosot  přezkoumat 

zákonnost takového odposlechu až při hodnocení důkazů v řízení před soudem, případně v řízení 

dle § 314l tr. řádu před Nejvyšším soudem. Efektivitu objasňování uvedených trestných činů by 

přitom zřejmě nenarušilo, pokud by de lege ferenda měl policejní orgán, respektive státní zástupce, 

povinnost  bezprostředně  po  udělení  souhlasu  podat  návrh  soudu  na  dodatečný  přezkum 

předpokladů nasazení odposlechu. Pokud by soud dospěl k závěru o nezákonnosti odposlechu, bylo 

534 Na údajný nedostatek  operativnosti  recentní  právní  úpravy,  neumožňující  v  neodkladných  případech  provedení 
odposlechu bez předchozího soudního příkazu, poukazuje v komparaci se zahraničními trestněprocesními předpisy 
Dragoun, R. Zákonná úprava možnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu při postihu korupce - 
srovnání české úpravy s úpravou zahraniční. Státní zastupitelství, 2011, č. 10, s. 9.

535 Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. února 2004, sp. zn. I. ÚS 28/04: „stěžovatel byl seznámen a srozuměn s tím, že 
hovor uskutečněný s operačním střediskem OŘ Policie ČR Kolín je nahráván na záznamové zařízení. Pokud měl  
stěžovatel  v  době  uskutečnění  rozhovoru  tzv.  dosažitelnost,  tj.  vykonával  služební  povinnosti  mimo  služebnu  
v soukromí,  poskytl  svoji  soukromou telefonní  stanici  k  dispozici  k  výkonu služebních  úkonů.  Jinými  slovy  dal  
souhlas k tomu, aby se na hovory uskutečněné na soukromé stanici s dispečinkem Policie ČR vztahoval režim jako  
na jiné stanice sloužící k výkonu úkolů Policie ČR. V takovém rozsahu sám vědomě omezil rozsah ochrany svého  
soukromí.”

536 Usnesení Nejvyššího soudu z 26. srpna 2009, sp. zn. 8 Tdo 921/2009: „Nerozhodne-li z důležitých důvodů předseda 
senátu jinak, pak v souladu s ustanovením § 55b odst. 1 tr. ř. se vždy pořizuje zvukový záznam o průběhu hlavního  
líčení. Jestliže obviněný byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 tr. ř. řádně poučen o právu ve své trestní věci  
nevypovídat a poté při vědomí, že průběh hlavního líčení bude zvukově zaznamenán, rozhodl sám vypovídat, tedy  
dobrovolně poskytl  svůj  hlasový vzorek.  Proto nelze považovat  za nezákonný postup soudu, který použije  takto  
pořízený  zvukový  záznam  zachycující  hlasové  projevy  obviněného  jako  srovnávací  materiál  pro  vypracování  
znaleckého posudku (z oboru fonetika, odvětví kriminalistická audioexpertiza) ke ztotožnění osoby, jejíž hlas byl  
opatřen odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu provedeným zákonným způsobem podle § 88 tr. ř.  
Takto  opatřený  posudek  znalce  je  důkazem  (důkazním  prostředkem)  použitelným  v  řízení  před  soudem  (§  89 
odst. 2 tr. ř.).”

537 Trestný  čin  obchodování  s  lidmi  (§  168  trestního  zákoníku),  svěření  dítěte  do  moci  jiného  (§  169  trestního 
zákoníku), omezování osobní svobody (§ 171 trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), únosu dítěte 
a  osoby stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku),  násilí  proti  skupině obyvatelů a  proti  jednotlivci 
(§ 352  trestního  zákoníku),  nebezpečného  vyhrožování  (§  353  trestního  zákoníku)  nebo  nebezpečného 
pronásledování (§ 354 trestního zákoníku).
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by povinností  příslušného  orgánu  odposlech  neprodleně  ukončit,  pořízený  záznam komunikace 

zničit a získané informace nijak dále nepoužít.538

Odposlech  a  záznam telekomunikačního  provozu  pořízený  v  cizině  je  pak  použitelným 

důkazem  i  v  případě  absence  soudního  příkazu,  respektive  dalších  formálních  náležitostí  dle 

českého trestního práva, došlo-li k jeho pořízení za splnění formálních vnitrostátních předpokladů 

pro jeho nařízení a způsobem srovnatelným se zákonnými podmínkami stanovenými českou právní 

úpravou.539 Dle Ústavního soudu je „z hlediska zachování práva stěžovatele na spravedlivý proces 

je rozhodující, zda je soudní řízení, respektive trestní řízení, jedná-li se o trestní věc, spravedlivé  

jako celek, nikoliv v jednotlivosti úkonů. Proto i v případech s přeshraničním rozměrem, kdy se 

v trestním řízení využívají úkony provedené na základě právní pomoci orgány jiného státu, je při  

přezkumu Ústavního soudu klíčové nikoliv to, podle právního řádu jakého státu byly prováděny  

jednotlivé  úkony  trestního  řízení  a  zda  při  nich  tento  byl  beze  zbytku  dodržen;  nýbrž  to,  zda  

předmětné trestní řízení ve svém celku splňovalo všechny ústavní požadavky spravedlivého procesu,  

zejména požadavek na náležité respektování a naplňování ústavně zaručených práv obviněného.”540 

III.1.1.8.2 Procesní důsledky vad soudního příkazu

Jak vyplynulo ze shora uvedeného,  nenaplnění  předpokladů,  za  nichž jsou orgány činné 

v trestním řízení oprávněny přistoupit k zásahu do soukromí, představuje zpravidla závažnou vadu 

řízení,  způsobující  absolutní  neúčinnost  opatřených  důkazů.  Specifické  postavení  mezi  těmito 

předpoklady má soudní příkaz, který uvedený zásah povoluje. Otázka, k jakým důsledkům vedou 

vady odůvodnění soudního příkazu, spočívající v neuvedení relevantních skutkových okolností a 

absenci navazujících úvah soudu o splnění všech podmínek zákonnosti zásahu do soukromí, není 

judikaturou řešena zcela  jednoznačně.  Na jednu stranu je  zřejmé,  že  provede-li policejní  orgán 

zásah do soukromí bez nezbytného soudního příkazu, jsou takto zajištěné důkazy v dalším řízení 

538 Srov. Dragoun, R. Zákonná úprava možnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu při postihu korupce 
- srovnání české úpravy s úpravou zahraniční. Státní zastupitelství, 2011, č. 10, s. 10.

539 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2007, sp. zn. 11 Tz 129/2006: „... v případě právního styku s cizinou 
v trestní věci, ve které by jinak byly splněny formální vnitrostátní předpoklady pro nařízení odposlechu a záznamu  
telekomunikačního provozu, není vyloučeno použít v České republice jako důkazní prostředek uvedený v § 88 tr. ř.  
záznam telekomunikačního provozu opatřený v cizině i v jiné trestní věci. Použitelnost takového záznamu je však  
nutno posuzovat též z hlediska, zda zásah do soukromí je dostatečně podložen takovým zájmem, který činí průlom do 
práva na soukromí věcně odůvodnitelným, a zda i v cizině k němu došlo způsobem srovnatelným se zákonnými  
podmínkami stanovenými českou právní úpravou.”. Velmi podrobně k téže materii  Novotná, J.  Opatření  důkazu 
odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu v cizině a jeho použití  v České republice.  Trestněprávní 
revue,  2009,  č.  4,  s.  97  -  108,  též Novotná,  J. K některým  otázkám  dokazování  odposlechem  a  záznamem 
telekomunikačního provozu. Trestněprávní revue, 2003, č. 10, s. 296 - 299.

540 Nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14.
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absolutně neúčinné.541 Na druhou stranu platí, že ne každý nedostatek soudního příkazu (například 

nedostatek  zdůvodnění  doby,  na  níž  byl  odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu 

povolen)542 má na procesní použitelnost následně opatřených důkazů vliv.

V judikatuře se při řešení otázky následků vad odůvodnění soudního příkazu k zásahu do 

soukromí  střetávají  dva  rozdílné  pohledy.  První  z  nich  klade  důraz  na  nezbytnost  řádného 

odůvodnění soudního rozhodnutí jako nepominutelného předpokladu spravedlivého procesu (čl. 36 

odst.  1  Listiny).  Konkurující  pojetí  naproti  tomu  pokládá  za  rozhodující,  zda  byly  materiálně 

naplněny podmínky vydání soudního příkazu, přičemž nedostatečnost odůvodnění příkazu považuje 

za formální pochybení, jehož následkem nemusí nutně být nezákonnost zásahu do soukromí nebo 

procesní nepoužitelnost opatřených důkazů.

Judikatura  Ústavního  soudu  vztahující  se  k  prolomení  povinné  mlčenlivosti  na  základě 

souhlasu soudu podle § 8 odst.  5 tr.  řádu543 vychází z pojetí prve zmíněného. V nálezu ze dne 

9. července 2015, sp. zn. IV. ÚS 799/15, Ústavní soud uvádí, že pokud soud vydá souhlas podle § 8 

odst. 5 tr. řádu, „musí  z odůvodnění tohoto jeho souhlasu být zřejmé, že  ...  soud pečlivě zvažoval  

relevantní okolnosti a že tedy tento souhlas je adekvátní a dostatečnou zárukou toho, že zásah do  

soukromí je přiměřený a nezbytný.” Po zhodnocení napadeného skutkového stavu pak Ústavní soud 

v  dané  věci  dospěl  k  závěru,  že  „je  zcela  zřejmé,  že  odůvodnění  předmětného  souhlasu  výše 

uvedené požadavky rozhodně nesplňuje, když zcela absentuje uvedení skutečností a úvah, které soud 

k vyslovení souhlasu s vydáním závěti zůstavitelky orgánům činným v trestním řízení vedly. Za této  

situace Ústavní soud nemohl než dospět k závěru, že v projednávané věci nebylo ... ani elementárně 

garantováno respektování práva zůstavitelky na ochranu soukromí.”544

541 Ve vztahu k prohlídce jiných prostor viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 11 Tdo 161/2014; 
ve vztahu k obrazovým a zvukovým záznamům srov. rozhodnutí R 33/1995 (záznamy pořízené v rozporu s § 16 
odst.  1  zákona  č.  244/1991  Sb.,  o Federální  bezpečnostní  informační  službě  a  o  používání  zpravodajských 
prostředků, bez předchozího souhlasu prokurátora) „Magnetofonové záznamy rozhovorů osob, které byly pořízeny  
v rozporu se zákonem, jsou důkazem absolutně neúčinným. Přepisy takových záznamů nelze zařazovat do trestního  
spisu, a pokud již k tomu dojde, nelze je, stejně jako samotné záznamy, použít v trestním řízení jako důkaz.”

542 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2015, sp. zn. 4 Pzo 4/2014.
543 Jež  se uplatní  například  v případě  potřeby zpřístupnění  zdravotnické  dokumentace  pro  účely trestního řízení  - 

srov. nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2006, sp. zn. I. ÚS 321/06.
544 Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2015, sp. zn.  IV. ÚS 799/15. Srov. též  nález Ústavního soudu ze dne 

10. března 2015, sp. zn. II.ÚS 2050/14, v němž k předmětnému ustanovení Ústavní soud uvedl:  „V případě užití  
trestněprávních nástrojů omezujících základní práva a svobody jednotlivce se požadavek soudní ochrany základních  
práv musí projevit ve vydání soudního příkazu a v jeho dostatečném odůvodnění. To musí odpovídat jak požadavkům 
zákona, tak především ústavním principům, z nichž zákonné ustanovení vychází, resp. které zpětně limitují jeho  
interpretaci, neboť aplikace takového ustanovení představuje zvlášť závažný zásah do základních práv a svobod 
každého  jednotlivce.  Uvedené  Ústavní  soud  již  ve  výše  citovaných  rozhodnutích  vztáhl  zejména  k domovním 
prohlídkám, prohlídkám jiných prostor a pozemků, osobním prohlídkám, zadržení a otevření zásilek či odposlechům 
telekomunikačního  provozu.  Stejně  tak  se  uvedené  vztahuje  též  k poskytování  informací  o  zdravotním  stavu,  
resp. důvěrnosti zdravotních údajů, neboť jejich sdělováním bezesporu též dochází k citlivému zásahu do soukromí  
dotčených osob.”
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Naproti tomu judikatura Ústavního soudu týkající se posuzování následků nedostatečného 

zdůvodnění  soudního  příkazu  stran  neodkladnosti  a  neopakovatelnosti  provedení  domovní 

prohlídky v době před zahájením trestního stíhání (§ 160 odst. 4 tr. řádu) není zcela jednotná.

Nezbytnost řádného odůvodnění příkazu byla formulovana v nálezu ze dne 22. května 1997, 

sp. zn. III.ÚS 287/96, kdy Ústavní soud uvedl, že „... za jistých okolností  ...  může  mít  domovní  

prohlídka  ... charakter neodkladného úkonu  ... rozhodnutí, na jehož základě má být takový úkon 

proveden, musí být ...  přiměřeně a  dostatečně zdůvodněn. Naznačené aspekty ovšem vyžadují, aby 

rozhodující obecný soud před vydáním  příslušného příkazu ... nejen  bedlivě zkoumal,  zda v   té  

které  věci jsou  pro nařízení domovní prohlídky  splněny všechny zákonné podmínky,  ale aby také  

příkazu,  jímž  domovní   prohlídku  nařizuje,  věnoval  náležitou pozornost  a aby  své rozhodovací  

důvody také   v  jeho   odůvodnění  dostatečně  a   zřetelně  vyložil;  ústavnímu   požadavku  na  

odůvodnění písemného příkazu, jímž se  domovní prohlídka nařizuje, nelze však rozumět  tak,   že  

postačí   pouhý  odkaz    na  příslušná  zákonná ustanovení  (příp. jejich  citace),  aniž  by bylo  

současně dostatečně zřejmé, z jakých skutkových (a  případně i jiných) okolností tento příkaz jako 

rozhodnutí orgánu veřejné moci  vychází, případně  čím - a v čem - pokládá zákonem stanovené  

podmínky za naplněny.”545

Obdobně například v nálezu ze dne 25. srpna 2008, sp. zn. IV. ÚS 1780/07, Ústavní soud 

konstatoval, že „pokud v případě stěžovatelky nedošlo dosud k zahájení trestního stíhání konkrétní  

osoby,  již  samotný příkaz  k  provedení  domovní  prohlídky jakožto nezbytný právní  základ k  její  

realizaci musel být v předmětném trestním řízení tudíž vydán s odůvodněním i toho, že jde o úkon 

neodkladný nebo neopakovatelný (§ 160 odst. 4 tr. řádu), což by mělo být z logiky věci obsaženo již  

v  návrhu  státního  zástupce. Pakliže  to  není  z  jeho  odůvodnění,  byť  alespoň  v  (minimálním) 

nezbytném rozsahu, jakkoli (ani interpretací) seznatelné, trpí příkaz k domovní prohlídce závažnou 

vadou,  která  se  nikoliv  nevýrazným  způsobem  již  ústavně  zaručeného  práva  stěžovatelky  

bezprostředně dotýká.“546

V nálezu  ze  dne  28.  listopadu  2013,  sp.  zn.  I.  ÚS  2787/13,  pak  Ústavní  soud  dospěl 

k poměrně jednoznačnému konstatování, že  „z pohledu přezkumu příkazu k domovní prohlídce je  

přitom  bez  zásadního  významu,  zda  byl  návrh  státního  zástupce  na  vydání  tohoto  příkazu 
545 Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 1997, sp. zn. III.ÚS 287/96.
546 Nález Ústavního soudu ze dne 25. srpna 2008, sp. zn. IV.ÚS 1780/07, též nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 

2009, sp. zn. I.  ÚS 536/06, nález Ústavního soudu ze dne 29. března 2012, sp. zn. II.ÚS 2979/10. Ke stejným 
závěrům  Ústavní  soud  dospěl  i  v řadě  dalších  rozhodnutí,  např.  nálezu  ze  dne  1. listopadu  2011, 
sp. zn. II.ÚS 362/06:  „Příkazem  k  domovní  prohlídce  vydaným  bez  řádného  odůvodnění  byl  ve  vztahu  ke  
stěžovatelce porušen čl. 12 odst. 1 a 2 Listiny základních práv svobod.” Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 
7. února 2002, sp. zn. III.ÚS 464/2000, nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2006, sp. zn. II.ÚS 298/05, nález 
Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn. II.ÚS 1940/10, nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2012, 
sp. zn. I.ÚS 3369/10,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  13. června  2013,  sp.  zn. II.ÚS 1517/13.  Ve  vztahu 
k prohlídkám jiných prostor a pozemků srov. nález Ústavního soudu ze 6. října 2005, sp. zn.  II.ÚS 298/05, nález 
Ústavního soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 474/07.
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odůvodněn i neodkladností  a  neopakovatelností  dotčeného procesního úkonu,  a  případně jak  ... 

Rozhodující je, zda se k neodkladnosti či neopakovatelnosti daného úkonu vyjádřil soud (soudce),  

jehož rozhodnutí je nezbytným podkladem pro takovýto zásah do nedotknutelnosti obydlí ... Souhlas 

soudu představuje preventivní kontrolu skrze nezávislou a neutrální instanci, kterou není a nemůže 

být státní zástupce, jenž je v řízení před soudem stranou trestního řízení...”

Opačné pojetí,547 bylo formulováno v odlišném stanovisku soudce Jana Musila  k nálezu 

Ústavního soudu ze dne 14. září 2005, sp.zn.  III.ÚS 183/03: „Otázkou je, nakolik přísně je třeba  

vyžadovat,  aby  úsudek  orgánu  činného  v  trestním  řízení  o  neodkladnosti  úkonu  byl  slovně  

odůvodněn  v  písemných  materiálech  (v  trestním  spise). …  jisté  zdůvodnění  tohoto  úsudku  je  

potřebné, protože to zaručuje transparentnost trestního řízení  a jeho kontrolovatelnost procesními  

stranami. … nároky na preciznost a detailnost tohoto slovního zdůvodnění nemohou být přílišné. … 

absence podrobného zdůvodnění sama o sobě nezpůsobuje důkazní neúčinnost  takového úkonu,  

jestliže při následné kontrole a po zvážení všech souvislostí lze konstatovat, že věcné důvody pro  

neodkladnost úkonu byly splněny. Ústavní soud, který otázku neodkladnosti vyšetřovacích úkonů 

posuzuje ex post, někdy se značným časovým odstupem a zpravidla pouze ze spisového materiálu,  

by měl být ve své aktivitě ohledně přezkoumávání neodkladnosti vyšetřovacích úkonů maximálně  

zdrženlivý, nejde-li o extrémní případy zjevného zneužití tohoto institutu. Jestliže již Ústavní soud 

k takovému  přezkumu  přikročí,  měl  by  k  rušení  následných  meritorních  trestních  rozhodnutí  

přikračovat  jen tehdy,  jestliže  pro provedení neodkladného úkonu nebyly  dány ani žádné věcné  

důvody,  nikoliv pouze pro nedostatečné zdůvodnění neodkladnosti. Byť nedostatečné zdůvodnění 

neodkladnosti úkonu je vadou řízení, nejde o takovou vadu, která dosahuje ústavněprávní dimenze  

a která by měla být důvodem pro rušení meritorního rozhodnutí.“548 V nálezu ze dne 12. července 

2011,  sp.  zn.  IV.  ÚS  569/11,  pak  Ústavní  soud  upřesnil,  že  naplnění  materiálních  podmínek 

neodkladnosti a neopakovatelnosti domovní prohlídky musí být zřejmé a jednoznačné.549 Uvedený 
547 Srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 15. března 2006 sp. zn. III. ÚS 231/05, usnesení Ústavního soudu ze 

dne 12. února 2009, sp. zn. II.ÚS 864/08, usnesení Ústavního soudu ze dne 26. března 2009, sp. zn. I. ÚS 3108/08, 
usnesení Ústavního soudu ze dne 16. března 2011, sp. zn. I. ÚS 2816/10, usnesení Ústavního soudu ze dne 8. března 
2012, sp. zn. III.ÚS 2260/10, usnesení Ústavního soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. II. ÚS 907/13.

548 Tato  argumentace  byla  převzata  například  v  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  15. března  2006, 
sp. zn. III. ÚS 231/05, usnesení Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2008, sp. zn. I.ÚS 1813/07, nebo nálezu ze dne 
13. prosince 2007, sp.  zn.  III.  ÚS 1033/07 (který výslovně uvádí,  že  „postačí  ... důvody neodkladnosti  zachytit  
v protokolu o provedeném úkonu”).

549 Nález Ústavního soudu ze dne 12.  července 2011, sp.  zn.  IV.  ÚS 569/11:  „příkaz  a jemu předcházející  návrh 
státního zástupce na nařízení domovních prohlídek, tak i příkazy k prohlídce jiných prostor a jim předcházející  
souhlas státního zástupce, postrádají jakékoliv odůvodnění toho, že jejich provedení má mít povahu neodkladného 
úkonu. Protokoly o jejich provedení se v tomto směru omezují toliko na konstatování, že k předchozímu výslechu 
držitele předmětných nemovitostí nedošlo "z důvodu neodkladnosti úkonu" (viz bod 20). Současně Ústavní soud 
neshledal, že by s ohledem na konkrétní okolnosti a účel provedených prohlídek byly důvody jejich neodkladnosti  
natolik zřejmé a jednoznačné, že by s ohledem na minimální míru zásahu do základních práv obviněného v důsledku  
předmětného  opomenutí  nebylo  možné  dovozovat  jakýkoliv  důsledek  pro  účinnost  důkazů  získaných  na  jejich  
základě. I v tomto případě proto bylo povinností obecných soudů, aby se vypořádaly s nedostatečným odůvodněním 
jednotlivých příkazů a posoudily případné důsledky této vady pro účinnost získaných důkazů. Ústavní soud proto  
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přístup byl posléze stvrzen nálezem pléna Ústavního soudu ze 7. května 2014, sp. zn. Pl.ÚS 47/13: 

„(pokud  je) v daném  případě  možné  dovodit  věcné  důvody pro  takový  postup,  není  namítaná 

absence  výslovného  označení  daného  úkonu  za  neodkladný  nebo  neopakovatelný  pochybením 

dosahujícím ústavněprávní intenzity. Naopak, v případě, že by jinak formálně bezvadně vyjádřená  

neodkladnost  a  neopakovatelnost  domovní  prohlídky  nebyla  v konkrétním  případě  řádně  věcně 

odůvodněna, znamenal by takový úkon porušení základního práva.”550

I  po  vydání  citovaného plenárního  nálezu  se  však  v judikatuře  Ústavního  soudu nadále 

střetávají oba shora zmíněné přístupy. 

Na jedné straně nález Ústavního soudu ze dne 21. května 2014, sp. zn. III. ÚS 761/14, uvádí, 

že  „pokud ze všech okolností případu, seznatelných z příkazu k prohlídce nebo z trestního spisu,  

přesvědčivě vyplývá, že podmínky neodkladnosti úkonu byly skutečně dány, potom pouhý nedostatek 

podrobného písemného zdůvodnění neodkladnosti úkonu v příkazu k prohlídce, byť je namístě jej  

hodnotit  negativně,  nemusí  být  nutně  posuzován  jako  ústavněprávní  pochybení,  vedoucí  

k nepoužitelnosti důkazu.”551

Naproti tomu dle nálezu Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2015, sp. zn. I. ÚS 2024/15, 

„aby mohl být napadený příkaz k domovní prohlídce považován za ústavně konformní, musí být  

vydán  i  s  odůvodněním  toho,  proč  se  jedná  o  úkon  neodkladný  nebo  neopakovatelný (§  160 

odst. 4 trestního  řádu)  ... Dostatečnost  odůvodnění  je  nutno  posuzovat  prvořadě  z  perspektivy  

adresáta-osoby, u které se prohlídka provádí,552 nikoliv pouze z perspektivy jiných orgánů činných  
spatřuje v tomto pochybení rovněž jeden z důvodů pro závěr, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno základní  
právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Zároveň však dodává, že 
s ohledem na rozsah důkazních prostředků opatřených v rámci uvedených prohlídek a jejich význam pro závěry  
obecných  soudů o  vině  stěžovatele,  by  tato  vada  sama  o  sobě  nepředstavovala  dostatečný  důvod  pro  zrušení  
napadených rozhodnutí.”

550 Tímto  nálezem pléna  Ústavního  soudu byla  zamítnuta  ústavní  stížnost  proti  usnesení  velkého senátu  trestního 
kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2013, sp. zn. 15 Tdo 510/2013, v jehož právní větě bylo konstatováno, 
že pokud „po zvážení všech souvislostí lze konstatovat, že věcné důvody pro neodkladnost či neopakovanost úkonu  
byly splněny, pak  neexistence zdůvodnění neodkladnosti nebo neopakovatelnosti – byť je vadou řízení – nevede  
k závěru o nezákonnosti příslušných meritorních rozhodnutí, neboť jde ve své podstatě o vadu toliko formální, bez  
vlivu  na  věcnou  správnost  provedení  neodkladného  či  neopakovatelného  úkonu.“  Viz  například  též  usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2010, sp. zn. 5 Tdo 539/2010.

551 Nález Ústavního soudu ze dne 21. května 2014, sp. zn. III.ÚS 761/14:  „Náležité zdůvodnění, proč je úkon pokládán 
za  neodkladný,  a  proč  je  tudíž  prováděn  před  zahájením trestního  stíhání,  je  velmi  žádoucí,  protože  zajišťuje  
transparentnost a kontrolovatelnost postupu státního orgánu. Za jistých skutkových okolností by absence tohoto 
zdůvodnění mohla být posuzována jako porušení práva na spravedlivý proces. V nyní posuzovaném případě však 
toto pochybení  nedosáhlo ústavněprávní  dimenze.  ... pokud ze  všech  okolností  případu,  seznatelných  z příkazu  
k prohlídce  nebo  z  trestního  spisu,  přesvědčivě  vyplývá,  že  podmínky  neodkladnosti  úkonu byly  skutečně  dány,  
potom  pouhý nedostatek  podrobného písemného zdůvodnění  neodkladnosti  úkonu v  příkazu  k prohlídce,  byť  je  
namístě  jej  hodnotit  negativně,  nemusí  být  nutně  posuzován  jako  ústavněprávní  pochybení,  vedoucí  
k nepoužitelnosti důkazu.”

552 Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn. II.ÚS 1940/10: „Na rozdíl od obecného soudu,  
který  v  době  rozhodování  měl  (anebo  mohl  mít)  k  dispozici  všechny  rozhodné  informace  alespoň  ve  formě 
dokumentů  přiložených  k  návrhu  státního  zástupce,  stěžovatelka  v  době  realizace  domovní  prohlídky  neměla 
k dispozici  nic  jiného  než  napadené  rozhodnutí  obecného  soudu.  Bylo  tedy  výrazem  elementární  úcty  k  jejím 
právům, aby jí bylo jasně soudem vyloženo, v jakém řízení byla domovní prohlídka vlastně nařizována a co jí má být  
v souladu s legitimním zájmem na odhalování trestné činnosti zjištěno.”
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v trestním řízení.”553

Při  posuzování  zákonnosti  příkazu  k  odposlechu a  záznamu telekomunikačního  provozu 

podle nálezu Ústavního soudu ze dne ze dne 23. května 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06, „posouzení … 

podmínek  (nařízení odposlechu)  musí být patrné  v odůvodnění příkazu, aby tak byl zcela zřejmý 

ústavně souladný postup soudu. ... Na činnost všech orgánů veřejné moci totiž dopadá zásada quod  

non est in actis, non est in mundo (co není ve spise, není na světě), a není tedy možné bez dalšího  

předpokládat  existenci  všech  stanovených  podmínek  pro  jejich  postup,  pokud  o  tom neexistuje  

žádný relevantní záznam.”554

Obdobně v nálezu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. II. ÚS 2806/08, Ústavní soud zmínil: „Aby 

bylo možno použít jako důkaz záznamy ať už odposlechnutého telekomunikačního provozu nebo 

prostorového odposlechu v jiné trestní věci, než ve které byly nařízeny, resp. povoleny, je nezbytné,  

aby  jejich  nařízení,  resp. povolení  bylo  ústavně  souladné. Proto  musí  z  příslušných  opatření 

vyplývat, na základě jakých konkrétních indicií je dán vztah mezi sledovanou osobou (jí užívaným  

telefonním číslem nebo jí užívaným prostorem) a podezřením ze spáchání určité trestné činnosti.”555

Nezbytnost  řádného  odůvodnění  příkazu  k  odposlechu  zdůrazňuje  v  některých  svých 

rozhodnutích i Nejvyšší soud: „V příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí  

být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které odůvodňují vydání tohoto příkazu. Jestliže soud tyto  

553 „Aby  mohl  být  napadený  příkaz  k  domovní  prohlídce  považován  za  ústavně  konformní,  musí  být  vydán 
i s odůvodněním toho, proč se jedná o úkon neodkladný nebo neopakovatelný (§ 160 odst.  4 trestního řádu) ...  
Absence  výslovného  zmínění  úkonu  jako  neodkladného  v  příkazu  k  domovní  prohlídce  je  formální  vadou  
nedosahující  ústavněprávní intenzity  pouze za omezené situace,  pokud je z  ostatních okolností  zcela zřejmé, že  
z věcného hlediska o úkon neodkladný jde a takto k němu přistupují veškeří aktéři. ...  Soudce (se) musí jednak 
ztotožnit s tím, že je nutné takový úkon provést jako neodkladný a do příkazu to výslovně uvést (též s odkazem na 
zákonnou normu), a zároveň musí vyložit konkrétní důvody, na základě nichž dospěl k závěru o nutnosti provedení  
neodkladného úkonu, resp. nemožnosti vyčkat na zahájení trestního stíhání, během kterého již může osoba obviněná 
v širší míře uplatňovat svá práva na obhajobu. Není přípustné, aby orgány činné v trestním řízení až dodatečně,  
kupř.  i  v  případném  řízení  o  ústavní  stížnosti,  usilovaly  o  napravení  uvedených  nedostatků  nespecifikovaným 
poukazem na to, že je možné justifikaci úkonu dovodit (spíš reálně myšleno domyslet) ze spisového materiálu, ...  
Účelem písemného vyhotovení  příkazu  k  domovní  prohlídce  je  v  první  řadě  poskytnutí  dostatečných  informací  
osobě, která bude muset strpět, že orgán státní moci vstoupí a prohledá její výsostné soukromé teritorium, nikoli  
výměna informaci mezi jednotlivými orgány činnými v trestním řízení při výkonu jejich činností. Zdali je odůvodnění 
příkazu dostatečné je  bezvýhradně nutno nahlížet  optikou jedince,  v  jehož obydlí  má být  prohlídka provedena.  
Jinými  slovy,  odůvodnění  soudu  jako  orgánu  státní  moci  slouží  primárně  adresátovi-jedinci,  a  až  sekundárně  
adresátům-jiným  orgánům  státní  moci.  ...  K  účinné  ochraně  práv  osoby,  u  které  má  být  domovní  prohlídka  
provedena, nepostačuje, pokud se soudce pouze v mysli ztotožní se zdůvodněním návrhu státního zástupce k vydání  
příkazu k domovní prohlídce, resp. podnětu policejního orgánu k tomuto návrhu, a na ty pak dále poukáže, jelikož  
tyto  ostatně  nejsou  adresátu  rozhodnutí  známy.  Zadruhé,  nepostačuje  "odbýt"  povinnost  odůvodnit  domovní  
prohlídku doložením konkrétních skutečností odkazem na "dosavadní výsledky šetření" anebo na "obsah spisu".  
Řádné odůvodnění  domovní  prohlídky  má přímou souvislost  s  potřebou legitimizace  výkonu státní  moci  osobě  
vystavené  tak  závažném  zásahu  do  soukromí  a  práva  na  nedotknutelnost  obydlí.  Osoba,  jejíž  obydlí  má  být  
podrobeno prohlídce ... nemá za dané situace možnost nahlédnout do spisu a zjistit, o jaké skutečnosti "plynoucí ze  
spisového materiálu" se soudce opřel při nařízení tak závažného zásahu do nejsoukromější sféry jedince.”

554 Nález  Ústavního  soudu  ze  dne  23.  května  2007,  sp.  zn.  II.  ÚS  615/06.  Analogicky  ve  vztahu  k  údajům 
o uskutečněném  telekomunikačním  provozu  citováno  v  nálezu  Ústavního  soudu  ze  dne  22.  března  2011, 
sp. zn. Pl.ÚS 24/10.

555 Shodně též nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2010, sp. zn. IV.ÚS 1235/09.
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důvody v příkazu neuvede a nevysvětlí, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by 

bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené a omezí se toliko na popis stíhaného skutku a obecné 

konstatování, že uvedeným odposlechem lze zjistit podstatné okolnosti, vedoucí přímo k pachateli  

trestné činnosti a ztotožnění osob, které se na trestné činnosti podílely, porušuje tím ustanovení § 88 

odst. 1, odst. 2 tr.  řádu.”556 I ten však v rozsudku ze dne 7. června 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017, dospěl 

k  závěru,  že  „případné  neúplné  či  nedostatečné  odůvodnění  příkazu  k  odposlechu  a  záznamu 

telekomunikačního provozu nebo povolení  ke  sledování  osob a věcí,  které dostatečně podrobně 

neobsahuje všechny požadavky uvedené v § 88 odst. 1, 2 tr. ř. nebo v § 158d odst. 4 tr. ř., nemusí  

bez dalšího založit nepoužitelnost odposlechů a záznamů opatřených na jejich podkladě, pokud je  

zjevné, že v dané věci byly splněny materiální podmínky pro jejich vydání.”557

Z uvedeného je zřejmé,  že judikatura není v otázce procesních důsledků nedostatečného 

odůvodnění soudního příkazu zcela konzistentní.

Podle názoru autora je třeba přihlédnout k tomu, že za situace, kdy dotčená osoba nemá 

řízení o vydání příkazu možnost nijak hájit svá práva,558 je role nezávislého soudu při ochraně jejích 

práv a vyvážení všech konkurujících zájmů zcela klíčová. Má-li soud této své úloze dostát, musí být 

z jeho rozhodnutí navenek seznatelné, z jakých skutkových okolností vycházel a jakými úvahami 

byl  při  jejich  hodnocení  veden.559 Pokud  soudní  příkaz  nezbytné  úvahy  a  odkaz  na  relevatní 

skutečnosti neobsahuje, nelze apriorně předpokládat, že soud naplnění podmínek vydání příkazu 

řádně přezkoumal a pouze opomenul  své úvahy vtělit  do písemného odůvodnění  rozhodnutí.560 

Obecný odkaz na trestní spis není v tomto ohledu namístě, neboť absentuje-li v odůvodnění příkazu 

náležité zhodnocení shromážděného důkazního materiálu,  není zřejmé, do jaké míry se soud se 

zajištěnými důkazy měl možnost skutečně seznámit561 a jakými úvahami byl při jejich hodnocení 
556 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2014, sp. zn. 4 Pzo 3/2013. Též např. usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 13. ledna 2016, sp. zn. 4 Pzo 9/2015, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 4 Pzo 10/2015, 
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2016, sp. zn. 4 Pzo 6/2015,  usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
12. května 2015, sp. zn. 4 Pzo 2/2015, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. února 2015, sp. zn. 4 Pzo 2/2014.

557 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017. Viz též podrobné odůvodnění usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 7. května 2019, sp. zn. 4 Tdo 1591/2018.

558 Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2015, sp. zn. IV. ÚS 799/15: „Požadavky na kvalitu odůvodnění souhlasu 
soudce dle ust. § 8 odst. 5 tr. řádu zesiluje i ta skutečnost, že zůstavitelka ani stěžovatelka nebyly účastnicemi řízení  
o vydání tohoto souhlasu.”

559 Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06: „Soudní kontrola … ( tedy nezbytnost soudního 
příkazu k zásahu do práva podle čl. 13 Listiny základních práv a svobod)  musí být důsledná a efektivní, zejména 
s ohledem na povahu daného řízení, které nepředpokládá účast protistrany před rozhodnutím soudu. Úloha soudu je  
tedy i ve "vyvažování" procesní situace a je nepřípustné, aby se soud dostal do pozice pouhého "pomocníka" veřejné  
žaloby, protože musí být vždy nestranný. V praktické podobě se efektivita soudní ochrany projevuje v odůvodnění  
soudního příkazu, které odpovídá jak požadavkům zákona, tak ústavním principům, z nichž zákonné ustanovení  
vychází.“  Též nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09.

560 Nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 1940/10: „Kvalita odůvodnění soudního rozhodnutí  
je obrazem efektivity soudního přezkumu návrhu státního zástupce.“

561 Odkázat  lze na nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. II.  ÚS 615/06, který výslovně uvádí, že 
k návrhu  na  vydání  příkazu  k odposlechu  a  záznamu  telekomunikačního  provozu  „musí  ...  být  přiloženy  
odpovídající důkazy.”
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veden.562 Nelze  souhlasit  s  pojetím,  které  se  objevuje  i  v  judikatuře  Ústavního  soudu,  že  není 

nezbytně nutné, aby soudce při svém rozhodování konfrontoval skutková tvrzení obsažená v návrhu 

státního zástupce se zajištěným důkazním materiálem;563 takový postup by eliminoval nezávislost 

soudního rozhodování a degradoval by soud do role pouhého „pomocníka veřejné žaloby.”564

Zpětná objektivizace důkazní situace je vždy přinejmenším značně problematická,  neboť 

ex post pohled je náchylný k ovlivnění skutečnostmi, které vyšly najevo teprve v dalším průběhu 

trestního řízení,565 přičemž samozřejmě platí,  že  „úspěšný výsledek” procesního úkonu  „nemůže  

konvalidovat  vady obecným soudem vydaných příkazů.”566

Podle názoru autora se proto nelze při odstranění vad soudního příkazu spokojit s postupem 

obdobným zhojení  nedostatků protokolu o provedení  procesního úkonu,567 u  nějž  soudní  praxe 

připouští například  dodatečný výslech osob, které se provedení úkonu zúčastnily.568 Případné vady 

protokolu sice mohou  zpochybnit přezkoumatelnost takového úkonu, zpravidla však bez dalšího 

nemohou  mít  vliv  na  samotnou  možnost  provedení  daného  úkonu.569 Naproti  tomu  předchozí 

soudní příkaz je nepominutelným předpokladem zákonnosti provedení příslušného úkonu. 

Bylo-li  by  možné  naplnění  materiálních  podmínek  vydání  příkazu  (neodkladnosti  a 

neopakovatelnosti,  subsidiarity,  důvodnosti  podezření,  předpokladu  zjištění  skutečností 

562 Srov. mutatis mutandis  nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06: „Na činnost všech 
orgánů veřejné moci totiž dopadá zásada quod non est in actis, non est in mundo (co není ve spise, není na světě), a  
není tedy možné bez dalšího předpokládat existenci všech stanovených podmínek pro jejich postup, pokud o tom 
neexistuje žádný relevantní záznam.”

563 Dle usnesení Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2012, sp. zn. III. ÚS 666/09: „trestní řád procesnímu soudci 
nestanoví povinnost ověřovat po skutkové stránce pravdivost informací, které jsou mu poskytnuty v rámci návrhu  
státního zástupce nebo které vyplývají z připojených výstupů dosavadních šetření policejního orgánu. Soudci tu  
přísluší toliko přezkoumat, zda skutečnosti, na jejichž základě se státní zástupce nařízení odposlechu domáhá, jsou 
natolik typově závažné, že tento průlom do ústavních záruk dle článku 13 Listiny ospravedlňují. Z toho plyne, že  
soudce nemusí jednotlivě zkoumat všechny dosud shromážděné důkazy, na něž státní zástupce ve svém podání soudu 
poukazuje.”

564 Nález Ústavního soudu ze dne 27. září  2007, sp.  zn.  II.  ÚS 789/06. Viz též usnesení Ústavního soudu ze dne 
13. června 2013, sp. zn.  II. ÚS 1517/13:  „Podle Ústavního soudu je dále z příkazu patrné, že se  soudkyně celým 
spisem dostatečně důkladně zabývala a o provedení prohlídky rozhodla na základě významných a početných důkazů,  
jež jí byly předloženy. Nejednalo se tedy o pouhé formální rozhodnutí o návrhu státního zástupce, které by tak mohlo  
ohrozit ústavně zaručená práva stěžovatelky...”

565 Problematičnost ex post přezkumu naplnění věcných podmínek vydání příkazu se podává i z odlišného stanoviska 
soudce Jana Musila k nálezu Ústavního soudu ze dne 14. září 2005, sp.zn. III. ÚS 183/03, a navazující judikatury.

566 Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 1997, sp. zn. III. ÚS 287/96: „úspěšný výsledek domovní prohlídky (nález  
nekolkovaných  cigaret)  nemůže  konvalidovat  vady obecným soudem vydaných příkazů.”

567 Postup pro odstranění nedostatků protokolu o provedení domovní prohlídky přejímá pro „zhojení vad“ soudního 
příkazu k domovní prohlídce usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2013, 
sp. zn. 15 Tdo 510/2013.

568 Možnost odstranění vad protokolu o provedeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vyplývá např. 
z usnesení Ústavního soudu ze dne 27. března 2007, sp. zn. I. ÚS 140/05. K možnosti zhojení nedostatků protokolu 
výslechem osob,  které  odposlech  prováděly,  se  značně  kriticky staví  Kybic,  P. K otázce  použití  odposlechu  a 
záznamu telekomunikačního provozu jako důkazu v jiné trestní věci. Trestněprávní revue, 2002, č. 4, s. 114 - 117.

569 Srov. například usnesení Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, sp. zn. II. ÚS 864/08: „Odůvodnění neodkladnosti  
v  protokolu  o  provedení  domovní  prohlídky  je  sice  pochybením  policie,  neboť  trestní  řád  takové  odůvodnění  
výslovně požaduje, avšak dle názoru Ústavního soudu se jedná o  formální nedostatek protokolu, který zachycuje  
průběh domovní prohlídky ex post, a na zákonnost jejího provedení v podstatě již nemá žádný vliv.”
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významných  pro  trestní  řízení …)  dovozovat  dodatečně,  nad  rámec  skutečností  uvedených 

v písemném  vyhotovení  příkazu, preventivní  soudní  kontrola  by  do  značné  míry  postrádala 

opodstatnění a představovala by „pouhou ztěžující formalitu pro orgány veřejné žaloby.”570

Důsledné  trvání  na  řádném odůvodnění  soudních  příkazů  přitom nesměřuje  ke  zmaření 

účelů trestního řízení (§ 1 odst.  1 tr.  řádu).571 Jeho smyslem je mimo předcházení nedůvodným 

zásahům do práv a svobod jednotlivců též snaha o zkvalitnění práce soudů a státních zástupců. 

Mělo by být zejména zodpovědností dozorujícího státního zástupce, aby důkazy zajištěné v rámci 

úkonů podle hlavy čtvrté a deváté trestního řádu byly posléze procesně použitelné v řízení před 

soudem. Jednoznačně stanovené následky vadného odůvodnění soudního příkazu by jej měly vést 

k tomu, aby podával výhradně takové návrhy,  které jsou dostatečně důkazně podložené a řádně 

odůvodněné.   Tím  soudu  umožní,  aby  o  návrzích  mohl  kvalifikovaně  rozhodnout  a  věnovat 

náležitou pečlivost jejich odůvodnění.

Přehlížení nedostatků řádného odůvodnění příkazů s  tím,  že se jedná o pouhé „formální 

nedostatky“,  naproti  tomu  motivuje  orgány  činné  v  (přípravném)  trestním  řízení  k nechvalně 

proslulému „testování mezí“, jaké porušení zákona bude nalézací soud posléze ochoten akceptovat, 

aby „nezmařil účel trestního řízení”. Tento stav zcela jistě nepřispívá k naplnění jednoho z hlavních 

účelů  trestního  řízení,  jímž  je  upevňování  zákonnosti  a  výchova  občanů  v  duchu  důsledného 

zachovávání zákonů (§ 1 odst. 1 tr. řádu).572 Ve vztahu k rozhodovací praxi Ústavního soudu pak 

nelze  nevzpomenout,  že  „rozhodnutí  Ústavního  soudu  mají  za  určitých  podmínek  precedenční 

charakter; schválením  ... (nezákonného) postupu by Ústavní soud obecné soudy nepřímo vyzýval  

k porušování procesních práv jednotlivců v zájmu urychlení či usnadnění řízení. Tím by se Ústavní  

soud zpronevěřil svému poslání, jímž bezpochyby je i ochrana elementárních zásad spravedlivého  

procesu.”573

570 Nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 1940/10.
571 Srov.  nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn. II.  ÚS 1940/10: „Přiměřená míra pečlivosti při  

službě občanům (srov. čl. 2 odst. 2 Ústavy) přitom rozhodně není způsobilá ochromit chod justičních orgánů ani  
ohrozit legitimní zájem na objasnění trestné činnosti a splnění mezinárodních závazků.“

572 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. května 1997, sp. zn. III. ÚS 287/96, dle něhož „procesní čistota  v celém 
řízení a  zejména nejen  ústavní, ale  i zákonné kautely dané  pro vyhledávání a provádění  důkazů, jsou základními 
předpoklady řádného  výkonu spravedlnosti (stanoveného  postupu ve smyslu  čl. 36  Listiny) tak,   jak jej  má na  
mysli  demokratický  právní  stát  založený  na  úctě  k   právům a  svobodám člověka  a  občana  (čl.   1  úst.   zák.  
č. 1/1993 Sb.).  Proto také  postup kteréhokoli orgánu  činného v  trestním řízení  vybočující z  rámce procesních  
předpisů  je nejen  v rozporu   s ústavností  státu, ale  ve svých důsledcích  znehodnocuje i  samotný účel  řízení (§  1 
odst. 1 tr. ř.),  což ve  vztahu k  soudnímu (soudcovskému)  rozhodování sluší pokládat za  pochybení zvlášť výrazné  
(čl.  95 odst. 1 al.  1 úst. zák. č. 1/1993 Sb.).”

573 Nález Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 2008, sp. zn. IV. ÚS 1526/08.
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III.1.1.8.3 Soudní příkaz a zásada zákonného soudce

Podle čl. 38 odst. 1 Listiny  nesmí být nikdo odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost 

soudu i soudce stanoví zákon. Podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy má každý právo na to, aby jeho záležitost 

byla  spravedlivě,  veřejně  a  v  přiměřené  lhůtě  projednána  nezávislým  a  nestranným  soudem 

zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti 

jakéhokoli trestního obvinění proti  němu. Jak uvedl Ústavní soud v řadě svých nálezů  „ústavní  

princip zákonného soudce nelze proto obcházet, byť by důvody k tomu byly jakékoli;  tím méně jej  

nelze zakrývat poukazem na  "jinak   věcnou  správnost"  rozhodnutí,   které  bylo  vydáno v rozporu 

s ním, neboť -  mimo jiné - nejen historické zkušenosti, ale i  zkušenosti z nedávné  doby totalitního  

režimu,  přesvědčivě ukazují,  jak  pro  jedince  nebezpečné  a  pro  celou  společnost škodlivé je  při  

nalézání práva  povolávat k výkonu  spravedlnosti soudy a soudce podle účelových hledisek či  

výběru...”574

Nabízí se otázka, zda a jak se zásada zákonného soudce uplatní též při vydání soudního 

příkazu k zásahu do soukromí v rámci trestního řízení, a jaké důsledky na použitelnost opatřených 

důkazů má případné  porušení  uvedené  zásady.  Na jednu stranu zpravidla  není  rozporováno,  že 

příkaz by měl být vydán soudem a soudcem, jehož příslušnost stanoví zákon. Na druhou stranu 

platí, že narozdíl od nauky se judikatura úzkostlivě snaží vyhnout odpovědi na otázku, jaký dopad 

na procesní použitelnost důkaz v důsledku příkazu zajištěných má skutečnost, že příkaz byl vydán 

nepříslušným soudcem. Samostatnou otázkou je pak vymezení množiny soudců, jež lze pro vydání 

příkazu považovat za věcně a místně příslušné.575 Pokud v konkrétní  věci vykonává dozor nad 

zachováváním  zákonnosti  v  přípravném  řízení  státní  zastupitelství  vyššího  stupně  (krajské  či 

vrchní), vzniká otázka, zda je při výběru soudu, k němuž hodlá podat příslušný návrh, limitováno 

kritérii  dle § 18  tr.  řádu,  nebo zda je oprávněno takový návrh podat  k libovolnému okresnímu 

soudu, v jehož obvodu působí. Hojně diskutovanou se daná problematika stala zejména poté, co se 

v mediálně sledovaných hospodářských a politických kauzách stalo obvyklým, že státní zástupce 

svým návrhem zakládal místní příslušnost soudu, který byl od místa údajného spáchání trestného 

činu značně vzdálen.576 Nejen obhajobou byla v takových případech namítána účelovost a libovůle 
574 Nález Ústavního soudu ze dne 22. února 1996, sp. zn. III. ÚS 232/95.
575 Věcně příslušnými k vydání příkazů umožňujících zásahy do soukromí jsou soudy okresní (§ 26 odst. 1 tr. řádu). 

Místní příslušnost soudů v trestním řízení je obecně stanovena v § 18 tr. řádu a primárně se řídí dle místa, kde byl 
čin spáchán (§ 18 odst. 1 tr. řádu), nelze-li místní příslušnost takto určit, nebo byl-li trestný čin spáchán v cizině, je 
příslušným soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje a jestliže se tato místa nedají  zjistit, 
případně nacházejí-li se mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo (§ 18 
odst. 2 tr.  řádu).  Podle § 26 odst.  1 tr.  řádu však současně platí,  že k provádění  úkonů v přípravném řízení  je 
příslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. Soud, u něhož byl 
návrh podán, se stává příslušným pro celé přípravné řízení, pokud nedošlo k postoupení věci z důvodu příslušnosti 
jiného státního zástupce, činného mimo obvod tohoto soudu (§ 26 odst. 2 tr. řádu).

576 Kučera, P. I „velká ryba” má svá práva. Trestní právo, 2012, č. 6, s. 3 - 4.
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postupu  státního  zástupce  a  narušení  principu  rovnosti  zbraní  (zejména  v  případě  rozhodování 

o vazbě).577 Poukazováno  bylo  rovněž  na  skutečnost,  že  k některým soudům měly  být  návrhy 

podávány častěji než k jiným, což zavdávalo podnět ke spekulacím, zda si státní zástupce nevybírá 

cíleně „svého” soudce, o němž je přesvědčen, že podanému návrhu vyhoví.578

Judikatura  Ústavního  soudu579 i  soudů  obecných  se  zpočátku  přikláněla  k  názoru,  že 

ustanovení § 26 tr. řádu je ve vztahu speciality k obecné místní příslušnosti dle § 18 tr. řádu a státní 

zástupce krajského či vrchního státního zastupitelství je oprávněn podat první návrh ve věci, jímž je 

založena příslušnost  soudu pro přípravné řízení,  k  jakémukoli  soudu, v jehož obvodu je činný. 

Argumentováno  bylo  zejména  nezbytností  rychlosti  a  operativnosti  rozhodování  o  různých 

zajišťovacích prostředcích.580 

V odůvodnění některých svých rozhodnutí však Ústavní soud dal jednoznačně najevo, že 

diskrece při stanovení příslušnosti státního zastupitelství a soudu není neomezená a zejména nesmí 

být účelově zneužívána. 

V  usnesení  ze  dne  12.  září  2012,  sp.  zn. I. ÚS 2632/12,  tak  Ústavní  soud  přisvědčil 

stanovisku stěžovatele, dle něhož „v dostatečném předstihu před ... jeho zadržením Policií ... mělo 

Krajské  státní  zastupitelství  v  Ústí  nad  Labem  povinnost  postoupit  věc  místně  příslušnému 

dozorujícímu státnímu zástupci, resp. vyloučit vlastní místní příslušnost k výkonu dozoru. Zejména 

nasazení operativně pátrací techniky, provedení odposlechů telefonních hovorů, povolení sledování,  

které se týkalo nemovitostí výhradně na území Středočeského kraje a Prahy, čili provedení úkonů  

trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin,  bylo v předmětné věci soustředěno nikoli na území Ústeckého, nýbrž Středočeského  

kraje, příp. hlavního města Prahy. Pro uvedené jeví se postup státního zastupitelství ohledně místní  

příslušnosti  účelový,  porušující  předmětná  právní  ustanovení. Zrcadlí-li  postup  státního 

zastupitelství v dané věci obecněji zaužívanou praxi, jedná se o závažný signál porušování principů  

právního státu, a to zejména maxim plynoucích z čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny.”

Posléze v usnesení ze dne 21. května 2015, sp. zn. II. ÚS 2717/13, Ústavní soud konstatoval, 

že „přiznává v obecné rovině opodstatněnost stěžovatelovu názoru, že současná aplikace pravidel  

pro vedení společného trestního řízení, spolu s úpravou odvozující příslušnost soudu od příslušnosti 
577 Koudelka, Z.: Rath má právo na férový proces. Trestní právo, 2012, č. 6, s. 4 - 5, Koudelka, Z. Právo a protikorupční 

kampaň v kauze exposlanců. Trestní právo, 2013, 9 - 10, s. 4 - 8.
578 Zejména za situace, kdy návrh byl podáván mimo pracovní dobu soudu a státnímu zástupci tedy mohl být předem 

znám konkrétní soudce, který má v danou dobu pracovní pohotovost a bude tedy o podaném návrhu rozhodovat.
579 Srov.  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  25.  dubna  2007,  sp.  zn.  IV.  ÚS  840/07,  ze  dne  9.  září  2015, 

sp. zn. IV. ÚS 1915/15,  ze  dne  9.  listopadu  2015,  sp.  zn.  I.  ÚS  1931/15,  ze  dne  7.  května  2013, 
sp. zn. IV. ÚS 566/12, ze dne 27. února 2013, sp. zn. II. ÚS 3935/12, ze dne 28. února 2013, sp. zn. II. ÚS 4697/12, 
ze dne 27. června 2013, sp. zn. II. ÚS 445/13, ze dne 21. dubna 2015, sp. zn. I. ÚS 3981/14, ze dne 18. května 2015,  
sp. zn. I. ÚS 262/15.

580 Šámal, P. a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, str. 343, nebo Musil, J. a kol. 
Trestní právo procesní; 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 188.

128



státního zástupce, přináší zejména v situaci měnící se příslušnosti dozorujících státních zástupců  

určité  riziko  potlačení  či  obejití  ústavní  záruky  zákonného  soudce  zneužitím  výše  uvedených  

pravomocí  vyšetřujících  orgánů. Proti  takovému zneužití  by  Ústavní  soud  byl  v  odůvodněných 

případech  a  za  splnění  procesních  podmínek  povinen  zasáhnout.  Ač  je  tedy  samotný  systém 

spojování trestních věcí bezpochyby zneužitelný, nepředstavuje a priori vzhledem k účelu přípravné 

fáze  trestního  řízení  (viz  výše)  v  obecné  rovině  nepřiměřený  zásah  základních  práv  a  svobod  

obviněných osob a nevylučuje možnost vznášet proti možnému zneužití námitky, když obecné soudy i  

Ústavní soud mají  povinnost chránit  obviněné osoby před možným zneužitím tohoto systému ze  

strany orgánů činných v trestním řízení (srov. čl. 4 Ústavy).”

Vývoj rozhodovací činnosti Ústavního soudu byl dovršen přijetím nálezu ze dne 19. dubna 

2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14.581 V odůvodnění nálezu Ústavní soud uvedl, že „ústavně konformním 

výkladem § 26 trestního řádu, souladným s čl. 38 odst. 1 Listiny, je proto nutno dospět k takovému  

závěru,  že  pokud  příslušný  návrh  podává  státní  zástupce  krajského  nebo  vrchního  státního  

zastupitelství, je třeba aplikovat rovněž obecnou úpravu místní příslušnosti soudů v trestním řádu a 

místní  příslušnost  okresního  soudu  určit  podle  kritérií  stanovených  v  §  18  trestního  řádu, 

tj. z množiny okresních soudů, v jejichž obvodech krajské nebo vrchní státní zastupitelství působí,  

zvolit  ten,  jehož  místní  příslušnost  těmto kritériím odpovídá;” avšak „ústavně konformní výklad 

napadených ustanovení předmětné vyhlášky nemá (srov.  § 71 zákona o Ústavním soudu a contr.)  

bez  dalšího  dopad  na  následné  hodnocení  trestních  řízení,  v  nichž  byla  napadené  ustanovení  

aplikována.” Následná judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího soudu se zásady, že nosné důvody 

citovaného  nálezu  nelze  aplikovat  na  rozhodnutí  vydaná  přede  dnem  nabytím  jeho  účinnosti, 

důsledně drží.582

581 Nálezem byl  zamítnut návrh skupiny poslanců na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky Ministerstva 
spravedlnosti  č.  23/1994  Sb.,  o  jednacím  řádu  státního  zastupitelství,  zřízení  poboček  některých  státních 
zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů. Napadená 
ustanovení umožňují za určitých situací  změnit příslušnost státního zastupitelství rozhodnutím vrchního státního 
zastupitelství s předchozím souhlasem nejvyššího státního zástupce.

582 Usnesení  Ústavního  soudu ze dne 17.  května  2016,  sp.  zn.  II.  ÚS 1916/15,  usnesení  Ústavního soudu ze dne 
14. června 2016, sp. zn. IV. ÚS 1229/16, usnesení Ústavního soudu ze dne 21. července 2016, sp. zn. I. ÚS 2033/16, 
usnesení Ústavního soudu ze dne 6. září 2016, sp. zn. II. ÚS 2381/16, ze dne 27. září 2016, sp. zn. IV. ÚS 2350/16. 
Srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. května 2016, sp. zn. 11 Tvo 18/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze 
dne 16. června 2016, sp. zn. 7 Td 24/2016.  Naproti tomu se objevilo usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 
30. srpna  2016,  č.j. 3 VSPH 835/2016-B-315, obsahující  právní  názor,  že  ústavně  konformní  výklad  místní 
příslušnosti soudu v přípravném řízení je třeba uplatnit i na probíhající řízení, s odůvodněním, že „tolerovat ústavně 
nekonformní výklad pravidel místní příslušnosti v přípravném řízení znamená tolerovat porušení ústavní zásady, že 
nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.”
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III.1.1.9 Rovnost zbraní a právo na obhajobu

Zásady kontradiktornosti,  rovnosti zbraní a práva na obhajobu se v rámci úkonů, jejichž 

účelem je opatřit důkazy prostřednictvím zásahu do soukromé sféry jednotlivce, projevují několika 

způsoby.

Především  platí,  že  po  zahájení  trestního  stíhání  je  obhájce  oprávněn  účastnit  se  za 

podmínek stanovených trestním řádem všech vyšetřovacích úkonů (§ 41 odst. 2, § 165 odst. 2 tr. 

řádu). Pokud o to obhájce požádá, je policejní orgán jej včas vyrozumět o čase, místě a povaze 

provádění  takového procesního  úkonu (§ 160 odst.  3  tr.  řádu).  Podle §  165 odst.  1  tr.  řádu je 

policejní  orgán  oprávněn připustit  při  vyšetřovacích  úkonech též  účast  obviněného.  Obhájce  je 

oprávněn kdykoli v průběhu úkonu vznášet námitky (§ 165 odst. 1 tr. řádu), případně žádat státního 

zástupce o odstranění závad v postupu policejního orgánu (§ 157a odst. 1 tr. řádu).

S ohledem na specifickou povahu zajišťovacích úkonů a operativně pátracích prostředků, se 

však oprávnění obhájce účastnit  se vyšetřovacích úkonů z povahy věci u určitých druhů úkonů 

neuplatní; například v případě odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§ 88 tr. řádu), 

sledování osob a věcí (§ 158d tr.  řádu), použití agenta (§ 158e tr.  řádu) apod. Naproti tomu po 

zahájení trestního stíhání je obhájce oprávněn účastnit se například domovní prohlídky a prohlídky 

jiných prostor (§ 82 a násl. tr. řádu).

Další zárukou práv dotčených osob v případě domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor 

je povinnost orgánu, který prohlídku provádí, umožnit na této prohlídce účast osobě, u níž se takový 

úkon koná,  nebo některému dospělému členu její  domácnosti  nebo v případě  prohlídky jiných 

prostor též jejímu zaměstnanci (§ 85 odst. 1 tr. řádu). K provedení prohlídky je dále třeba přibrání 

osoby, která není na věci zúčastněna (§ 85 odst. 2  tr. řádu).

Nejen k ochraně práv obviněného v konkrétním trestním řízení, ale též k ochraně třetích 

osob583 pak směřuje zvláštní režim domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, v nichž advokát 

vykonává advokacii,584 pokud se zde mohou nacházet listiny, které obsahují skutečnosti, na něž se 

vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta.585 Podle stanoviska trestního kolegia Nejvyššího  soudu 

ze dne 25. června 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014, se takovým prostorem rozumí,  „jakýkoli prostor,  
583 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2015, sp.  zn.  Tpjn 306/2014:  „Cílem úpravy 

obsažené v ustanovení § 85b tr. ř. je poskytnout ochranu listinám, které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje 
povinnost mlčenlivosti advokáta. Tato úprava sleduje především případy, kdy se v prostorách advokátní kanceláře  
provádí prohlídka a advokát není osobou, která je podezřelá nebo obviněná z trestného činu, a kdy orgány činné  
v trestním řízení takto mohou získat důvěrné informace důležité pro přípravu obhajoby jeho klienta, který je tímto  
podezřelým nebo obviněným, a tak zasáhnout do práva na obhajobu a tím oslabit nebo zcela prolomit požadavek  
mlčenlivosti advokáta a potažmo i rovnosti zbraní v trestním řízení. Současně touto úpravou zákonodárce poskytuje 
ochranu práv třetích osob, vůči kterým vykonává advokát svou profesní činnost nesouvisející s probíhajícím trestním  
řízením.” Viz též usnesení Ústavního soudu ze dne 24. března 2014, sp. zn. III. ÚS 3988/13.

584 Ke zvláštní ochraně novinářského zdroje jako jiného zájmu, který může kolidovat se zájmem na odhalování trestné 
činnosti srov. nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2012, sp. zn. II. ÚS 1375/11.
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který  souvisí  s  výkonem  advokacie  a  v  němž  se  proto  vyskytují  informace  o  klientech,  ať  již  

v písemné, elektronické či  jiné podobě”;  včetně například vozidla  advokáta nebo elektronického 

uložiště dat.586  

Podle §  85b odst.  1  tr.  řádu je  orgán prohlídku provádějící  v  takovém případě  povinen 

vyžádat si součinnost České advokátní komory; seznámit se s obsahem zajištěných listin je tento 

orgán oprávněn pouze se souhlasem jejího zástupce, přičemž stanovisko zástupce České advokátní 

komory se uvede do protokolu o provedení prohlídky (§ 85b odst. 1 tr. řádu). Není-li zástupcem 

České  advokátní  komory  udělen  policejnímu  orgánu  souhlas  k  seznámení  se  se  zajištěnými 

listinami,587 jsou tyto zabezpečeny tak, aby se s jejich obsahem nemohl nikdo seznámit, popřípadě 

je zničit nebo poškodit, a předány do úschovy České advokátní komoře (§ 85b odst. 2 tr. řádu). 

Souhlas zástupce České advokátní komory je následně oprávněn nahradit na návrh orgánu, 

který prohlídku nařídil,  soudce nejblíže nadřízeného soudu (§ 83b odst.  3 tr.  řádu). Návrh musí 

obsahovat  alespoň  obecné  označení  listin,  jejichž  zpřístupnění  se  příslušný  orgán  domáhá 

(s odkazem na  příslušné  přílohy návrhu),588 a  přesvědčivé  vylíčení  skutečnosti,  proč  nesouhlas 

zástupce České advokátní komory k seznámení se orgánu provádějícímu úkon s  obsahem těchto 

listin má být nahrazen rozhodnutím soudce (§ 85b odst. 4 tr. řádu). V příslušném návrhu musí být 

dále  obsažen  „podrobný  popis  skutkového  děje. Z  tohoto  popisu  musí  vyplývat  podezření  ze  

spáchání  trestného  činu,  včetně  vysvětlení,  jakým způsobem jsou  místo  prohlídky,  popř. osoby,  

spojeny  s  trestnou  činností,  jak  z  vyhodnocení  výsledků  trestního  řízení,  ze  skutečností  

odůvodňujících příkaz k prohlídce, jakož i výsledků provedené prohlídky vyplývá, že zajištěné věci  

korespondují  s odůvodněním příkazu k prohlídce (nosiče informací,  doklady aj.). Musí  být  také  

uvedeno, jaké konkrétní okolnosti mají být ze zajištěných listin (např. účetní dokumentace obchodní 
585 Podle § 21 zákona č.  85/1996 Sb.,  o  advokacii,  ve  znění  pozdějších předpisů,  je  advokát  povinen  zachovávat 

mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  o  nichž  se  dozvěděl  v  souvislosti  s  poskytováním právních  služeb. Podle 
Ústavního soudu jde nikoli o výsadu advokáta, která by měla založit exempci z obecně platného právního řádu, ale 
jedná se o povinnost uloženou advokátovi v zájmu jeho klientely a pro její ochranu a která v tomto smyslu a rozsahu 
požívá také příslušné ochrany (nález Ústavního soudu ze dne 21. ledna 1999, sp. zn. III. ÚS 486/98).

586 Stanovisko  trestního  kolegia  Nejvyššího  soudu ze  dne  25.  června  2015,  sp.  zn.  Tpjn  306/2014:  „Pojem  „jiné 
prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ ve smyslu označeného ustanovení musí být tedy vykládán v souladu 
s tímto účelem jako  jakýkoli  prostor,  který souvisí  s  výkonem advokacie a v  němž se proto vyskytují  informace 
o klientech, ať již v písemné, elektronické či jiné podobě. Vedle sídla advokáta zapsaného do seznamu advokátů jde  
dále např. o  pobočku advokátní kanceláře, kancelář advokáta v sídle obchodní společnosti, jíž poskytuje právní  
služby, vozidlo advokáta nebo místa určená k archivaci či ukládání advokátních spisů. Postup podle § 85b tr. ř. se  
však uplatní i  u ostatních v úvahu přicházejících míst vztahujících se k výkonu advokacie,  v nichž lze ukládat,  
zpracovávat a využívat informace o klientech, jichž se dotýká povinnost  mlčenlivosti advokáta.  Mohou jimi být  
různá  elektronická  úložiště  dat,  a  to  ať  už  jde  o  webové  stránky  advokáta,  vlastní  datová  úložiště  advokáta  
nenacházející  se  v  místech  běžného  výkonu  advokátní  praxe  nebo  úložiště  provozovaná  od  advokáta  odlišnou  
osobou, umožňující dálkový přístup pomocí internetové sítě (např. různé typy tzv. hostingů, cloudů, serverů). Obydlí  
advokáta, pokud v něm vykonává advokacii, není jiným prostorem ve smyslu § 85b tr. ř., ale režim tohoto ustanovení  
na něj dopadá v rámci domovní prohlídky.”

587 Je třeba výslovné udělení souhlasu zástupce České advokátní komory, jinak se presumuje odepření souhlasu (nález 
Ústavního soudu ze dne 28. srpna 2009, sp. zn. II. ÚS 2894/08).

588 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014.
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společnosti, obsah zajištěných elektronických nosičů dat týkajících se advokáta apod.) zjištěny a co 

mají ve vztahu k trestné činnosti prokázat, zda se listiny obecně týkají i jiných osob než těch, které  

mají v trestním řízení postavení obviněných.”589 

Zákon  přímo  neupravuje,  do  jaké  míry  jsou  orgány  provádějící  prohlídky  oprávněny 

seznámit  s  listinami,  které  jsou  předmětem  jejich  zájmu,  tak  aby  mohlo  dojít  k  jejich  řádné 

specifikaci v příslušném návrhu. Nejvyšší soud ve svém stanovisku předpokládá, že „orgány činné 

v trestním řízení na místě samém při provádění prohlídky za přítomnosti a se souhlasem zástupce  

Komory v podstatě vyčlení nalezené listiny na ty, jež jsou předmětem zájmu a důvodem provedené  

prohlídky, a ty, jichž se trestní řízení netýká. V případě, že je prováděna prohlídka v elektronickém 

úložišti  dat,  je  žádoucí  již  v  tomto  stadiu  zajistit  přítomnost  znalce  z  příslušného  oboru  

(kybernetika, výpočetní technika) a v součinnosti s ním označit listiny, které jsou předmětem zájmu 

orgánu přípravného řízení.”590 V praxi však bývá ke zkoumání obsahu zajištěných elektronických 

dat ustanovován znalec až v soudním řízení o nahrazení souhlasu České advokátní komory.  Jak 

uvádí Ústavní soud v nálezu ze dne 22. října 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17: „nemá-li ... rozhodující  

soudce sám odborné znalosti umožňující mu obeznámit se s informacemi na nosiči dat za účelem 

posouzení, zda se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, je nutné, aby při přibrání znalce  

a vymezení znaleckého úkolu postupoval tak, aby byl naplněn požadavek zpřístupnění informací  

znalci  pouze  v  době  veřejného  zasedání  a  jejich  zabezpečení  způsobem  neumožňujícím  jiné 

nakládání, než takové, které je nezbytné k jeho rozhodnutí.”591

Podle citovaného stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu musí mít  soudce při svém 

rozhodování  dokumenty o jejichž vydání  rozhoduje fyzicky k dispozici,  a  to  v  listinné podobě, 

případně  na  elektronickém  nosiči  dat,  a  to  v  podobě,  která  umožní  soudu  se  s  nimi  náležitě 

seznámit.592 Příslušné dokumenty musí soud hodnotit jednotlivě, přičemž jakákoli paušalizace je 

nepřípustná.593 „Soudce návrhu vyhoví, dojde-li k závěru, že listina neobsahuje skutečnosti, o nichž  

je  dotčený  advokát  povinen  zachovávat  mlčenlivost;  v  opačném případě  návrh zamítne” (§ 85b 

odst. 9 tr. řádu). Soudce je oprávěn seznamovat se s obsahem těchto dokumentů výlučně v průběhu 

veřejného zasedání, po němž musejí být opětovně zapečetěny, tak aby se zamezilo neoprávněnému 

nakládání s nimi.594

589 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014.
590 K  zajištění  elektronických  nosičů  dat  srov.  též  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  28.  března  2002, 

sp. zn. IV. ÚS 2/02.
591 Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17.
592 K oprávnění dotčeného advokáta na účast při veřejném zasedání viz nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2019, 

sp. zn. II.ÚS 3533/18.
593 Nález Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 889/10.
594 Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17.
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Podle  Ústavního  soudu  se  ochrana  advokátní  mlčenlivosti  nevztahuje  na  vztahy  mezi 

advokátem  a  klientem,  které  představují  exces  z  poskytování  právních  služeb,  kdy  advokát 

například  přechovává  věci  užívané  k  páchání  trestné  činnosti,  nebo  klientovi  přímo  umožňuje 

trestnou činnost páchat z prostor své kanceláře.595

Není-li  návrh  na  nahrazení  souhlasu  podán  v  patnáctidenní  lhůtě,  případně  není-li  mu 

vyhověno,  zajištěné  listiny  Česká  advokátní  komora  vrátí  zpět  příslušnému  advokátovi  (§  85b 

odst. 2 tr. řádu).

De  lege  ferenda  se  lze  přimlouvat  za  přijetí  obecné  právní  úpravy  reflektující  potřebu 

ochrany advokátní mlčenlivosti též v případě dalších zajišťovacích a operativně pátracích úkonů,596 

například odnětí věci (§ 79 tr. řádu), osobní prohlídky (§ 83b tr. řádu), zadržení a otevření zásilek, 

jejich  záměně  a  sledování  (§  86  a  násl.  tr.  řádu)  a  zejména  v  případě  odposlechu  a  záznamu 

telekomunikačního  provozu  advokáta  (§ 88  tr.  řádu),  zjišťování  údajů  o  uskutečněném 

telekomunikačním provozu (§ 88a tr. řádu) a sledování osob a věcí (§ 158d tr. řádu).

V rámci  zajištění  práva  na obhajobu a  rovnosti  zbraní  trestní  řád  stanoví  nepřípustnost  

odposlechu a záznamu komunikace obviněného s obhájcem. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu 

a  záznamu  telekomunikačního  provozu  nebo  sledování,  že  obviněný  komunikuje  se  svým 

obhájcem, je povinen záznam bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, 

nijak nepoužít (§ 88 odst. 1,§ 158d odst. 1 tr. řádu).597 Zákon však výslovně neupravuje, zda a za 

jakých  podmínek  lze  monitorovat  komunikaci  podezřelého  s  jeho  právním  zástupcem  před 

zahájením  trestního  stíhání;598 explicitní  zákaz  trestní  řád  rovněž  neformuluje  ve  vztahu 

k odposlechu komunikace advokáta s klientem, pokud se jedná o zastupování mimo rámec trestního 

řízení. 

Ústavní soud v nálezu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06,599 řešil případ, kdy byl 

soudem vydán příkaz ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu advokáta, který zastupoval 

klienta  v řadě  restitučních  sporů  proti  státu.  Dle  policejního  orgánu  mělo  jednání  uvedeného 

advokáta, spočívající v záměrném zatajení klientovi nepříznivých informací před soudy, naplňovat 

znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu. Ústavní soud dospěl k závěru o protiústavnosti 

napadeného příkazu s odkazem na skutečnost, že advokát nemá povinnost uvádět soudu informace, 

které by umožnily vyhrát spor protistraně. Trestní řízení proti advokátovi bylo tudíž od samého 

595 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. března 2014, sp. zn. III. ÚS 3988/13;  Bartoš, R. K prohlídce u advokáta. 
Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 67.

596 Bartoš, R. K prohlídce u advokáta. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 66 - 70.
597 Srov.  Mandák,  V. Odposlech  a  záznam  telekomunikačního  provozu  advokáta.  Bulletin  advokacie,  1995,  č.  3, 

s. 21 - 27.
598 Ježek, J. K odposlechu advokáta. Bulletin advokacie, 2008, č. 9, s. 34 - 35.
599 Agumentaci  stěžovatele  a  rozbor  navazující  problematiky uvádí  Vlk,  V. Ještě  (jednou)  k  odposlechu  advokáta. 

Bulletin advokacie, 2009, č. 5, s. 23 - 25.
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počátku  zjevně  nedůvodné,  přičemž postup  orgánů činných v  trestním řízení  „logicky  ... svádí  

k domněnce, že se stát snaží vylepšit si svoji procesní pozici, a to minimálně získáním informací  

prostředky orgánů činných v trestním řízení a dalších mocenských složek, nejde-li přímo o pokus o  

zastrašení druhého účastníka řízení. Takový postup je v demokratické společnosti zcela nepřijatelný  

a je  hodný odsouzení.”600 Obecný závěr  o  nemožnosti  odposlechu advokáta  však Ústavní  soud 

výslovně neformuloval.601

V usnesení ze dne 12. listopadu 2014 sp. zn. I. ÚS 1638/14, Ústavní soud následně uvedl, že 

„...ochrana  kontaktů  mezi  advokátem  a  klientem  není  absolutní,  nedotknutelná  a  za  určitých 

okolností  může být  omezena. Eventuální  páchání  trestné činnosti  advokátem, a to jak ke škodě  

klienta nebo ke škodě jiných osob ve spolupachatelství s klientem, totiž není možné považovat za  

poskytování právních služeb, a v takovém případě není ani možné poskytovat této činnosti jakoukoli  

ochranu...“ 

Tyto  své  závěry Ústavní  soud potvrdil  a  dále  rozvinul  v nálezu  ze  dne  3.  ledna  2017, 

sp. zn. III. ÚS 2847/14, v němž uvedl, že ustanovení  § 88 odst. 1 a § 158d odst. 1 tr. řádu „jsou 

konkretizací ústavního práva na obhajobu ve smyslu čl. 40 odst. 3 Listiny, popř. práva na právní  

pomoc podle čl. 37 odst.  2 Listiny, jehož esenciální součástí je i právo každého radit se se svým 

obhájcem za podmínek, ve kterých současně nedochází k poskytování informací orgánům činným 

v trestním řízení. V takovém případě komunikace mezi obhájcem a klientem podléhá maximální  

možné ochraně, a to v zájmu klienta ... jejich účelem je ... respektování zásady "rovnosti zbraní" ve 

vedeném  trestním  řízení. Tato  ustanovení  již  však  neposkytují  ochranu  takové  komunikaci  ku 

prospěchu  advokáta,  sledujícího  zájmy  rozporné  s  klientovými,  nebo  se  klientových  zájmů 

netýkajících... v určitých případech, kupříkladu je-li advokát podezřelý ze závažné trestné činnosti,  

může dojít k prolomení této ochrany v souvislosti s nasazením operativně pátracích prostředků ... 

Rozhodujícími kritérii pro určení chráněné komunikace jsou  ... oprávněné poskytování právních 

služeb a zájmy klienta.  Jejich naplnění představuje materiální podmínky pro ústavnost omezení  

základních práv a svobod advokáta v podobě odposlechů.“

600 K obdobnému závěru dospěl  při  rozhodování o  stížnosti  stěžovatelova klienta Evropský soud pro lidská práva 
(rozsudek ve věci Kinský proti České republice, rozsudek ze dne 9. února 2012, č. 42856/06, odst. 104):  „... any 
attempts to criminalise the exercise of the rights of a litigant in civil law disputes, especially in proceedings where  
the State acts as the adverse party, run counter to the right to a fair trial, which is the paramount pillar of any State  
based on the principle of the rule of law.”

601 Ježek,  J.  K odposlechu  advokáta.  Bulletin  advokacie,  2008,  č.  9,  s.  32  -  35. Opačně  Vantuch,  P. Nezákonný 
odposlech advokáta. Bulletin advokacie, 2008, č. 3, s. 15 - 25.
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III.2  Přípustnost  zásahů do  soukromí  při  zajišťování  důkazů v  německém 

trestním procesu

Podle čl. 1 odst. 1 Základního zákona z 23. května 1949 Spolkové republiky Německo je 

důstojnost člověka nedotknutelná; dbát na ni a chránit je je povinností veškeré státní moci.602 Čl. 2 

odst.  1  Základního  zákona  zaručuje  každému  právo  na  svobodný  rozvoj  vlastní  osobnosti, 

neporušuje-li  práva  druhých,  ústavní  pořádek  nebo  dobré  mravy.603 Čl.  10  odst.  1  Základního 

zákona zakotvuje nedotknutelnost listovního a telekomunikačního tajemství, a v souladu s čl. 10 

odst.  2 Základního zákona je lze omezit pouze na základě zákona.604 Čl. 13 odst. 1 Základního 

zákona chrání nedotknutelnost obydlí, s tím, že domovní prohlídka je přípustná pouze na základě 

příkazu  soudce,  resp.  v  případě  nebezpečí  z  prodlení  též  jiného  státního  orgánu  (čl.  13 

odst. 2 Základního  zákona).605 V  případě  podezření  ze  spáchání  v  zákoně  vyjmenovaných 

závažných  trestných  činů  může  soudce  nařídit  prostorový  odposlech  místa,  kde  se  obviněný 

pravděpodobně zdržuje, a to na omezenou dobu, bylo-li by jinak podstatně ztíženo či znemožněno 

zjištění  skutkového  stavu  (čl.  13  odst.  3  Základního  zákona).606 Skryté  sledování  lze  nařídit 

v souladu se zákonem i za účelem odvrácení hrozícího nebezpečí, přičemž soudní příkaz lze při 

hrozbě  prodlení  obstarat  i  dodatečně;  vydání  soudního  příkazu  je  nezbytným  předpokladem 

možnosti využít takto získané poznatky jako důkaz v trestním řízení.607

Zákonná omezení  základních  práv  musejí  být  stanovena  obecným způsobem,  nikoli  pro 

jednotlivý případ  (čl. 19 odst. 1 Základního zákona);608 tímto omezením nikdy nesmí být dotčena 

sama podstata základního práva (čl. 19 odst. 2 Základního zákona).609

602 Čl. 1 odst. 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller  
staatlichen Gewalt.”

603 Čl. 2 odst. 1 GG:  „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte  
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.”

604 Čl.  10 odst.  1  GG:  „Das Briefgeheimnis  sowie  das  Post-  und  Fernmeldegeheimnis  sind unverletzlich.”  Čl.  10 
odst. 2 GG: „Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden...”

605 Čl. 13 odst. 1 GG:  „Die Wohnung ist unverletzlich.” Čl. 13 odst. 2 GG: „Durchsuchungen dürfen nur durch den 
Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur 
in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.”

606 Čl. 13 odst. 3 GG: „Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte  
besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher Anordnung  
technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält,  
eingesetzt  werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf  andere Weise unverhältnismäßig erschwert  oder  
aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten  
Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden.” 

607 Čl. 13 odst. 4, 5, 7 GG.
608 Čl. 19 odst. 1 GG: „Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes  

eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das  
Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.”

609 Čl. 19 odst. 2 GG: „In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.”
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Trestní řád při  objasňování trestné činnosti  zákon umožňuje orgánům činným v trestním 

řízení  ochranu soukromí  jednotlivce  prolomit  zejména  prostřednictvím následujících  procesních 

institutů:

- ohledání  těla  obviněného  a  dalších  osob  (§  81a  a  násl.  StPO),  včetně  molekulárně-

genetického vyšetřování (§ 81e StPO) a metody DNA identifikace (§ 81g StPO),

- zajištění a zabrání věcí (§ 94 a násl. StPO),

- telekomunikační (§ 100a StPO) a prostorový odposlech (§ 100c StPO) a obdobná opatření,

- domovní prohlídky (§ 102 a násl. StPO).

S ohledem na to, že o problematice ohledání těla obviněného a dalších osob a zajištění a 

zabrání  věcí pro účely trestního řízení bylo souhrnně pojednáno v kapitole II.  této práce,  bude 

v tomto oddíle věnována pozornost zejména otázkám spojeným se skrytým sledováním osob a věcí 

a domovním prohlídkám.

Podle § 100a odst. 1 StPO je podmínkou provedení skrytého odposlechu telekomunikačního 

provozu (Telekommunikationsüberwachung).

- konkrétními skutečnostmi podložené důvodné podezření z účasti odposlouchávané osoby na 

spáchání některého z trestných činů vyjmenovaných v § 100a odst. 2 StPO (Katalogtaten),610

- závažnost trestného činu i v konkrétním případě,

- objasnění skutkového stavu by jinak bylo značně ztíženo či znemožněno.

Citované  ustanovení  dopadá  nejen  na  klasické  audiovizuální  sledování  osob  a  věcí,  ale 

trestní  řád  podrobně  upravuje  i  skryté  získávání  údajů  z  informačních  systémů  (Online-

Durchsuchung).611 

V případě  tzv.  prostorového  odposlechu  obydlí  (Akustische  Wohnraumüberwachung,  též 

Lauschangriff)612 je další zákonnou podmínkou jeho nařízení předpoklad zaznamenání vyjádření 

obviněného, významných pro objasnění skutkového stavu věci.613

Zákon  ukládá  orgánům  provádějícím  odposlech  povinnost  technicky  zajistit,  aby  byla 

zaznamenávána výlučně komunikace probíhající od data povolení odposlechu, aby do informačních 

systémů, jichž se odposlech týká bylo zasahováno jen v míře nezbytné a aby do té míry, jak je to 

technicky možné, byly po ukončení odposlechu následky těchto zásahů odstraněny. Dle současného 

610 Do soukromí jiných osob může být takto zasaženo výlučně při splnění podmínek obsažených v § 100a odst. 3, 
resp. § 100b odst. 3 StPO.

611 §  100b  StPO.  Viz  též  rozsudek  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  27.  února  2008,  sp.  zn.  1  BvR  370/07, 
1 BvR 595/07.

612 K  vývoji  právní  úpravy  Nováková,  Š. „Lauschangriff”  (změny právní  úpravy  odposlechu  obydlí  v  německém 
právním řádu. Trestní právo, 7-8/1998, s. 16 - 17. Viz též rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 15. ledna 
1997, sp. zn. StB 27/96.

613 § 100c odst. 1 StPO.
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stavu  techniky  je  nutné  též  zajistit  ochranu  takto  získaných  údajů  před  jejich  neoprávněným 

zneužitím, pozměněním, zničením či zpřístupněním neoprávněným osobám.614

Výše uvedená opatření nesmějí být nařízena, lze-li předpokládat, že jimi budou zajištěny 

výlučně  poznatky  z  nejintimnější  soukromé  sféry  dotčených  osob  (Kernbereich  privater  

Lebensgestaltung).615 V ostatních případech je nutné záznamy o takových skutečnostech neprodleně 

zničit  a nijak nepoužít.616 Prostorový odposlech obydlí  lze nařídit  pouze tehdy,  je-li  na základě 

konkrétních  skutečností  možné  předpokládat,  že  nebudou  zaznamenána  vyjádření  týkající  se 

nejintimnější soukromé sféry dotčených osob. Odposlech a záznam musí být neprodleně přerušen, 

vyjdou-li  v průběhu odposlechu najevo skutečnosti,  z  nichž vyplývá,  že  by k získání  takových 

vyjádření mohlo dojít.617

Obdobná pravidla se uplatní i v případě vyjádření osob, které mají v trestním řízení proti 

obviněnému  právo  odepřít  výpověď.  Avšak  zatímco  v  případě  profesní  mlčenlivosti 

(např. zpovědní, advokátní tajemství)618 jsou takto získaná vyjádření procesně nepoužitelná vždy, 

v ostatních případech (zejména blízkých příbuzných a tzv. spolupracujících osob)619 orgány činné 

v trestním  řízení  následně  zvažují,  zda  nad  zájmem  na  ochraně  důvěrnosti  dané  komunikace 

nepřevládne obecný zájem na zjištění skutkového stavu věci.620

Odposlech  telekomunikačního  provozu  a  prostorový  odposlech  obydlí  nařizuje  soud  na 

návrh státního zastupitelství; v případě nebezpečí z prodlení může příkaz vydat státní zastupitelství 

s tím, že jej soud musí potvrdit do tří pracovních dnů, jinak pozbývá účinnost. Odposlech lze nařídit 

nejdéle  na  tři  měsíce,  přičemž  tuto  lhůtu  lze  dodatečně  prodloužit,  trvají-li  při  zohlednění 

dosavadních výsledků odposlechu i nadále předpoklady jeho nařízení.621

Příkaz k odposlechu musí mít písemnou formu. 

Ve výroku příkazu je třeba uvést zejména

- údaje osob, proti nimž opatření směřuje, 

- podezření, které vydání příkazu odůvodňuje, 

- druh, rozsah, trvání a datum ukončení daného opatření,

- druh informací, jejichž získání lze očekávat a jejich význam pro trestní řízení,

- bližší specifikaci telekomunikačního zařízení, informačního systému či obydlí.622

614 § 100a odst. 5 StPO.
615 § 100d odst. 1 StPO.
616 § 100d odst. 2 StPO.
617 § 104d odst. 4 StPO.
618 § 53 StPO.
619 § 52, § 53a StPO.
620 § 100d odst. 5 StPO.
621 § 100e odst. 1 StPO.
622 § 100e odst. 3 StPO.
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         V odůvodnění příkazu je třeba vysvětlit splnění zákonnch předpokladů jeho vydání a zmínit 

podstatné okolnosti, které při nařízení odposlechu byly vzaty v úvahu, zejména:

- konkrétní  skutečnosti  odůvodňující  podezření  ze  spáchání  zákonem  vyjmenovaného 

trestného činu,

- podstatné úvahy ohledně nezbytnosti a přiměřenosti opatření,

- v  případě  odposlechu  obydlí  skutkové  okolnosti  významné  z  hlediska  možného  dotčení 

nejintimnější soukromé sféry jednotlivce.623

Pominou-li předpoklady nařízení odposlechu, musí být neprodleně ukončen, o čemž je třeba 

zpravit  soud,  který  odposlech  povolil.  Soud  je  průběžně  informován  i  o  průběhu  odposlechu 

informačních systémů a prostorovém odposlechu obydlí a je oprávněn nařídit jeho přerušení.624

Informace získané odposlechem lze v trestním řízení užít bez souhlasu dotčené osoby jen 

k objasnění trestných činů, pro které lze odposlech nařídit, nebo ke zjištění místa, kde se nachází 

osoba  obviněná  ze  spáchání  takového  trestného  činu  a  za  splnění  dalších  předpokladů  též  pro 

odvrácení hrozícího nebezpečí.625

Judikaturu  Spolkového  soudního  dvora  týkající  se  procesní  použitelnosti  náhodných 

poznatků (Zufallsfund) získaných v rámci odposlechu pro účely trestního řízení lze shrnout tak, že

- pro  objasnění  trestného  činu,  pro  nějž  byl  odposlech  nařízen,  je  důkazní  použitelnost 

takových poznatků v zásadě neomezená,

- totéž  platí  v  případě  jiného  trestného  činu,  pro  nějž  lze  odposlech  povolit,  má-li 

bezprostřední souvislost s trestným činem, pro nějž byl odposlech nařízen, resp. v případě 

nikoli zákonem vyjmenovaného trestného činu, má-li úzký objektivní vztah k trestnému činu, 

pro nějž byl odposlech nařízen,

- v ostatních případech lze takto získané poznatky neomezeně použít  jako indicie  vedoucí 

k zahájení  jiného  trestního  řízení  pro  důvodné  podezření  ze  spáchání  jiného  trestného 

činu.626

Scházejí-li  podstatné  materiální  předpoklady  nařízení  odposlechu,  nelze  poznatky  tímto 

odposlechem získané použít jako důkaz v trestním řízení, ani jako indicii k zahájení jiného trestního 

623 § 100e odst. 4 StPO.
624 § 100 odst. 5 StPO.
625 § 100 odst. 6 StPO.
626 Pitsch,  Ch. Strafprozessuale Beweisverbote.  Verlag Dr.  Kovač,  2009,  s.  265. Viz  též  zde citovanou judikaturu, 

zejména rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 5. března 1974, sp. zn. 1 StR 365/73,  rozsudek Spolkového 
soudního dvora ze dne 15. března 1976, sp. zn. AnwSt 4/75,  rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. února 
1978, sp. zn. 2 StR 334/77,  rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 30. srpna 1978, sp. zn. 3 StR 255/78, 
rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 23. ledna 1979, sp. zn. 1 StR 642/78,  rozsudek Spolkového soudního 
dvora ze dne 20. června 1979, sp. zn. 2 StR 63/79,  rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. prosince 1981, 
sp. zn. 5 StR 540/81,  rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 16. března 1983, sp. zn. 2 StR 775/82,  rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 16. června 1983, sp. zn. 2 StR 837/82.
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řízení.627 Otázku existence důvodného podezření ze spáchání v zákoně vyjmenovaného trestného 

činu, umožňujícího nařízení odposlechu (Katalogtat) je nalézací soud oprávněn v rámci hodnocení 

důkazů oprávněn přezkoumávat pouze do té míry, zda se takové podezření mohlo v době vydání 

příkazu alespoň jevit jako obhajitelné;628 z hlediska procesní použitelnosti takto získaných poznatků 

přitom  není  významné,  pokud  ze  skutečností,  které  byly  známy  soudci  vydávajícímu  příkaz 

k odposlechu,  vyplývalo  podezření  ze  spáchání  jiného  trestného  činu,  než  tento  soudce  uvedl 

v odůvodnění příkazu.629

Obdobné podmínky stanoví trestní řád i v případě získávání dalších údajů o uskutečněném 

telekomunikačním provozu (Erhebung von Verkehrsdaten).630

Benevolentnější  podmínky stanoví trestní  řád pro prostorový odposlech prováděný mimo 

obydlí (Akustische Überwachung  außerhalb von Wohnraum), kdy postačí podezření z jakéhokoli 

závažného trestného činu, zákon nevymezuje bližší náležitosti odůvodnění příkazu a neposkytuje 

ani  zvláštní  ochranu  nejintimnější  soukromé  sféře  či  osobám oprávněným odepřít  výpověď.631 

K vydání příkazu je však i v tomto případě, mimo případů nebezpečí z prodlení, příslušný soud, 

nikoli státní zastupitelství.632

Trestní řád upravuje též zákonné předpoklady dalších srovnatelných zásahů do soukromí, 

například pořizování fotografií na veřejně přístupných místech.633 Ustanovení § 101 a násl. StPO 

pak upravují další nakládání s informacemi získanými skrytým sledováním, práva dotčených osob 

na vyrozumění o uskutečněném sledování.634

Právní  úprava  domovních  prohlídek  (Durchsuchung)  je  oproti  tomu  poměrně  kusá. 

V případě  obviněného  k  jejímu  provedení  postačuje  podezření  ze  spáchání  trestného  činu  a 

předpoklad,  že  mohou být  zajištěny důkazní  prostředky k jeho objasnění.635 U jiných osob lze 

domovní  prohlídku  provést,  jsou-li  dány  skutkové  okolnosti,  z  nichž  lze  uzavřít,  že  se 

v předmětném prostoru nachází hledaná osoba, věc či stopa trestného činu.636 Prohlídku je oprávněn 

627 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. března 1983, sp. zn. 4 StR 640/82, usnesení Spolkového soudního 
dvora ze dne 7. března 2006, sp. zn.  1 StR 316/05, usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 26. února 2003, 
sp. zn. 5 StR 423/02.

628 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 16. února 1995, sp. zn. 4 StR 729/94, usnesení Spolkového soudního 
dvora ze dne 26. února 2003, sp. zn. 5 StR 423/02.

629 Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 26. února 2003, sp. zn. 5 StR 423/02.
630 § 100g StPO.
631 To však  nevylučuje,  aby soud dovodil  procesní  nepoužitelnost  takto  získaných  poznatků s  ohledem na  zásady 

spravedlivého  procesu,  které  mohou  být  dotčeny  v  některých  specifických  situacích  -  viz  například  rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 29. dubna 2009, sp. zn. 1 StR 701/08 (utajený odposlech rozhovoru obviněného 
s manželkou v návštěvní místnosti vazební věznice).

632 § 100f StPO.
633 § 100h a násl. StPO.
634 K informační povinnosti soudu o uskutečněném odposlechu viz např. rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 

29. listopadu 1989, sp. zn. 2 StR 264/89.
635 § 102 StPO.
636 § 103 odst. 1 StPO.
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nařídit soudce a v případě nebezpečí z prodlení státní zástupce.637 Jejímu provedení má právo být 

přítomen uživatel  předmětných prostor  nebo jeho zástupce;638 není-li  přítomen soudce  či  státní 

zástupce, přibírá se k prohlídce úřední osoba či dva občané obce, na jejímž území se prohlídka 

provádí.639 Osoba dotčená  prohlídkou má  právo po  jejím provedení  žádat  o  vydání  písemného 

potvrzení, které musí obsahovat důvod provedení prohlídky a seznam zabavených věcí.640 Prohlídka 

dokumentů a elektronických nosičů dat je vyhrazena státnímu zástupci.641

Ustanovení § 94 a násl. StPO týkající se zajištění a odnětí věcí pro důkazní účely v trestním 

řízení pak stanoví některé další podmínky a předpoklady takového postupu.642 Odkázat lze mimo 

jiné na ustanovení  §  97 StPO, jež  obsahuje výslovný zákaz zajištění  listin  sloužících obhajobě 

obviněného, ať již se nacházejí v jeho dispozici či v dispozici osob oprávněných odepřít výpověď 

(včetně  obhájce  obviněného)  a  výjimky  z  tohoto  pravidla,  zejména  je-li  daná  osoba  nějakým 

způsobem zúčastěna na spáchání  trestného činu,  nebo jedná-li  se o předměty užité  ke spáchání 

trestného činu či trestným činem získané. Jak uvedl Spolkový ústavní soud ve svém usnesení ze dne 

6.  listopadu 2014,  sp. zn. 2 BvR 2928/10:  „Principy  právního  státu  vyžadují,  aby  obviněný  měl  

kdykoli v průběhu řízení možnost řádné a účinné obhajoby. Z toho vyplývá, že podklady, u kterých  

je  zřejmé,  že  je  obviněný  vyhotovil  pro  účely  své  obhajoby  v probíhajícím  trestním  řízení,  mu 

nesmějí být odňaty, ani proti jeho vůli použity jako důkaz.“

Spolkový ústavní soud při posuzování ústavní konformity zásahů do soukromí vychází ze 

zásady tzv. informačního sebeurčení (informationelle Selbstbestimmung), podle níž je jednotlivec 

sám rozhodovat o tom, jakým způsobem bude dále nakládáno s jeho osobními údaji (daty), přičemž 

toto  právo  lze  omezit  pouze  na  základě  převládajícího  veřejného  zájmu.643 Ve  své  judikatuře 

vyvinul tzv. teorii tří právních sfér (Dreisphärentheorie), vycházející z všeobecného osobnostního 

práva,  zaručeného čl.  2  odst.  1  ve spojení  s  čl.  1  odst.  1  Základního zákona.  Dle Spolkového 

ústavního soudu lze sféru rozvoje osobnosti člověka rozdělit do tří stupňů:644

- sféra sociální či pracovní (Sozialbereich, Geschäftsphäre), v níž mluvené slovo ztrácí téměř 

zcela  svůj  soukromý  charakter  a  do  popředí  vystupuje  objektivní  obsah  toho,  co  bylo 

637 § 105 odst. 1 StPO.
638 § 106 odst. 1 StPO.
639 § 105 odst. 2 StPO.
640 § 107 StPO.
641 § 110 StPO.
642 Viz např. usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 1. října 1987, sp. zn. 2 BvR 1434/86.
643 Srov.  nález Spolkového ústavního soudu ze dne 15. prosince 1983, sp. zn. 1 BvR 209/83 („Volkszählungsurteil”).
644 Podrobně viz Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 104 a násl.
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řečeno;645 procesní využití těchto vyjádření proto nepodléhá žádné zvláštní ústavněprávní 

restrikci,646

- prostá soukromá sféra (schlichte Privatsphäre, Individualbereich), v níž jednotlivec navenek 

projevuje  svá  osobní  stanoviska  a  dotýká  se  osobní  sféry  dalších  osob;647 přípustnost 

procesního využití poznatků spadajíích do této sféry soukromí je z ústavněprávního hlediska 

dána tím, zda v konkrétním případě převládne zájem na ochraně soukromí nad obecným 

zájmem na efektivním výkonu trestní spravedlnosti či naopak, přičemž kritérii dané úvahy 

jsou zejména závažnost trestného činu, možnost získání těchto poznatků jiným způsobem a 

intenzita zásahu, jímž byly poznatky získány,648

- intimní sféra (Intimsphäre, Kernbereich privater Lebensgestaltung), kdy každému člověku je 

ústavním pořádkem vyhrazena jako poslední nedotknutelná oblast osobní svobody sféra pro 

rozvoj soukromého života, do níž není veřejná moc oprávněna jakkoli zasahovat.649 

Rozlišení těchto sfér soukromí jednotlivce je však v praxi velmi problematické a často se liší 

případ od případu.650 

Teorie tří právních sfér byla Spolkovým ústavním soudem a Spolkovým soudním dvorem 

aplikována například v rozhodnutích týkajících se procesní použitelnosti soukromých deníkových 

záznamů  (Tagebuchaufzeichnungen),651 skrytě  nahrané  samomluvy  obviněného 

(Selbstgespräche),652 či nezákonně opatřených audiovizuálních nahrávek.653

645 Usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 31. ledna 1973, sp. zn. 2 BvR 454/71: „...im geschäftlichen Verkehr 
üblich geworden ist, fernmündliche Durchsagen, Bestellungen oder Börsennachrichten mittels eines Tonabnehmers  
festzuhalten, ist in aller Regel das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit des Sprechers noch nicht betroffen.  
Bei derartigen Mitteilungen steht der objektive Gehalt des Gesagten so sehr im Vordergrund, daß die Persönlichkeit  
des Sprechenden nahezu vollends dahinter zurücktritt und das gesprochene Wort damit seinen privaten Charakter  
einbüßt.”

646 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 104.
647 Rozsudek  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  3.  května  1973,  sp.  zn.  1  BvR  536/72:„...wenn  der  Einzelne 

als ein in der Gemeinschaft lebender Bürger in Kommunikation mit anderen tritt, durch sein Sein oder Verhalten  
auf andere einwirkt und dadurch die persönliche Sphäre von Mitmenschen oder Belange des Gemeinschaftslebens  
berührt...”

648 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 105.
649 Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 16. ledna 1957, sp. zn. 1 BvR 253/56: „...dem einzelnen Bürger eine  

Sphäre  privater  Lebensgestaltung  verfassungskräftig  vorbehalten  ist,  also  ein  letzter  unantastbarer  Bereich  
menschlicher Freiheit besteht, der der Einwirkung der gesamten öffentlichen Gewalt entzogen ist.” Viz též usnesení 
Spolkového ústavního soudu ze dne 31. ledna 1973, sp. zn. 2 BvR 454/71, usnesení Spolkového ústavního soudu ze 
dne 11. dubna 1973, sp. zn. 2 BvR 701/72.

650 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 106.
651 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 21. února 1964, sp. zn. 4 StR 519/63 („erste Tagebuchentscheidung”), 

rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  9.  července  1987,  sp.  zn.  4  StR  223/87 („zweite 
Tagebuchentscheidung”), nebo usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 14. září 1989, sp. zn. 2 BvR 1062/87.

652 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. srpna 2005, sp. zn. 1 StR 140/05, v němž Spolkový soudní dvůr 
dospěl k závěru, že samomluva obviněného na nemocničním lůžku spadá do chráněné intimní sféry obviněného a 
jeho vyjádření takto učiněná nelze užít jako důkaz v trestním řízení, přestože obsahovala doznání k trestnému činu. 
Shodně viz rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. prosince 2011, sp.  zn.  2 StR 509/10 (samomluva 
v nákladním automobilu).

653 Usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 31. ledna 1973, sp.zn. 2 BvR 454/71, rozsudek Spolkového soudního 
dvora ze dne 17. března 1983, sp. zn. 4 StR 640/82, rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. dubna 1989, 
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III.3 Přípustnost  zásahů do soukromí při zajišťování  důkazů v americkém 

trestním procesu

Podle  Čtvrtého  dodatku  k  Ústavě  Spojených  států  amerických,  ratifikovaného  dne 

15. prosince  1791,  nesmí  být  porušeno právo lidí  na  ochranu jejich  osob,  obydlí,  písemností  a 

majetku před neoprávněnými prohlídkami, zatčením a konfiskacemi; nesmí být rovněž vydán žádný 

příkaz,  který  by  se  neopíral  o  důvodné  podezření,  doložené  přísahou  nebo  potvrzené  jiným 

způsobem, a který by neobsahoval přesné určení místa, které má být prohledáno, přesný popis osob, 

které mají být vzaty do vazby, a věcí, jež mají být zabaveny.654

Důkazy získané  v  rozporu  s  Čtvrtým dodatkem byly  nicméně  zpočátku  považovány za 

procesně  použitelné  v  řízení  před  soudem.  V často  citovaném rozsudku ve  věci  United  States  

v. La Jeune  Eugenie z  roku  1822  byla  tato  zásada  explicitně  vyjádřena  tak,  že  „zákonnost  či  

nezákonnost způsobu, jak byl důkaz získán, neovlivňuje jeho použitelnost před soudem.”655

V rozsudku Boyd v. United States ze dne 1. února 1886 bylo naopak konstatováno, že Čtvrtý 

dodatek chrání též v soukromí uchovávané písemnosti obchodní povahy. Použití takto získaných 

důkazů proti osobě, jíž byly dokumenty nezákonně zabaveny, bylo shledáno jako porušení práva 

nebýt nucen svědčit proti sobě, zaručeného pátým dodatkem Ústavy.656

V obdobném případě, v rozsudku ze dne 23. února 1904 ve věci  Adams v. New York, však 

Nejvyšší soud důvod k vyloučení nezákonně získaných dokumentů neshledal s tím, že „skutečnost,  

že dokumenty významné pro posouzení věci mohly být  z držení osoby, proti které mají být použity,  

získány nezákonně,  neomezuje jejich procesní použitelnost.  Soud posuzuje vypovídací schopnost  

důkazu, nikoli způsob, jakým byl získán.”657

sp. zn. 3 StR 453/88. Podrobněji viz kapitolu VII.2.
654 „The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches  

and seizures,  shall  not  be violated,  and no Warrants shall  issue,  but  upon  probable cause,  supported by Oath 
or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.” Český 
překlad s využitím Kuklík, J., Seltenreich, R. Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, 2007, s. 525.

655 Rozsudek  Obvodního  soudu  v  Massachusetts  z  května  1822,  26FED.CAS-53,  No.  15,551:  „The  lawfulness 
or unlawfulness of the mode by which evidence is obtained, does not affect its admissibility in a court of law.”

656 Boyd v. United States, rozsudek ze dne 1. února 1886, 116 U.S. 616 (1886): „... we have been unable to perceive  
that the seizure of a man's private books and papers to be used in evidence against him is substantially different  
from compelling him to be a witness against himself.” Obdobně  Silverthorne Lumber Co., Inc. v. United States, 
rozsudek ze dne 26. ledna 1920, 251 U.S. 385 (1920).

657 Adams v.  New York,  rozsudek ze dne 23. února 1904, 192 U.S. 585 (1904):  „The fact  that  papers which are  
pertinent to the issue may have been illegally taken from the possession of the party against whom they are offered  
is not a valid objection to their admissibility. The court considers the competency of the evidence, and not the metod  
by which it was obtained.”
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Již v rozsudku ze dne 24. února 1914 ve věci Weeks v. United States658  však Nejvyšší soud 

Spojených států jednomyslně prohlásil, že dokumenty získané porušením Čtvrtého dodatku musejí 

být vráceny svému vlastníku659 a nemohou být u soudu předloženy jako důkaz, s tím, že „pokud lze  

dopisy a soukromé dokumenty takto konfiskovat,  zadržovat a užívat jako důkazy proti  občanovi  

obžalovanému  z  porušení  zákona,  pak  je  ochrana  práva  na  zabezpečení  před  podobnými 

prohlídkami a konfiskacemi v podobě Čtvrtého dodatku zcela bezcenná a ... tento dodatek by mohl  

být  z  Ústavy  vyškrtnut. ... Schválit  takový  postup  by  znamenalo  soudním rozhodnutím  potvrdit  

zjevné  opomíjení,  ne-li  přímo  otevřené  odmítání  ústavních  zákazů,  jež  mají  chránit  lid  před  

podobnými neoprávněnými kroky.”660

Ke  stejnému  závěru  dospěl  Nejvyšší  soud  v  rozsudku  ze  dne  26.  ledna  1920  ve  věci 

Silverthorne  Lumber  Co.,  Inc. v. United  States:  „Pravidla  zakazující  získání  důkazů  určitým 

způsobem vyžadují  nejen,  aby důkazy takto  získané nemohly být  použity  před soudem, ale  aby 

nemohly být použity žádným způsobem.”661

Zahrnout do ochrany čtvrtého dodatku též právo nebýt vystaven nezákonným odposlechům 

odmítl Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 9. června 1928 ve věci Olmstead v. United States,662 kdy 

uvedl, že „znění čtvrtého dodatku nelze rozšiřovat a nelze do něj zahrnovat telefonní dráty vedoucí 

z domu či kanceláře obžalovaného do celého světa.”663

Závěry soudu napadl ve svém nesouhlasném stanovisku soudce L. Brandeis, podle něhož 

technický pokrok umožňuje vládě stále účinnější prostředky, jak zasahovat do soukromí jednotlivce. 

„Tvůrci Ústavy ... přiznali každému, a to i vůči vládě, právo nebýt obtěžován - právo nejobsáhlejší a  

civilizovanými  lidmi nejvíce ceněné.  Má-li  být  toto právo chráněno,  pak je  každé  neoprávněné 
658 V konkrétním případě se jednalo o dokumenty zabavené šerifem při domovní prohlídce provedené bez soudního 

příkazu. Obžalovaný se měl dopustit nepovoleného zásilkového prodeje loterijních lístků.
659 Viz  též  Stewart,  P.  The  Road  to  Mapp  v.  Ohio  and  Beyond:  The  Origins,  Development  and  Future 

of the Exclusionary  Rule  in  Search-and-Seizure  Cases.  Columbia  Law Review,  Vol.  83,  October  1983,  No.  6, 
s. 1375.

660 „If  letters and private documents can thus be seized and held and used in evidence against  a citizen accused  
of an offense, the protection of the Fourth Amendment, declaring his right to be secure against such searches and  
seizures,  is  of  no  value,  and,  so  far  as  those  thus  placed  are  concerned,  might  as  well  be  stricken  
from the Constitution. ... To sanction such proceedings would be to affirm by judicial decision a manifest neglect,  
if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such  
unauthorized action” (Weeks v. United States, rozsudek ze dne 24. února 1914, 232 U.S. 383 (1914)). Český překlad 
dle Kuklík, J., Seltenreich, R. Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, 2007, s. 739.

661 Silverthorne Lumber Co., Inc. v. United States, rozsudek ze dne 26. ledna 1920, 251 U.S. 385 (1920): „The essence 
of a provision forbidding the acquisition of evidence in a certain way is that not merely evidence so acquired shall  
not be used before the Court, but that it shall not be used at all.” Viz též Gouled v. United States, rozsudek ze dne 
28. února 1921, 255 U.S. 298 (1921), Agnello v. United States, rozsudek ze dne 12. října 1925, 269 U.S. 20 (1925).

662 Odposlouchávaný  byl  ilegálním  prodejcem  alkoholu  v  době  prohibice.  Telefonní  odposlechy  byl  ve  státě 
Washington,  kde k nim došlo,  považovány za trestný čin,  dle  soudu však toto pravidlo neomezovalo federální 
agenty.

663 „The  language  of  the  Amendment  cannot  be  extended  and  expanded  to  include  telephone  wires  reaching  
to the whole world from the defendant's house or office” (Olmstead v. United States, rozsudek ze dne 9. června 
1928,  277 U.S. 438 (1928)).  Český překlad dle  Kuklík, J., Seltenreich, R. Dějiny angloamerického práva. Praha: 
Linde, 2007, s. 740.
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vniknutí  Vlády do soukromí jednotlivce nezávisle  na použitých prostředcích třeba považovat  za 

porušení Čtvrtého dodatku. A na každé uplatnění poznatku získaných podobným vniknutím během  

trestního řízení v podobě důkazů je nutno pohlížet jako na porušení dodatku pátého (právo nebýt 

nucen svědčit proti sobě). ...  nezáleží na tom, kde došlo k fyzickému napojení na telefonní dráty 

směřující do domovních prostor obžalovaných.  Nezáleží ani na tom, že vniknutí bylo motivováno 

snahou po vymáhání práva. Zkušenost by nás měla poučit o tom, že svobodu je nutno střežit nejvíce  

tehdy, jde-li o prospěch Vlády.  Lidé zrození ke svobodě mají přirozený sklon bouřit se proti tomu,  

aby jejich svobodu oklešťovali zlí vládci.  Svoboda je však nejvíce ohrožena úskočnými zásahy ze 

strany  horlivých  lidí  s  dobrými úmysly,  ovšem bez  dostatečného náhledu na vlastní  jednání.  ... 

Slušnost, bezpečnost i svoboda velí, aby se vládní úředníci řídili stejnými pravidly chování, jaká 

platí  pro běžné občany.  Mají-li  vládnout zákony, bude existence vlády,  která je sama úzkostlivě 

nedodržuje,  ohrožena. Naše  vláda  je  mocným,  všemocným  učitelem. Veškerý  lid  učí  vlastním 

příkladem, ať už dobrým nebo špatným. Zločin je nakažlivý. Stane-li se vláda porušitelem zákona,  

zplodí pohrdání právem; vyzývá každého člověka, aby si stanovil vlastní zákony; vyzývá k anarchii. 

Prohlásíme-li, že při uplatňování trestního práva účel světí prostředky - prohlásíme-li, že vláda smí  

páchat zločiny, aby zajistila odsouzení jednotlivého zločince - staneme se terčem hrozné odplaty. 

Této zhoubné doktríně by se tento soud měl rozhodně postavit.”664

Uvedené úzké pojetí předmětu ochrany Čtvrtého dodatku bylo ve vztahu k odposlechům 

opuštěno rozsudkem ze dne 18. prosince 1967 ve věci Katz v. United States, kdy soud konstatoval, 

že čtvrtý dodatek Ústavy spíše než místa chrání osoby a jeho aplikaci tudíž nelze striktně vázat na 

přítomnost  fyzického zásahu do uzavřeného soukromého prostoru.665 Chráněná privátní  sféra  je 
664 „The makers of our Constitution ... sought to protect Americans in their beliefs, their thoughts, their emotions and  

their sensations. They conferred, as against the Government, the  right to be let alone -- the most comprehensive 
of rights,  and  the  right  most  valued  by  civilized  men.  To  protect  that  right,  every  unjustifiable  intrusion 
by the Government upon the privacy of the individual, whatever the means employed, must be deemed a violation  
of the Fourth Amendment. And the use, as evidence in a criminal proceeding, of facts ascertained by such intrusion  
must  be  deemed  a  violation  of  the  Fifth.  ...  It  is,  of  course,  immaterial  where  the  physical  connection  
with the telephone wires leading into the defendants' premises was made. And it is also immaterial that the intrusion 
was in  aid  of  law enforcement.  Experience  should teach  us  to  be  most  on  our  guard  to  protect  liberty  when  
the Government's purposes are beneficent. Men born to freedom are naturally alert to repel invasion of their liberty 
by evil-minded rulers. The greatest dangers to liberty lurk in insidious encroachment by men of zeal, well meaning 
but  without  understanding.  ...  Decency,  security  and  liberty  alike  demand  that  government  officials  shall  be 
subjected  to  the  same rules  of  conduct  that  are  commands  to  the  citizen.  In  a  government  of  laws,  existence  
of the government  will  be  imperiled  if  it  fails  to  observe the  law scrupulously.  Our Government  is  the potent,  
the omnipresent teacher.  For good or for ill,  it  teaches the whole people by its  example.  Crime is  contagious.  
If the Government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law; it invites every man to become a law unto  
himself; it invites anarchy. To declare that, in the administration of the criminal law, the end justifies the means --  
to declare that the Government may commit crimes in order to secure the conviction of a private criminal -- would  
bring terrible retribution. Against that pernicious doctrine this Court should resolutely set its face”  (Olmstead v. 
United States, rozsudek ze dne 9. června 1928, 277 U.S. 438 (1928)). Český překlad dle Kuklík, J., Seltenreich, R. 
Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, 2007, s. 741 - 743.

665 „Because  the  Fourth  Amendment  protects  people,  rather  than  places,  its  reach  cannot  turn  on  the  presence  
or absence of a physical intrusion into any given enclosure” (Katz v. United States, rozsudek ze dne 18. prosince 
1967, 389 U.S. 347 (1967)).
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vymezena  odůvodněným  očekáváním  soukromí  (reasonable  expectation  of  privacy)  ze  strany 

dotčené osoby. Rozhodujícím je, 

a) zda dotčená osoba má subjektivní očekávání soukromí a 

b)  zda  toto  subjektivní  očekávání  soukromí  je  společnost  připravena  uznat  jako 

odůvodněné.666

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1949 ve věci  Wolf v. Colorado měl 

zákaz použití důkazů získaných porušením Čtvrtého dodatku Ústavy v trestním řízení platit toliko 

před federálními soudy, nikoli však v řízení před soudy jednotlivých států pro trestný čin stanovený 

zákony  těchto  států.667 Současně  byla  uplatňována  tzv.  doktrina  stříbrné  placky  (silver  platter  

doctrine), podle níž i před federálními soudy bylo možné jako důkaz užít důkazy nezákonně získané 

úředníky jednotlivých států.668

Tyto závěry byly překonány rozsudkem ve věci  Elkins v. United States ze dne 27. června 

1960,669 kdy byla opuštěna doktrina stříbrné placky,670 a zejména rozsudkem ve věci Mapp v. Ohio 

ze  dne  19. června  1961,  v němž  Nejvyšší  soud  formuloval  jako  obecné  vylučovací  pravidlo 

(exclusionary rule), že „veškeré důkazy zajištěné při prohlídce nebo zatčení v rozporu s Ústavou,  

jsou ... nepřípustné před soudy jednotlivých států.”671

V rozsudku ve věci Mapp v. Ohio Nejvyšší  soud uvedl,  že vylučovací pravidlo je třeba 

vnímat jako integrální součást práva na soukromí, zaručeného Čtvrtým dodatkem Ústavy.672 Má-li 

být  toto  právo  vůči  státům  účinně  vymahatelné,  nelze  připustit,  aby  bylo  zbaveno  svého 

nejvýznamnějšího projevu, totiž vyloučení důkazů, které byl obviněný nucen vydat při nezákonné 

prohlídce.  Opačný závěr  by znamenal  na  jedné  straně  zaručit  právo,  ale  odepřít  jeho  skutečný 

výkon.673 V souladu s tímto pojetím uvádí emeritní soudce Nejvyššího soudu P. Stewart ve své práci 
666 Sady, Stephen R.  Developments in Federal Search and Seizure Law. 2016, s. 2; dle odlišného stanoviska soudce 

J. Harlana k témuž rozsudku. Odůvodněné očekávání soukromí není dle zde citované judikatury narušeno například 
zajištěním odpadu umístěného do kontejneru mimo dům obžalovaného, nebo v případě prostorového odposlechu 
prováděného poblíž vchodu do budovy soudu.

667 „... in a prosecution in a State court for a State crime, the Fourteenth Amendment does not forbid the admission 
of evidence obtained by an unreasonable search and seizure” (Wolf v. Colorado, rozsudek ze dne 27. června 1949, 
338 U.S. 25 (1949)).

668 Byars v. United States, rozsudek ze dne 3. ledna 1927, 273 U.S. 28 (1927), Lustig v. United States, rozsudek ze dne 
27. června 1949, 338 U.S. 74 (1949). Viz též  Stewart, P.  The Road to Mapp v. Ohio and Beyond: The Origins, 
Development and Future of the Exclusionary Rule in Search-and-Seizure Cases. Columbia Law Review, Vol. 83, 
October 1983, No. 6, s. 1379.

669 Elkins v. United States, rozsudek ze dne 27. června 1960, 364 U.S. 206 (1960).
670 Stewart, P. The Road to Mapp v. Ohio and Beyond: The Origins, Development and Future of the Exclusionary Rule 

in Search-and-Seizure Cases. Columbia Law Review, Vol. 83, October 1983, No. 6, s. 1379.
671 „...  all  evidence obtained  by searches  and seizures  in  violation of  the  Constitution is,  by  that  same authority,  

inadmissible in a state court” (Mapp v. Ohio, rozsudek ze dne 19. června 1961, 367 U.S. 643 (1961)).
672 Srov.  shora  uvedený rozsudek  ve  věci  Weeks  v.  United  States, ze  dne  24.  února  1914,  232  U.S.  383  (1914), 

Silverthorne Lumber Co., Inc. v. United States, rozsudek ze dne 26. ledna 1920, 251 U.S. 385 (1920).
673 „The right to privacy, when conceded operatively enforceable against the States ... could not consistently tolerate  

denial of its most important constitutional privilege, namely, the exclusion of the evidence which an accused had  
been forced to  give  by  reason  of  the  unlawful  seizure.  To hold otherwise  is  to  grant  the  right  but,  in  reality,  
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z roku 1983,  že vylučovací pravidlo sice není Ústavou přímo upraveno, vyplývá z ní však nepřímo 

jako jediná účinná prevence porušení Čtvrtého dodatku.674 Nejvyšší soud má z Ústavy vyplývající 

povinnost zajistit, aby Čtvrtý dodatek nezůstal jen prázdnou literou.675

Již v rozhodnutí ve věci United States v. Calandra ze dne 8. ledna 1974 však Nejvyšší soud 

dospěl  k závěru,  že  vylučující  pravidlo  „je  soudně  vytvořeným  prostředkem  k  ochraně  práv  

zaručených  čtvrtým  dodatkem  prostřednictvím  generálního  odstrašujícího  účinku,  spíše  než 

ústavním právem postižené strany”676 (de-constitutionalization of the exclusionary rule). Jak uvádí 

Richard M. Re,  zatímco v ostatních oblastech,  v nichž se prolíná ústavní právo a trestní  právo 

procesní,  Nejvyšší  soud  standardně  vychází  z  gramatického  a  historického  výkladu  Ústavy, 

odůvodnění  existence  vylučovacího  pravidla  spočívá  spíše  na  úvahách  rázu  politického  a 

morálního;677 absence  ústavněprávního  základu  pak  uvedené  pravidlo  otevírá  pozdějším 

pragmatickým  revizím.678 Z  porušení  Čtvrtého  dodatku  dle  judikatury  rovněž  nevyplývá 

obviněnému právo na zničení usvědčujících důkazů.679

Vyloučení důkazů získaných porušením Čtvrtého dodatku Ústavy je odůvodňováno jako:

a) odstrašení policie od porušování Čtvrtého dodatku (deterrent effect),

b) ochrana integrity soudního rozhodování před spoluúčastí na porušování Čtvrtého dodatku 

(judicial integrity),

c) pozitivní opatření k nápravě ústavně zaručeného práva (equitable restoration),

d) důsledek soudního přezkumu postupu orgánů výkonné moci (judicial review),

e)  projev  práva  obviněného  nebýt  zbaven  života,  svobody  nebo  majetku  bez  řádného 

procesu, zaručeného Pátým a Čtrnáctým dodatkem Ústavy (due process of law clause).

Za klíčový argument pro vyloučení důkazů získaných nezákonnými zásahy do soukromí je 

považován  jeho  generálně  preventivní  účinek  vůči  policii,  tedy  její  odstrašení  od  budoucího 

porušování čtvrtého dodatku Ústavy. Již v rozhodnutí ve věci Mapp v. Ohio bylo konstatováno, že 
to withhold its privilege and enjoyment” (Mapp v. Ohio, rozsudek ze dne 19. června 1961, 367 U.S. 643 (1961)).

674 Stewart, P. The Road to Mapp v. Ohio and Beyond: The Origins, Development and Future of the Exclusionary Rule 
in Search-and-Seizure Cases. Columbia Law Review, Vol. 83, October 1983, No. 6, s. 1394 - 1396.

675 Re, Richard M. The Due Process Exclusionary Rule. Harvard Law Review, Volume 127, Number 7 - May 2014, 
s. 16.

676 „The exclusionary rule, under which evidence obtained in violation of the Fourth Amendment or the fruits of such  
evidence cannot be used in a criminal proceeding against the victim of the illegal search and seizure, is a judicially  
created remedy designed to safeguard Fourth Amendment rights generally through its deterrent effect on future  
unlawful  police  conduct,  rather  than  a  personal  constitutional  right  of  the  party  aggrieved”  United  States  v. 
Calandra, rozsudek ze dne 8. ledna 1974, 414 U.S. 338 (1974)).

677 Re, Richard M. The Due Process Exclusionary Rule. Harvard Law Review, Volume 127, Number 7 - May 2014, 
s. 1889: „In other areas of constitutional law and criminal procedure, the Court now routinely engages in textual  
interpretation  informed  by  history,  yet  debate  over  the  exclusionary  rule  still  seems  to  lack  any  foothold  
in conventional constitutional interpretation. Instead, Fourth Amendment suppression explicitly rests on essentially  
atextual notions of policy or morality.”

678 Re, Richard M. The Due Process Exclusionary Rule. Harvard Law Review, Volume 127, Number 7 - May 2014, 
s. 1899.

679 Segura v. United States, rozsudek ze dne 5. července 1984, 468 U.S. 796 (1984).
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„pokud by plody protiústavní prohlídky byly nepřípustné jak soudů jednotlivých států, tak u soudů 

federálních,  snaha  obejít  (ústavou  stanovený  postup)  by  byla  snáze  vymýcena.”680 Nejnovější 

judikatura Nejvyššího soudu dokonce dospěla k závěru, že  „odstrašení od budoucího porušování  

Čtvrtého dodatku je jediným účelem vylučovacího pravidla.”681

Předpoklad odstrašujícího účinku vylučovacího pravidla byl však podroben četné kritice. 

Pokud se  uvedené  pravidlo  uplatňuje  výlučně  v  případě  důkazů,  které  by ústavně  konformním 

způsobem nebyly získány, policie svým nezákonným postupem „nic neriskuje”, neboť se v případě 

vyloučení nezákonných důkazů nemůže ocitnout v horším postavení,  než kdyby postupovala od 

samého  počátku  v  souladu  se  Čtvrtým  dodatkem.  Motivace  porušovat  právo  na  soukromí 

jednotlivce  je  na  straně  policie  dána  nejen  tím,  že  u  řady  provedených  prohlídek  není  jejich 

protiústavnost  nikdy  odhalena,  ale  též  skutečností,  že  judikatura  připouští  neomezené  užití 

nezákonně získaných důkazů proti třetím osobám, nebo též existencí řady výjimek ze striktního 

vylučovacího  pravidla  (viz níže).682 Vylučovací  pravidlo  rovněž  zřejmě  neodradí  policii  od 

nezákonného postupu, sleduje-li jiný cíl než úspěch vyšetřování, například zabavení zásilky drog.683 

Argumentováno je rovněž prací profesora Oakse z roku 1970, podle níž nebyl potvrzen žádný vliv 

vylučovacího pravidla na snížení počtu protiústavních prohlídek.684 Podle P. Stewarta však přijetí 

vylučovacího pravidla mělo značný dopad na policejní praxi, zejména byl zaznamenán dramatický 

nárůst počtu vydávaných soudních příkazů.685

Dalším  argumentem  pro  přijetí  vylučovacího  pravidla  je  snaha  o  zachování  integrity 

soudního rozhodování, s tím, že připuštění nezákonných důkazů představuje vlastně tichý souhlas 

s porušováním Čtvrtého dodatku.686 Podle kritiků však soudce na druhou stranu vyloučením důkazů 

umožňuje pachateli profitovat ze spáchaného zločinu.687

680 „If the fruits of an unconstitutional search had been inadmissible in both state and federal courts, this inducement to  
evasion would have been sooner eliminated” (Mapp v.  Ohio,  rozsudek ze dne 19. června 1961,  367 U.S. 643 
(1961)).

681 „The  exclusionary  rule’s  sole  purpose  is  to  deter  future  Fourth  Amendment  violations”  Davis  v.  Washington, 
rozsudek ze dne 16. června 2011, No. 09–11328.

682 Re, Richard M. The Due Process Exclusionary Rule. Harvard Law Review, Volume 127, Number 7 - May 2014, 
s. 1894 a násl.

683 Stewart, P. The Road to Mapp v. Ohio and Beyond: The Origins, Development and Future of the Exclusionary Rule 
in Search-and-Seizure Cases. Columbia Law Review, Vol. 83, October 1983, No. 6, s. 1396, viz též Terry v. Ohio, 
rozsudek ze dne 10. června 1968, 392 U.S. 1 (1968): „Regardless of how effective the rule may be where obtaining 
convictions is an important objective of the police, it is powerless to deter invasions of constitutionally guaranteed  
rights  where  the  police  either  have  no  interest  in  prosecuting  or  are  willing  to  forgo  successful  prosecution  
in the interest of serving some other goal.”

684 Oaks, D. H. Studying the Exclusionary Rule in Search and Seizure. The University of Chicago Review, Vol.  37, 
No. 4, s. 667  (1970):  „The data contains little support for the proposition that the exclusionary rule discourages  
illegal searches and seizures, but it falls short of establishing that it does not.”

685 Stewart, P. The Road to Mapp v. Ohio and Beyond: The Origins, Development and Future of the Exclusionary Rule 
in Search-and-Seizure Cases. Columbia Law Review, Vol. 83, October 1983, No. 6, s. 1395, a zde citované zdroje.

686 Srov. shora citovaný rozsudek ze dne 24. února 1914 ve věci Weeks v. United States,, 232 U.S. 383 (1914)).
687 Re, Richard M. The Due Process Exclusionary Rule. Harvard Law Review, Volume 127, Number 7 - May 2014, 

s. 1904 - 1905.
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Vylučovací  pravidlo  je  též  možné  vnímat  jako  pozitivní  opatření  k  odčinění  nastalého 

porušení  Čtvrtého  dodatku.  I  toto  východisko  je  rozporováno,  a  to  s  odkazem skutečnost,  že 

důsledkem takového přístupu by zřejmě muselo být i navrácení zabavených věcí, jejichž držení je 

zakázáno (například drog či zbraní); vylučovací pravidla se kromě toho neuplatňují mimo rámec 

trestního řízení (viz dále)688 a není ani způsobilé nahradit vzniklou újmu tomu, kdo nebyl z žádného 

trestného  činu  obviněn.689 Obdobné  námitky  bývají  vznášeny  též  vůči  chápání  vylučovacího 

pravidla jako projevu zásady soudního přezkumu aktů výkonné moci (judical review).690

Někteří autoři proto dovozují, že nejkonzistentnějším odůvodněním vylučovacího pravidla je 

jeho vnímání jako projevu práva obviněného nebýt zbaven života, svobody či majetku, s výjimkou 

řádného  zákonného  procesu,  zaručeného  Pátým,  respektive  Čtrnáctým  dodatkem  Ústavy  (due 

process clause).691

Další  judikatura  Nejvyššího  soudu  upřesnila  předpoklady,  za  nichž  lze  jednání  státu 

považovat  za  zásah  do  soukromé  sféry  jednotlivce,  chráněné  Čtvrtým  dodatkem  Ústavy,  a 

podmínky, za kterých je tento zásah souladný s požadavky Ústavy, zejména však dovodila ze shora 

uvedených vylučovacích pravidel řadu výjimek, kdy ani nezákonný postup státních orgánů nemusí 

vést k procesní nepoužitelnosti získaných důkazů v trestním řízení.

O prohlídku ve smyslu Čtvrtého dodatku se nejedná za situace,  týká-li  se toho, co bylo 

vědomě předáno do dispozice veřejnosti (například odpad umístěný mimo soukromé prostory).692 

Stejně tak nemůže mít jednotlivec odůvodněné očekávání soukromí ve vztahu k informacím, které 

dobrovolně sdílí se třetími osobami (týká se například též volaných telefonních čísel).693 

Dále platí, že Čtvrtý dodatek sice chrání též prostory příslušející k obydlí, nikoli však volný 

prostor v jeho okolí.694 Naproti  tomu jako nezákonná prohlídka bylo posouzení jednání policie, 

která  se  v  bytě  podezřelého  nacházela  sice  v souladu  se  zákonem,  avšak  nebyla  vybavena 

příslušným soudním příkazem a  za  této  situace  přistoupila  k  manipulaci  (byť  nepatrné)  se  zde 

umístěnou elektronikou, aby se seznámila s jejími výrobními čísly.695

688 Re, Richard M. The Due Process Exclusionary Rule. Harvard Law Review, Volume 127, Number 7 - May 2014, 
s. 1902 - 1903.

689 Stewart, P. The Road to Mapp v. Ohio and Beyond: The Origins, Development and Future of the Exclusionary Rule 
in Search-and-Seizure Cases. Columbia Law Review, Vol. 83, October 1983, No. 6, s. 1396.

690 Re, Richard M. The Due Process Exclusionary Rule. Harvard Law Review, Volume 127, Number 7 - May 2014, 
s. 1905 - 1907.

691 Re, Richard M. The Due Process Exclusionary Rule. Harvard Law Review, Volume 127, Number 7 - May 2014, 
s. 1907 a násl.

692 Sady,  Stephen  R. Developments  in  Federal  Search  and  Seizure  Law.  2016,  s.  3,  s  odkazem na  California  v. 
Greenwood, rozsudek ze dne 11. ledna 1988, 486 U.S. 35, 40-41 (1988).

693 Sady, Stephen R. Developments in Federal Search and Seizure Law. 2016, s. 5, s odkazem na Smith v. Maryland, 
rozsudek ze dne 20. června 1979, 442 U.S. 735, 745 (1979). Srov. další zde uváděnou judikaturu.

694 Sady, Stephen R. Developments in Federal Search and Seizure Law. 2016, s. 7, s odkazem na  Oliver v. United 
States, rozsudek ze dne 17. dubna 1984, 466 U.S. 170, 176-77 (1984).

695 Sady, Stephen R. Developments in Federal Search and Seizure Law. 2016, s. 11, s odkazem na Arizona v. Hicks, 
rozsudek ze dne 3. března 1987, 480 U.S. 321 (1987).
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Pro aplikaci vylučovacího pravidla je dále nezbytné, aby obviněný, který se jeho uplatnění 

domáhá, byl nezákonnou prohlídkou osobně postižen.  Pokud takové postavení (standing)  nemá, 

není aktivně legitimován dovolávat se porušení práva na soukromí třetích osob.696

Vylučovací  pravidlo  se  dále  neuplatní  v  případě  porušení  podústavního práva,697 ani  při 

porušení pravidel upravujících provedení domovní prohlídky.698

Základní  podmínkou  zákonnosti  soudního  příkazu  k  prohlídce  je  existence  důvodného 

podezření (probable cause).

V rozsudku ze dne 1. března 1983 ve věci  Illinois v. Gates Nejvyšší soud konstatoval, že 

úkolem  soudního  úředníka,  který  příkaz  vydává,  je  zhodnotit  veškeré  okolnosti  uvedené 

v prohlášení,  které je mu policií  předloženo, a posoudit,  zda ze skutečností  uváděných v tomto 

prohlášení vyplývá dostatečná pravděpodobnost, že se na určitém místě nachází kontraband nebo 

důkazy o spáchání trestného činu. Nalézacímu soudu přísluší pouze ověřit, zda soudní úředník měl 

pro svůj závěr o existenci důvodného podezření dostatečné podklady.699

Důvodné podezření nevyplývá například z prohlášení, že „(policie) má důvod k podezření a 

domnívá se,” že na určitím místě se nachází nelegálně dovezené lihoviny,700 nebo z konstatování 

soudního úředníka, že „(policie)  obdržela spolehlivé informace od důvěryhodné osoby a domnívá  

se,” že v určitém domě se nachází heroin.701 „Soudnímu úředníkovi musejí být předány dostatečné  

informace, tak aby mohl zhodnotit existenci důvodného podezření. Jeho jednání se nesmí omezit na 

pouhou ratifikaci (nezdůvodněných) závěrů jiných osob. Aby se soudy ujistily, že nedošlo k takové  

rezignaci  na  (přezkumnou) povinnost  soudního  úředníka,  jsou  povinny  svědomitě  přezkoumat 

dostatečnost prohlášení, na němž se soudní příkaz zakládá.”702

696 Brown v. United States, rozsudek ze dne 17. dubna 1973, 411 U.S. 223 (1973)): „As the Court of Appeals correctly  
concluded, petitioners had no standing to contest the defective warrant used to search Knuckles' store; they could  
not then, and cannot now, rely on the Fourth Amendment rights of another. Fourth Amendment rights are personal  
rights which, like some other constitutional rights, may not be vicariously asserted.”  Viz též Alderman v. United 
States, rozsudek ze dne 10. března 1969, 394 U.S. 165 (1968), Rakas v. Illinois, rozsudek ze dne 5. prosince 1978, 
439 U.S. 128, 133–34 (1978), Minnesota v. Carter, rozsudek ze dne 6. října 1998, 525 U.S. 83, 87-88 (1998).

697 United States v. Caceres, rozsudek ze dne 2. dubna 1979, 440 U.S. 741 (1979).
698 Hudson v. Michigan, rozsudek ze dne 15. června 2006, 126 S.Ct. 2159 (2006) - porušení povinnosti před započetím 

prohlídky zaklepat a vyzvat k dobrovolnému oteření (knock-and-announce requirement), formulované v rozsudku ze 
dne 22. května 1995 ve věci Wilson v. Arkansas, 514 U.S. 927 (1995).

699 „The task of the issuing magistrate is simply to make a practical, common sense decision whether, given all the  
circumstances set forth in the affidavit before him, there is a fair probability that contraband or evidence of a crime  
will be found in a particular place. And the duty of a reviewing court is simply to ensure that the magistrate had 
a substantial basis for concluding that probable cause existed” (Illinois v. Gates, rozsudek ze dne 1. března 1983, 
462 U.S. 213 (1983)).

700 Nathanson v. United States, rozsudek ze dne 6. listopadu 1933, 290 U.S. 41 (1933).
701 Aguilar v. Texas, rozsudek ze dne 15. června 1964, 378 U.S. 108 (1964).
702 „Sufficient information must be presented to the magistrate to allow that official to determine probable cause; his  

action cannot be a mere ratification of the bare conclusions of others. In order to ensure that such an abdication  
of the magistrate's duty does not occur, courts must continue to conscientiously review the sufficiency of affidavits  
on which warrants are issued” (Illinois v. Gates, rozsudek ze dne 1. března 1983, 462 U.S. 213 (1983)).
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Je-li podezření založeno na oznámení policejního informátora, je třeba klást důraz na další 

důkazy  získané  nezávislou  činností  policie.703 Za  dostatečný  podpůrný  důkaz  anonymního 

oznámení nelze považovat pouhé potvrzení detailů, které jsou svojí povahou neměnné a ve vztahu 

k údajné trestné činnosti nemají žádnou vypovídací hodnotu.704

V  rozsudku  ve  věci  Massachusetts  v. Upton ze  dne  14.  května  1984  Nejvyšší  soud 

zopakoval, že „úkolem nalézacího soudu není provádět opětovné posouzení důvodnosti podezření,  

ale  pouze přezkoumat,  zda rozhodnutí  soudního úředníka  vydat  příkaz  spočívalo  na skutkovém  

základě, podepřeném existencí dostatečných důkazů.”705

Další podmínkou zákonnosti vydaného příkazu k prohlídce je přísaha nebo jiné prohlášení 

orgánu,  který  vydání  příkazu  žádá,  v  němž jsou  uvedeny skutkové  okolnosti  zakládající  shora 

uvedené důvodné podezření.

V rozsudku ze dne 26. června 1978 ve věci Franks v. Delaware Nejvyšší soud judikoval, že 

v případě, kdy obviněný poskytne dostatečné důkazy nasvědčující tomu, že v prohlášení, na základě 

kterého byl příkaz vydán, jsou obsažena vědomě a úmyslně nepravdivá tvrzení, nebo tvrzení zcela 

nepodložená,  a  tato  tvrzení  jsou  nezbytná  pro  shledání  důvodného  podezření,  nalézací  soud je 

povinen na návrh obviněného projednat důkazy, které pro svá tvrzení předloží a jsou-li námitky 

obviněného potvrzeny, soudní příkaz zrušit a takto získané důkazy vyloučit za stejných podmínek, 

jako kdyby z prohlášení důvodné podezření vůbec nevyplývalo.706

Soudní  příkaz  by  měl  dále  obsahovat  dostatečně  určitou  specifikaci  místa,  na  nějž  se  

vztahuje a osob či věcí, které mají být zajištěny. Při posouzení dostatečnosti specifikace je třeba 

přihlédnout k tomu, zda veškeré označené předměty jsou kryty důvodným podezřením, zda příkaz 

tyto  předměty  specifikuje  způsobem umožňujícím osobě  vykonávající  prohlídku  tyto  předměty 

odlišit od těch, které nejsou hledány, a zda bylo možné s ohledem na informace dostupné v době 

vydání příkazu hledané věci popsat podrobněji.707

703 Illinois v. Gates, rozsudek ze dne 1. března 1983,  462 U.S. 213 (1983), Jones v. United States, rozsudek ze dne 
28. března 1960, 362 U.S. 257 (1960).

704 „...mere confirmation  of  innocent  static  details  is  insufficient  to  support  an  anonymous  tip.” (United  States  v. 
Mendonsa, rozsudek devátého obvodního soudu ze dne 30. dubna 1993, 989 F.2d 366).

705 „...the task of a reviewing court is not to conduct a de novo determination of probable cause, but only to determine 
whether  there  is  sufficient  evidence  to  provide  a "substantial  basis"  for  the magistrate's  decision  to  issue  the  
warrant.” (Massachusetts v. Upton, rozsudek ze dne 14. května 1984, 466 U.S. 727 (1984)).

706 Franks  v.  Delaware,  rozsudek  ze  dne  26.  června  1978,  438  U.S.  154  (1978):  „Where  the  defendant  makes 
a substantial preliminary showing that a false statement knowingly and intentionally, or with reckless disregard  
for the truth, was included by the affiant in the warrant affidavit, and if the allegedly false statement is necessary  
to the finding of probable cause, the Fourth Amendment, as incorporated in the Fourteenth Amendment, requires  
that a hearing be held at the defendant's request. ... If, after a hearing, a defendant establishes by a preponderance  
of the evidence that the false statement was included in the affidavit by the affiant knowingly and intentionally,  
or with reckless disregard for the truth, and the false statement was necessary to the finding of probable cause, then 
the  search  warrant  must  be  voided,  and  the  fruits  of  the  search  excluded  from  the  trial  to  the  same  extent  
as if probable cause was lacking on the face of the affidavit.” Blíže viz Sady, Stephen R. Developments in Federal 
Search and Seizure Law. 2016, s. 21.

707 Sady, Stephen R. Developments in Federal Search and Seizure Law. 2016, s. 22.
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Významná výjimka z vylučovací pravidla byla Nejvyšším soudem dovozena v rozsudku ve 

věci United States v. Leon ze dne 5. července 1984, podle kterého vylučovací pravidlo nebrání užití 

důkazů, které byly získány v odůvodněné dobré víře v existující soudní příkaz, vydaný nestranným 

soudním  úředníkem,  byl-li  tento  příkaz  později  shledán  nezákonným  (good  faith  exception); 

v konkrétním případě je vždy třeba vážit náklady a přínosy uplatnění vylučovacího pravidla (costs  

and benefits analysis).708

Shora uvedená výjimka byla extenzivně vyložena v nedávném rozhodnutí ve věci Herring v. 

United States ze dne 14. ledna 2009, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že „rozsah, v němž je užití  

vylučovacího  pravidla  ospravedlnitelné  svým odstrašujícím účinkem se  odvíjí  od  míry  zavinění  

(osob, které prohlídku vykonaly)  ... Pro uplatnění vylučovacího pravidla je nezbytné, aby jednání  

policie bylo dostatečně záměrné, aby od něj vyloučení mohlo odstrašit, a dostatečně zaviněné, aby  

takové odstrašení bylo přiměřené ceně, kterou za něj soudní soustava platí. Relevantní okolnosti je  

třeba posuzovat objektivně, nejedná se o posouzení vědomí konkrétních osob.”709 V daném případě 

pak  soud  dospěl  k  závěru,  že  policie  chybovala  v  důsledku  náhodné  nedbalosti,  spíše  než 

systematického zanedbávání ústavních požadavků, a vylučovací pravidlo se tedy neuplatní.710

Veden  obdobnými  úvahami,  umožnil  Nejvyšší  soud  užití  nezákonných  důkazů  proti 

obviněnému  v  případě  jeho  stíhání  pro  křivé  svědectví  (impeachment)711 a  v  zásadě  vyloučil 

aplikaci vylučovacího pravidla mimo trestní řízení.712

I bez soudního příkazu je dále přípustné zajišťovat důkazy v případě dobrovolného souhlasu 

s prohlídkou,713 za situace, kdy důkaz je na první pohled viditelný a policista se na daném místě 

nachází  v  souladu  se  zákonem  (plain  view),714 při  osobní  prohlídce  založené  na  důvodném 
708 „The Fourth Amendment exclusionary rule should not be applied so as to bar the use in the prosecution's case in  

chief of evidence obtained by officers acting in reasonable reliance on a search warrant issued by a detached and 
neutral  magistrate  but  ultimately  found  to  be  invalid  ...  The  question  whether  the  exclusionary  sanction  is  
appropriately imposed in a particular case as a judicially created remedy to safeguard Fourth Amendment rights  
through its  deterrent  effect,  must  be  resolved  by  weighing  the  costs  and  benefits of  preventing  the  use in  the  
prosecution's case in chief of inherently trustworthy tangible evidence.” (United States v. Leon, rozsudek ze dne 
5. července 1984, 468 U.S. 897 (1984)).

709 Herring v. United States, rozsudek ze dne 14. ledna 2009, No. 07–513: „The extent to which the exclusionary rule is  
justified by its deterrent effect varies with the degree of law enforcement culpability... To trigger the exclusionary 
rule,  police  conduct  must  be  sufficiently  deliberate  that  exclusion  can  meaningfully  deter  it,  and  sufficiently  
culpable that such deterrence is worth the price paid by the justice system. The pertinent analysis is objective, not  
an inquiry into the arresting officers’ subjective awareness.”

710 Srov. též Illinois v. Krull, rozsudek ze dne 9. března 1987, 480 U.S. 340 (1987) - dobrá víra v protiústavní zákon, 
Arizona v. Evans, rozsudek ze dne 1. března 1995, No. 93–1660 - dobrá víra v databázi vydaných soudních příkazů, 
Davis v. United States, rozsudek ze dne 16. června 2011, No. 09–11328 - dobrá víra v závazný precedens odvolacího 
soudu.

711 United States v. Havens, rozsudek ze dne 27. května 1980, No. 79-305.
712 United States v. Calandra, rozsudek ze dne 8. ledna 1974, 414 U.S. 338 (1974) - řízení před velkou porotou, United 

States  v.  Janis,  rozsudek  ze  dne  6.  července  1976,  428  U.S.  433  (1976)-  daňové  řízení,  Immigration  and 
Naturalization Services v. Lopez-Mendoza, rozsudek ze dne 5. července 1984, 468 U.S. 1032, 1035 (1984) - řízení 
o správním vyhoštění.

713 United States v. Drayton, rozsudek ze dne 17. června 2002, No. 01–631.
714 Coolidge v. New Hampshire, rozsudek ze dne 21. června 1971, 403 U.S. 443 (1971).
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podezření,715 v případě zatčení,716 nebo v případě naléhavých okolností, kdy objektivně příkaz nelze 

včas zajistit (exigent circumstances).717 Bez soudního příkazu je možné provádět též prohlídky na 

základě zvláštních předpisů (například silniční nebo hraniční kontroly),718 primárním účelem těchto 

prohlídek však nesmí být zajištění důkazů pro trestní řízení.719

Vylučovací  pravidlo  bylo  rozšířeno  též  na  veškeré  důkazy  získané  přímo  či  nepřímo 

v důsledku nezákonné prohlídky či zatčení - tzv.  doktrina ovoce z otráveného stromu (fruit of the  

poisonous tree doctrine) rozsudkem ze dne 14. ledna 1963 ve věci Wong Sun v. United States.720

I z tohoto pravidla však byla dovozena řada výjimek, kdy důkazy jsou i přes nezákonný 

postup policie procesně použitelné:

a)  opakované  získání  důkazu,  nezávisle  na  původní  nezákonné  prohlídce  (independent  

source rule),721

b) pokud by důkaz byl za dané procesní situace nevyhnutelně zajištěn i v případě zákonného 

postupu  policie (inevitable discovery),722

c)  přerušení  příčinné  souvislosti  mezi  nezákonným  postupem  a  získáním  důkazu 

(attenuation of the taint),723 kdy významnými skutečnostmi jsou časový odstup mezi nezákonným 

jednáním (zatčením) a doznáním (temporal proximity), existence okolností, které by mohly přerušit 

příčinnou  souvislost  (intervenient  circumstances)  a  závažnost  prvotního  nezákonného  postupu 

policie (flagrancy of initial misconduct).724

715 Terry v. Ohio, rozsudek ze dne 10. června 1968, 392 U.S. 1 (1968).
716 Gustafson v. Florida, rozsudek ze dne 11. prosince 1973, 414 U.S. 260 (1973).
717 Warden v. Hayden, rozsudek ze dne 29. května 1967, 387 U.S. 294 (1967), Michigan v. Tyler, rozsudek ze dne 

31. května 1978, 436 U.S. 499 (1978), Mincey v. Arizona, rozsudek ze dne 21. června 1978, 437 U.S. 385 (1978), 
Payton v. New York, rozsudek ze dne  15. dubna 1980, 445 U.S. 573 (1980), Michigan v. Clifford, rozsudek ze dne 
11. ledna 1984, 464 U.S. 287 (1984), Segura v. United States, rozsudek ze dne 5. července 1984, 468 U.S. 796 
(1984).

718 United States v. Knights, rozsudek ze dne 10. prosince 2001, No. 00–1260, Samson v. California, rozsudek ze dne 
19. června 2006, No. 04-9728.

719 Indianapolis v. Edmond, rozsudek ze dne 28. listopadu 2000, 531 U.S. 39.
720 „The exclusionary prohibition extends as well to the indirect as the direct products of such invasions” (Wong Sun v. 

United States, rozsudek ze dne 14. ledna 1963, 371 U.S. 471 (1963)). Srov. též Silverman v. United States, rozsudek 
ze dne 6. března 1961, 365 U.S. 505 (1961). Termín samotný se poprve objevil v rozsudku ve věci  Nardone v. 
United States ze dne 11. prosince 1939, 308 U.S. 338 (1939).

721 „The  "independent  source"  doctrine  permits  the  introduction  of  evidence  initially  discovered  during,  
or as a consequence of, an unlawful search, but later obtained independently from lawful activities untainted by the  
initial  illegality”  (Murray  v.  United  States,  rozsudek  ze  dne  27.  června  1988,  487  U.S.  533  (1988).  Viz  též 
Silverthorne Lumber Co., Inc. v. United States, rozsudek ze dne 26. ledna 1920, 251 U.S. 385 (1920), Segura v. 
United States, rozsudek ze dne 5. července 1984, 468 U.S. 796 (1984).

722 Nix v. Williams, rozsudek ze dne 11. června 1984, 467 U.S. 431 (1984).
723 Brown v. Illinois, rozsudek ze dne 26. června 1975, 422 U.S. 590 (1975).
724 Sady, Stephen R. Developments in Federal Search and Seizure Law. 2016, s. 59. Viz též Nardone v. United States, 

rozsudek ze dne 11. prosince 1939, 308 U.S. 338 (1939),  Wong Sun v. United States, rozsudek ze dne 14. ledna 
1963, 371 U.S. 471 (1963), Payton v. New York, rozsudek ze dne 9. října 1979, 445 U. S. 573, New York v. Harris, 
rozsudek ze dne 18. dubna 1990, 495 U.S. 14 (1990).
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III.4 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

III.4.1 Čl. 8 Úmluvy - právo na respektování soukromého a rodinného života

Podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného 

života,  obydlí  a korespondence.  Státní  orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat  kromě 

případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní 

bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení 

zločinnosti,  ochrany  zdraví  nebo  morálky  nebo  ochrany  práv  a  svobod  jiných  (čl.  8 

odst. 2 Úmluvy).

Dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva je nezbytné pojem soukromý život ve 

smyslu  čl.  8  Úmluvy vnímat  jako  široký  koncept,  který  vychází  z  principu  osobní  autonomie 

jednotlivce  a  jeho  lidské  důstojnosti.  Součástí  tohoto  konceptu  je  mimo jiné  utváření  a  rozvoj 

vztahů  s ostatními  lidmi,  sexuální  život  nebo  právo  žít  stranou  publicity  a  nechtěného  zájmu; 

zahrnuje  též  fyzickou  a  psychickou  integritu  jednotlivce.  Smyslem  garancí  poskytovaných 

čl. 8 Úmluvy  je  zejména  zajistit  vnějšími  zásahy  nerušený  rozvoj  osobnosti  v jejích  vztazích 

s ostatními lidmi, a to i ve veřejném prostoru;725 součástí soukromého života jsou též profesní či 

obchodní  aktivity.726 Při  vymezení  rozsahu  soukromého  života  je  významné,  nikoli  však 

rozhodující, rovněž odůvodněné očekávání jednotlivce.727

Při posuzování, zda došlo k porušení práv stěžovatele dle čl. 8 odst. 1 Úmluvy, Evropský 

soud pro lidská práva nejprve zkoumá, zda jednání přičitatelné státu728 bylo způsobilé tato chráněná 

725 P.G. a J.H. proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. září 2001, č. 44787/98, odst. 56 (podrobný komentář 
rozhodnutí uvádí Čapek, J. Ochrana dat a její některé trestněprávní aspekty ve světle judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva. Trestní právo, 2002, č. 3, s. 22 - 25), Peck proti Spojenému království, rozsudek ze dne 28. ledna 
2003, č. 44647/98, odst. 57, Perry proti Spojenému království, rozsudek ze dne 17. července 2003, č. 63737/00, 
odst. 38, Gillan a Quinton proti Spojenému královstvní, rozsudek ze dne 12. ledna 2010, č. 4158/05, odst. 61, Avram 
proti Moldavsku, rozsudek ze dne 5. července 2011, č. 41588/05, odst. 36 - 37. Srov. též nález Ústavního soudu ze 
dne 27. ledna 2010, sp. zn. II.ÚS 2806/08;  stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 13. května 2004, 
poř. č. 2/2004, s. 11.

726 Niemitz proti Německu, rozsudek ze dne 16. prosince 1992, č. 13710/88, odst. 29, Rotaru proti Rumunsku, rozsudek 
ze dne 4. května 2000, č. 28341/95, odst. 43 (podrobný komentář rozhodnutí uvádí  Čapek, J.  Ochrana dat a její 
některé trestněprávní aspekty ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Trestní právo, 2002, č. 3, 
s. 28 - 29), Roemen a Schmit proti Lucembursku, rozsudek ze dne 25. února 2003, č. 51772/99, odst. 64 - 65, 
Smirnov proti Rusku, rozsudek ze dne 7. června 2007, č. 71362/01, odst. 36. Srov. též  nález Ústavního soudu ze 
dne 8. června 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09;  Vučka, J.  Nahrávky rozhovorů jako důkaz v trestním a civilním řízení. 
Státní  zastupitelství,  2011,  č.  4,  s.  38  -  39.  Naproti  tomu Nejvyšší  soud  v rozsudku ze  dne  13.  června  2000, 
sp. zn. 7 Tz 116/2000 dospěl k závěru, že „do soukromí obviněného nebylo nijak zasaženo tím, že nadřízený orgán  
skrytě kontroloval způsob výkonu zaměstnání obviněného jako policisty na jeho pracovišti v budově policie.”

727 P.G. a J.H. proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. září 2001, č. 44787/98, odst. 57, Perry proti Spojenému 
království, rozsudek ze dne 17. července 2003, č. 63737/00, odst. 37, 41 - 42, Copland proti Spojenému království, 
rozsudek  ze  dne  3.  dubna  2007,  č.  62617/00,  odst.  42,  Uzun  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne  2.  září  2010, 
č. 35623/05, odst. 44.

728 Srov. níže Van Vondel proti Nizozemí, rozsudek ze dne 25. října 2007, č. 38258/03, odst. 49.
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práva zasáhnout.729 Dle judikatury představují  typické zásahy do soukromí,  k nimž dochází při 

obstarávání  důkazů  pro  účely  trestního  řízení,  zajištění  písemné  korespondence730 nebo 

elektronických dat,731 telefonní732 či prostorové odposlechy733, monitoring emailové komunikace734 

a  internetového  připojení,735 zajištění  údajů  o  uskutečněných  telefonických  hovorech,736 

systematické kamerové monitorování ve veřejném prostoru, jeho záznam a zveřejnění,737 sledování 

pomocí  GPS,738 domovní  prohlídky,739 osobní  prohlídky,740 zajišťování  a  uchovávání  otisků 

prstů,741 buněčných vzorků a DNA profilů,742 či vzorků hlasu,743 nebo vytváření registrů osobních 

údajů.744

729 Srov. Niemitz proti Německu, rozsudek ze dne 16. prosince 1992, č. 13710/88, odst. 29., A. proti Francii, rozsudek 
ze dne 23. listopadu 1993, č.  14838/89, odst. 34 - 37, Rotaru proti Rumunsku, rozsudek ze dne 4. května 2000, 
č. 28341/95, odst. 45 - 46.

730 Silver a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. března 1983, č. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 
7107/75, 7113/75, 7136/75, odst. 84.

731 Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH proti Rakousku, rozsudek ze dne 16. října 2007, č. 74336/01, odst. 45.
732 Klass proti Německu, rozsudek ze dne 6. září 1978, č. 5029/71, odst. 41, Kruslin proti Francii, rozsudek ze dne 

24. dubna  1990,  č.  11801/85,  odst.  26,  Kopp  proti  Švýcarsku,  rozsudek  ze  dne  25. března  1998, 
č. 13/1997/797/1000,  odst.  50,  Valenzuela  Contreras  proti  Španělsku,  rozsudek  ze  dne  30.  července  1998, 
č. 58/1997/842/1048, odst. 46,  Doerga  proti  Nizozemí,  rozsudek ze dne 27.  dubna 2004,  č. 50210/99,  odst.  43, 
Malone proti Spojenému království, rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č. 8691/79, odst. 64.

733 P.G. a J.H. proti  Spojenému království,  rozsudek ze dne 25. září  2001, č.  44787/98, odst.  35 -  38,  Khan proti 
Spojenému království,  rozsudek  ze  dne  12.  května  2000,  č.  35394/97,  odst. 25,  Heglas  proti  České  republice, 
rozsudek ze dne rozsudek ze dne 1. března 2007, č. 5935/02, odst. 71, Allan proti Spojenému království, rozsudek ze 
dne 5. listopadu 2002, č. 48539/99, odst. 35.

734 Kennedy proti Spojenému království, rozsudek ze dne 18. května 2010, č. 26839/05, odst. 118.
735 Copland proti Spojenému království, rozsudek ze dne 3. dubna 2007, č. 62617/00, odst. 42.
736 Malone proti Spojenému království, rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č. 8691/79, odst. 83 - 84, P.G. a J.H. proti 

Spojenému království, rozsudek ze dne 25. září 2001, č. 44787/98, odst. 42, Copland proti Spojenému království, 
rozsudek ze dne 3. dubna 2007, č. 62617/00, odst. 43, Heglas proti České republice, rozsudek ze dne rozsudek ze 
dne 1. března 2007, č. 5935/02, odst. 60-61,  Valenzuela Contreras proti Španělsku, rozsudek ze dne 30. července 
1998,  č. 58/1997/842/1048, odst.  47.  Srov.  též  nález  Ústavního  soudu  ze  dne  22.  ledna  2001, 
sp. zn. II. ÚS 502/2000.

737 Perry proti Spojenému království, rozsudek ze dne 17. července 2003, č. 63737/00, odst. 38 - 43. Viz též Repík, B. 
Audiovizuální sledování osob mimo soukromé prostory ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 
Trestněprávní revue, 2003, č. 12, s. 349 - 352.

738 Uzun proti Německu, rozsudek ze dne 2. září 2010, č. 35623/05, odst. 38, 52.
739 Niemitz  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne  16.  prosince  1992,  č.  13710/88,  odst.  27-33,  Buck  proti  Německu, 

rozsudek ze dne 28. dubna 2005, č. 41604/98, odst. 31-32, Sallinen a další proti Finsku, rozsudek ze dne 25. září 
2005, č.  50882/99, odst. 70-71, Iliya Stefanov proti  Bulharsku, rozsudek ze dne 22. května 2008, č.  65755/01, 
odst. 34, 

740 Gillan a Quinton proti Spojenému královstvní, rozsudek ze dne 12. ledna 2010, č. 4158/05, odst. 61-65, Wainwright 
proti Spojenému království, rozsudek ze dne 26. září 2006, č. 12350/04, odst. 43. Srov. též nález Ústavního soudu ze 
dne 9. října 2018, sp. zn. III. ÚS 309/16 (odběr vzorku moči za přítomnosti osoby opačného pohlaví).

741 S. a Marper proti Spojenému království, rozsudek ze dne 4. prosince 2008, č. 30562/04 a 30566/04, odst. 84 - 86.
742 S. a Marper proti Spojenému království, rozsudek ze dne 4. prosince 2008, č. 30562/04 a 30566/04, odst. 70 - 77 

(podrobný komentář rozhodnutí uvádí Čapek, J. Ochrana dat a její některé trestněprávní aspekty ve světle judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva.  Trestní  právo,  2002,  č.  3,  s.  30 -  32;  povahu databáze  vzorků DNA jako 
významného zásahu do soukromí dotčených osob poněkud pomíjí Togner, M. Národní databáze DNA. Trestní právo, 
2003, č. 2, s. 10 - 16).

743 P.G. a J.H. proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. září 2001, č. 44787/98, odst. 59.
744 Leander proti Švédsku, rozsudek ze dne 26. března 1987, č. 9248/81, odst. 51, Rotaru proti Rumunsku, rozsudek ze 

dne 4. května 2000, č. 28341/95, odst. 43, P.G. a J.H. proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. září 2001, 
č. 44787/98, odst. 57, Peck proti Spojenému království, rozsudek ze dne 28. ledna 2003, č. 44647/98, odst. 59, Uzun 
proti Německu, rozsudek ze dne 2. září 2010, č. 35623/05, odst. 46, Shimovolos proti Rusku, rozsudek ze dne 
21. června 2011, č. 30194/09, odst. 65.
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Existence  zásahu  musí  být  stěžovatelem  prokázána  alespoň  s  odůvodněnou 

pravděpodobností.745 Aby však  byla  zajištěna  účinná  ochrana  práv  dle  čl.  8  Úmluvy,746 je  dle 

Evropského soudu pro lidská práva za zásah do těchto práv třeba pokládat již samotnou existenci 

předpisů připouštějících tajné sledování jednotlivců, aniž by tito měli právo být o svém skrytém 

sledování  dodatečně  informováni,747 neposkytuje-li  jim  národní  právní  řád  proti  takovým 

potenciálním opatřením dostupné a účinné opravné prostředky.748 Za situace, kdy dotčená osoba 

nemá možnost  iniciovat  efektivní  přezkum oprávněnosti  utajeného  sledování,  je  totiž  ohrožena 

svoboda komunikace všech uživatelů telekomunikačních zařízení bez ohledu na to, zda vůči nim 

taková opatření skutečně byla uplatněna.749

K přípustnosti zásahu do soukromí je z hlediska čl. 8 odst. 2 Úmluvy nezbytné, aby byly 

kumulativně splněny následující podmínky:750

a) právní řád takový postup výslovně umožňuje (podmínka legality), 

b)  jednání  státu  sleduje  některý  z  legitimních  cílů  stanovených v  čl.  8  odst.  2  Úmluvy 

(podmínka legitimity),

c)  zásah  je  proporcionální  (přiměřený)  sledovanému  cíli  -  slovy  Úmluvy  „nezbytný 

v demokratické společnosti” (podmínka proporcionality).751

Pro  konstatování  porušení  čl.  8  Úmluvy  postačuje  nenaplnění  kterékoli  z  uvedených 

podmínek, aniž by bylo nezbytné zkoumat splnění podmínek ostatních.752

745 Halford proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. června 1997, č.  20605/92, odst. 57, Iliya Stefanov proti 
Bulharsku, rozsudek ze dne 22. května 2008, č. 65755/01, odst. 49, Kennedy proti Spojenému království, rozsudek 
ze dne 18. května 2010, č.  26839/05, odst. 118, odst. 128 (v tomto případě se Evropský soud pro lidská práva 
spokojil s konstatováním, že zásah do soukromí „nemůže být vyloučen”).

746 Kennedy proti Spojenému království, rozsudek ze dne 18. května 2010, č. 26839/05, odst. 124, Roman Zakharov 
proti Rusku, rozsudek ze dne 4. prosince 2015, č. 47143/06, odst. 169.

747 Klass proti Německu, rozsudek ze dne 6. září 1978, č. 5029/71, odst. 34 - 38, Malone proti Spojenému království, 
rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č. 8691/79, odst. 64,  Association for European Integration and Human Rights a 
Ekimedzhiev  proti  Bulharsku, rozsudek  ze  dne  28.  června  2007,  č.  62540/00,  odst.  58  -  63,  Iordachi  proti 
Moldavsku, rozsudek ze dne 10. února 2009, č. 25198/02, odst. 30 - 35.

748 Roman Zakharov proti Rusku, rozsudek ze dn 4. prosince 2015, č. 47143/06, odst. 171.
749 Liberty a další proti Spojenému království, rozsudek z 1. července 2008, č. 58243/00, odst. 56, Weber a Saravia 

proti Německu, rozhodnutí ze dne 10. ledna 2000, č. 54934/00, odst. 78. Kritiku posuzování národní legislativy 
in abstracto  přináší  souhlasné  stanovisko  soudce  Dedova  k  rozsudku  ve  věci  Roman  Zakharov  proti  Rusku, 
rozsudek ze dne 4. prosince 2015, č. 47143/06.

750 Srov. Rotaru proti Rumunsku, rozsudek ze dne 4. května 2000, č. 28341/95, odst. 48.
751 Srov.  Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2012, s. 866, 882 a násl.
752 Srov.  A. proti Francii, rozsudek ze dne 23. listopadu 1993, č. 14838/89, odst. 39, Kopp proti Švýcarsku, rozsudek ze 

dne 25. března 1998, č. 13/1997/797/1000, odst. 76, Khan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 12. května 
2000,  č.  35394/97,  odst.  28,  Doerga  proti  Nizozemí,  rozsudek  ze  dne 27.  dubna 2004,  č.  50210/99,  odst.  54, 
Sallinen a další  proti  Finsku,  rozsudek ze dne  25.  září  2005,  č.  50882/99,  odst.  95,  Copland  proti  Spojenému 
království, rozsudek ze dne 3. dubna 2007, č. 62617/00, odst. 48, Gillan a Quinton proti Spojenému královstvní, 
rozsudek ze dne 12. ledna 2010, č. 4158/05, odst. 87.
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K  vyhovění podmínce  legality  je  nezbytné,  aby  národní  právní  řád  předvídatelným 

způsobem753 stanovil, za jakých podmínek a jakým způsobem je stát do soukromí občanů oprávněn 

zasahovat.754 Neomezená diskrece orgánu moci výkonné je v případech, kdy mohou být dotčena 

práva  chráněná  Úmluvou,  zcela  nepřípustná;755 míra  uvážení  musí  být  vždy  jasně  omezena 

s ohledem na sledovaný legitimní účel opatření.756 Požadavek předvídatelnosti však nelze vykládat 

tak, že by právní úprava jednotlivci měla umožnit,  aby skrytému monitorování své komunikace 

zamezil.757

Příslušná  právní  úprava  (ať  již  psaná  či  nepsaná)758 musí  být  všeobecně  dostupná,759 

dostatečně jasná760 a srozumitelná761 a odpovídat požadavkům právního státu.762 Může být obsažena 

i  v podzákonných  předpisech,763 přihlédnout  lze  též  k judikatuře764 a  názorům právní  nauky;765 

naproti tomu pouhá administrativní praxe právem ve smyslu Úmluvy není.766 
753 Kruslin proti Francii, rozsudek ze dne 24. dubna 1990, č. 11801/85, odst. 30 - 36, Rotaru proti Rumunsku, rozsudek 

ze dne 4.  května  2000,  č.  28341/95,  odst.  55 -  56,  Doerga  proti  Nizozemí,  rozsudek  ze dne 27.  dubna 2004, 
č. 50210/99,  odst.  45,  50,  Iordachi  proti  Moldavsku,  rozsudek  ze  dne  10.  února  2009,  č.  25198/02,  odst.  39, 
Kennedy proti Spojenému království, rozsudek ze dne 18. května 2010, č. 26839/05, odst. 152.

754 Malone proti Spojenému království, rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č. 8691/79, odst. 66 - 67, Kruslin proti Francii, 
rozsudek  ze  dne  24. dubna  1990,  č.  11801/85,  odst.  36,  Halford  proti  Spojenému království,  rozsudek  ze  dne 
25. června  1997,  č.   20605/92,  odst.  49,  Khan proti  Spojenému království,  rozsudek  ze  dne  12.  května  2000, 
č. 35394/97, odst. 27, P.G. a J.H. proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. září 2001, č. 44787/98, odst. 62, 
Narinen proti Finsku, rozsudek ze dne 1. června 2004, č. 45027/98, odst. 36, Copland proti Spojenému království, 
rozsudek ze dne 3. dubna 2007, č. 62617/00, odst. 46, Roman Zakharov proti Rusku, rozsudek ze dne 4. prosince 
2015, č. 47143/06, odst. 229.

755 Malone proti Spojenému království, rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č.  8691/79, odst.68, Weber a Saravia proti 
Německu, rozhodnutí ze dne 10. ledna 2000, č. 54934/00, odst. 94, Liberty a další proti Spojenému království, 
rozsudek z 1. července 2008, č. 58243/00, odst. 64 - 69 Gillan a Quinton proti Spojenému královstvní, rozsudek ze 
dne  12.  ledna  2010,  č.  4158/05,  odst.  77,  Roman  Zakharov  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne  4.  prosince  2015, 
č. 47143/06, odst. 230.

756 Malone proti Spojenému království, rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č. 8691/79, odst. 68.
757 Malone proti Spojenému království, rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č. 8691/79, odst. 67,  Roman Zakharov proti 

Rusku, rozsudek ze dne 4. prosince 2015, č. 47143/06, odst. 229.
758 Malone proti Spojenému království, rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č. 8691/79, odst. 66.
759 Khan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 12. května 2000, č. 35394/97, odst. 27, Shimovolos proti Rusku, 

rozsudek ze dne 21. června 2011, č. 30194/09, odst. 69.
760 Malone proti Spojenému království, rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č. 8691/79, odst. 79, Leander proti Švédsku, 

rozsudek ze dne 26. března 1987, č. 9248/81, odst. 52 - 56, Kopp proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 25. března 1998, 
č.  13/1997/797/1000, odst.  64 - 75,  Valenzuela Contreras proti  Španělsku, rozsudek ze dne 30. července 1998, 
č. 58/1997/842/1048, odst. 60,  Amann proti  Švýcarsku, rozsudek ze dne 16. února 2000, č.  27798/95, odst.  62, 
Doerga  proti  Nizozemí,  rozsudek  ze dne 27. dubna 2004,  č.  50210/99,  odst.  52,  Sallinen a další  proti  Finsku, 
rozsudek ze dne 25. září 2005, č. 50882/99, odst. 87, 92.

761 Gillan a Quinton proti Spojenému královstvní, rozsudek ze dne 12. ledna 2010, č. 4158/05, odst. 76.
762 Kopp proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 25. března 1998, č. 13/1997/797/1000, odst. 64, Copland proti Spojenému 

království, rozsudek ze dne 3. dubna 2007, č. 62617/00, odst. 46.
763 Kruslin proti Francii, rozsudek ze dne 24. dubna 1990, č. 11801/85, odst. 29.
764 Silver a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. března 1983, č. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 

7107/75, 7113/75, 7136/75, odst. 88, Leander proti Švédsku, rozsudek ze dne 26. března 1987, č. 9248/81, odst. 53, 

Srov.  Kruslin  proti  Francii,  rozsudek  ze  dne  24. dubna  1990,  č.  11801/85,  odst.  29, Malone  proti  Spojenému 
království,  rozsudek  ze  dne  2.  srpna  1984,  č.  8691/79,  odst.  66,  Wieser  a  Bicos  Beteiligungen  GmbH  proti 
Rakousku, rozsudek ze dne 16. října 2007, č. 74336/01, odst. 54, Uzun proti Německu, rozsudek ze dne 2. září 2010, 
č. 35623/05, odst. 62.

765 Kopp proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 25. března 1998, č. 13/1997/797/1000, odst. 60.
766 Leander  proti  Švédsku,  rozsudek  ze dne  26.  března  1987,  č.  9248/81,  odst.  51,  Heglas  proti  České  republice, 

rozsudek ze dne rozsudek ze dne 1. března 2007, č. 5935/02, odst. 74.
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Nezbytný  stupeň  preciznosti  domácí  právní  úpravy,  která  nikdy  nemůže  pamatovat  na 

veškeré představitelné situace,767 se odvíjí od  intenzity možného zásahu, rozsahu oblasti, jíž má 

pokrývat,768 a počtu a statusu dotčených osob.769 U intenzivnějších zásahů do soukromí, jako jsou 

například domovní prohlídky,  nemůže například postačovat obecné oprávnění  policie  obstarávat 

důkazy.770 V každém případě  by právní  řád  měl  obsahovat  dostatečné  záruky proti  libovůli,771 

zejména  umožňovat  přezkum  oprávněnosti  zásahu  orgánem  nezávislým  na  výkonné  moci,772 

nejlépe soudem.773 Byť samotná skutečnost, že domácí právo k zásahu nevyžaduje soudní příkaz, ke 

konstatování  porušení  Úmluvy  nedostačuje,774 je  v  takovém  případě  potřeba  velmi  pozorně 

zvažovat,  zda  právní  řád  jednotlivce  účinně  chrání  před  libovůlí  státních  orgánů,775 například 

možností  soudního  přezkumu  následného.776 Naproti  tomu  ani  možnost  následného  soudního 

přezkumu není sama o sobě dostačující,  pokud právní úprava nezohledňuje požadavek nezbytné 

proporcionality  zásahu,777 případně  není-li  dostatečně  předvídatelná.778 V  případě  následného 

přezkumu zákonnosti sledování je zejména nezbytné poskytnout jednotlivci dostatek informací.779

Při posuzování dostatečnosti záruk proti zneužití Evropský soud pro lidská práva  hodnotí 

zejména

767 Silver a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. března 1983, č. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 
7107/75, 7113/75, 7136/75, odst. 88.

768 P.G. a J.H. proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. září 2001, č. 44787/98, odst. 46.
769 Silver  a  a  další  proti  Spojenému království,  rozsudek  ze  dne  25.  března  1983,  č.  5947/72,  6205/73,  7052/75, 

7061/75, 7107/75, 7113/75, 7136/75, odst. 88, S. a Marper proti Spojenému království, rozsudek ze dne 4. prosince 
2008, č. 30562/04 a 30566/04, odst. 96,  Gillan a Quinton proti Spojenému královstvní, rozsudek ze dne 12. ledna 
2010, č. 4158/05, odst. 77.

770 P.G.  a  J.H.  proti  Spojenému království,  rozsudek  ze  dne  25.  září  2001,  č.  44787/98,  odst.  62.  Ve  vztahu  ke 
správnímu řízení  viz  rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. listopadu 2009, č.j.  1 Afs 60/2009 - 119; 
Kühn, Z. K přípustnosti  důkazu utajenou audiovizualní  nahrávkou v civilním řízení.  Jiné právo,  článek  ze dne 
12. prosince  2009,  dostupné  na  adrese:  http://jinepravo.blogspot.com/2009/12/k-pripustnosti-dukazu-
audiovizualni.html.

771 Srov. Cremieux proti Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, č. 11471/85, odst. 40, Funke proti Francii, rozsudek 
ze dne 25. února 1993, č. 10828/84, odst 57,  Doerga proti Nizozemí, rozsudek ze dne 27. dubna 2004, č. 50210/99, 
odst. 45, Kennedy proti Spojenému království, rozsudek ze dne 18. května 2010, č. 26839/05, odst. 153. 

772 Roman Zakharov proti Rusku, rozsudek ze dne 4. prosince 2015, č. 47143/06, odst. 258.
773 Kennedy proti  Spojenému království,  rozsudek  ze dne  18.  května  2010,  č.  26839/05,  odst.  166 a  násl.  (orgán 

s postavením obdobným nezávislému soudci),  Uzun proti Německu, rozsudek ze dne 2.  září  2010, č. 35623/05, 
odst. 72, Klass proti Německu, rozsudek ze dne 6. září 1978, č. 5029/71, odst. 55-56, Buck proti Německu, rozsudek 
ze  dne  28.  dubna 2005,  č.  41604/98,  odst.  46,  Sallinen  a  další  proti  Finsku,  rozsudek  ze  dne  25.  září  2005, 
č. 50882/99, odst. 89, Smirnov proti Rusku, rozsudek ze dne 7. června 2007, č. 71362/01, odst. 45, Cremieux proti 
Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, č. 11471/85, odst. 40, Funke proti Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, 
č. 10828/84, odst 57, Miailhe proti Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, č. 12661/87, odst. 38, Camenzind proti 
Švýcarsku, rozsudek ze dne 16. prosince 1997, č. 136/1996/755/954, odst. 45.

774 Šantare a Labaznikov proti Lotyšsku, rozsudek ze dne 31. března 2016, č. 34148/07, odst. 54.
775 Camenzind proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 16. prosince 1997, č. 136/1996/755/954, odst. 42, 45.
776 Cremieux proti Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, č. 11471/85, odst. 33, Funke proti Francii, rozsudek ze dne 

25. února 1993, č. 10828/84, č. 50, Smirnov proti Rusku, rozsudek ze dne 7. června 2007, č. 71362/01, odst. 45, 
Uzun proti Německu, rozsudek ze dne 2. září 2010, č. 35623/05, odst. 71 - 72.

777 Gillan a Quinton proti Spojenému královstvní, rozsudek ze dne 12. ledna 2010, č. 4158/05, odst. 80.
778 Kruslin proti Francii, rozsudek ze dne 24. dubna 1990, č. 11801/85, odst. 34 - 36.
779 Roman Zakharov proti Rusku, rozsudek ze dne 4. prosince 2015, č. 47143/06, odst. 234, Šantare a Labaznikov proti 

Lotyšsku, rozsudek ze dne 31. března 2016, č. 34148/07, odst. 55, 62 (nezpřístupněn soudní příkaz).
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- povahu, rozsah a délku sporných opatření, 

- důvody požadované vnitrostátním právem pro jejich použití, 

- typ orgánů, které je povolují, vykonávají a provádí nad nimi dohled,

- existenci a vlastnosti opravného prostředku.780

 Dochází-li k tajnému sledování jednotlivců či shromažďování jejich osobních údajů, musejí 

být detailně upravena pravidla pro využití takto získaných údajů, jejich ochrana před neoprávněným 

zpřístupněním třetím osobám, či zneužití k zákonem nepředpokládaným účelům, přičemž zvláštní 

pozornost je třeba věnovat datům tzv. citlivým. Data mohou být uchovávána toliko po dobu, po níž 

jsou relevantní ve vztahu ke sledovanému účelu; jasně a předvídatelně musí být upraven též proces 

jejich zničení.781 Jednotlivec musí být o svém tajném sledování vyrozuměn neprodleně poté, kdy 

takové oznámení již nebude způsobilé narušit legitimní účel, jímž bylo sledování vedeno.782 Jsou-li 

uchovávána  osobní  data  (například  vzorky DNA) pro  účely  trestního  řízení,  je  při  posuzování 

přiměřenosti takového opatření třeba vzít v úvahu zejména závažnost vyšetřovaného trestného činu 

a procesní postavení dotčené osoby (podezřelý, odsouzený, zproštěný obvinění).783

V případě tajného sledování  nebo  odposlechů z judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva  vyplývají  tyto  minimální  nezbytné záruky  proti  libovůli  státních  orgánů,  které  musí 

vnitrostátní právo obsahovat:

- vymezení okruhu trestných činů, u kterých je možné k opatření přistoupit, 

- vymezení kategorií osob, které mohou být opatření podrobeny,

- upřesnění maximální doby, po kterou lze tajné sledování (odposlech) provádět, 

- definice (procesních) podmínek pro zpracování souhrnné zprávy o sledování (odposleších), 

- záruky pro přesné a úplné předání dat soudci a obhajobě, 

- definice  podmínek  vymazání  nebo  zničení  dat zejména  v  případě  zastavení  řízení  či 

zproštění,784

780 Klass proti Německu, rozsudek ze dne 6. září 1978, č. 5029/71, odst. 50, Association for European Integration and 
Human Rights a Ekimedzhiev proti Bulharsku, rozsudek ze dne 28. června 2007, č. 62540/00, odst. 77, Uzun proti 
Německu, rozsudek ze dne 2. září 2010, č. 35623/05, odst. 38, 63, Roman Zakharov proti Rusku, rozsudek ze dne 
4. prosince 2015, č. 47143/06, odst. 232.

781 S. a Marper proti Spojenému království, rozsudek ze dne 4. prosince 2008, č. 30562/04 a 30566/04, odst. 99, 103.
782 Weber a Saravia proti Německu, rozhodnutí ze dne 10. ledna 2000, č. 54934/00, odst. 135 - 136, Association for 

European  Integration  and  Human  Rights  a  Ekimedzhiev  proti  Bulharsku, rozsudek  ze  dne  28. června  2007, 
č. 62540/00, odst. 90, Roman Zakharov proti Rusku, rozsudek ze dne 4. prosince 2015, č. 47143/06, odst. 287.

783 S. a Marper proti Spojenému království, rozsudek ze dne 4. prosince 2008, č. 30562/04 a 30566/04, odst. 108, 112 - 
125. Viz též Novák, P. Hromadný sběr srovnávacích materiálů a lidská práva. Trestní právo, 2008, č. 5, s. 7 - 10.

784 Nejedlý, J. Zákonnost důkazů  v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních 
svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 100. Srov. Kruslin proti Francii, 
rozsudek ze dne 24. dubna 1990, č. 11801/85, odst. 34-35,  Valenzuela Contreras proti Španělsku, rozsudek ze dne 
30.  července 1998,  č.  58/1997/842/1048, odst. 46,  59,  60,  Weber a  Saravia proti  Německu,  rozhodnutí  ze dne 
10. ledna 2000, č. 54934/00, odst. 95, Association for European Integration and Human Rights a Ekimedzhiev proti 
Bulharsku, rozsudek ze dne 28. června 2007, č. 62540/00, odst., 76-77, Iordachi proti Moldavsku, rozsudek ze dne 
10. února 2009, č. 25198/02, odst. 41a n., Kennedy proti Spojenému království, rozsudek ze dne 18. května 2010, 
č. 26839/05,  odst.  159  a  n., Liberty  a  další  proti  Spojenému  království,  rozsudek  ze  dne  1. července  2008, 
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- orgán nařizující tajné sledování (odposlech) musí být nezávislý, přičemž tento orgán sám 

musí podléhat soudní kontrole nebo dohledu jiného nezávislého orgánu.785

V rozsudku ve věci Roman Zakharov proti Rusku ze dne 4. prosince 2015 shrnul Evropský 

soud pro lidská práva, že za relevantní kritéria při posuzování dostatečnosti systémových záruk 

ochrany práva na soukromí při použití skrytého sledování, je třeba považovat:

- (veřejnou) dostupnost domácí právní úpravy,

- potenciální rozsah skrytého sledování a dobu, po kterou jej lze provádět,

- postup  při  uchovávání  zajištěných  dat,  jejich  zabezpečení  před  neoprávněným 

zpřístupněním, proces vyhodnocování a využití dat,  jejich poskytování dalším orgánům a 

osobám a procedura zničení dat,

- proces autorizace skrytého sledování - zejména orgán, jež je oprávněn sledování nařídit, jeho 

(ne)závislost  na  výkonné  moci,  obsah  rozhodnutí,  jímž  se  sledování  nařizuje,  rozsah 

přezkumných  oprávnění  autorizačního  orgánu  (dalších  nezávislých  dozorujících  orgánů) 

před nařízením sledování, v jeho průběhu a po jeho skončení,

- mechanismus notifikace sledování dotčeným osobám a

- opravné prostředky proti skrytému sledování a jejich efektivitu v praxi.786

K těmto závěrům se Evropský soud následně přihlásil ve svém rozsudku ve věci Big Brother 

Watch proti Spojenému království ze dne 13. září 2018,787 v němž shrnul svoji dosavadní judikaturu 

týkající  se  základních  zákonných  záruk  bránících  zneužití  moci  tajným sledováním v kontextu 

trestního řízení:

- upřesnění povahy trestných činů vedoucích k vydání příkazu tajného odposlechu; 

- vymezení okruhu osob, jejichž komunikace se sleduje; 

- časové omezení trvání sledování; 

- dodržení určitého postupu při nakládání se získanými údaji; 

- zakotvení záruk pro předávání údajů dalším stranám; a 

- vymezení podmínek pro smazání nebo zničení záznamů.788

Přezkum a dozor se uplatní ve třech fázích sledování: při zadávání, při výkonu a po jeho 

skončení. První dvě fáze se logicky nevykonávají s vědomím sledovaného, proto musí samy o sobě 

č. 58243/00, odst. 62, Uzun proti Německu, rozsudek ze dne 2. září 2010, č. 35623/05, odst. 65, Roman Zakharov 
proti Rusku, rozsudek ze dne 4. prosince 2015, č. 47143/06, odst. 231.

785 Iordachi proti Moldavsku, rozsudek ze dne 10. února 2009, č. 25198/02, odst. 40.
786 Roman Zakharov proti Rusku, rozsudek ze dne 4. prosince 2015, č. 47143/06, odst. 238 a násl.
787 Big Brother Watch a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září 2018, č. 58170/13, 62322/14 a 

24960/15. Věc byla dne 4. února 2019 postoupena velkému senátu. Stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva 
navazovali na informace zveřejněné bývalým zaměstnancem CIA Edwardem Snowdenem o hromadném sledování 
elektronické komunikace tajnými službami ve Spojeném království a Spojených státech amerických.

788 Big Brother Watch a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září 2018, č. 58170/13, 62322/14 a 
24960/15, odst. 307. Viz též Szabó a Vissy proti Maďarsku, rozsudek ze dne 12. ledna 2016, č. 37138/14.
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zahrnovat  takové  záruky, které  chrání  práva  sledovaného  jednotlivce. Vzhledem  k nebezpečí 

zneužití je nevhodnějším orgánem dohledu soud jako záruka nezávislosti, nestrannosti a správného 

postupu. Ve třetí fázi jsou záruky proti zneužití a prostředky nápravy úzce spjaty s mechanismy 

upozornění jednotlivce.789 Soud  nepřistoupil  na názor stěžovatelů, že každou  žádost  o  sledování 

musí schválit  nezávislý soud a že orgány musí předložit důkazy prokazující důvodné podezření ve 

vztahu k osobám, které mají být sledovány. Podle Evropského soudu pro lidská práva je mylné 

předpokládat, že hromadné sledování automaticky zakládá větší průnik do soukromí sledovaných 

osob  než  cílené  sledování. Připustil,  že  navrhované  záruky  jsou  sice  důležité,  ne  však  natolik 

nezbytné,  aby  je  přidal  do  seznamu  základních požadavků,  a  to  i  s  ohledem  na  prostor  pro 

uvážení jednotlivých států.790

Pokud národní právní řád podmínky, za nichž lze dané opatření užít, vůbec neupravuje,791 

případně  neodpovídá-li  příslušná  právní  úprava  obsahově  požadavkům stanoveným judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva, ke splnění podmínky legality nepostačuje pouhá skutečnost, že 

jednání státu nebylo z hlediska národního právního řádu protiprávní.792

Lze  shrnout,  že  v tomto  kroku  je  posuzována  dostatečnost  systémových  záruk 

proporcionality zásahu, které právní úprava poskytuje, spíše než přiměřenost specifických opatření 

uplatněných vůči konkrétnímu stěžovateli.793

Zajišťování  důkazů  pro  účely  trestního  řízení  představuje  z  hlediska  Úmluvy  legitimní 

důvod  zásahu  do  soukromí  jednotlivce,  totiž  předcházení  kriminality  (čl.  8  odst.  Úmluvy).794 

Ospravedlnitelným cílem zásahu do soukromí může být též např. hospodářský blahobyt státu.795

789 Big Brother Watch a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září 2018, č. 58170/13, 62322/14 a 
24960/15, odst. 309 - 310.

790 Big Brother Watch a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 13. září 2018, č. 58170/13, 62322/14 a 
24960/15,  odst.  316  -  320.  Citováno  dle  anotace  rozhodnutí  vypracované  Ministerstvem  spravedlnosti  České 
republiky, zveřejněné na webových stránkách https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-198896"]}.

791 Halford proti Spojenému království, rozsudek ze dne 25. června 1997, č.  20605/92, odst. 50, Allan proti Spojenému 
království, rozsudek ze dne 5. listopadu 2002, č. 48539/99, odst. 35 - 36, Chalkley proti Spojenému království, 
rozsudek ze dne 12. června 2003, č. 63831/00, odst. 25.

792 Malone proti Spojenému království, rozsudek ze dne 2. srpna 1984, č. 8691/79, odst. 87, Halford proti Spojenému 
království, rozsudek ze dne 25. června 1997, č.  20605/92, odst. 49, Khan proti Spojenému království, rozsudek ze 
dne 12. května 2000, č. 35394/97, odst. 26 - 28.

793 Rotaru proti Rumunsku, rozsudek ze dne 4. května 2000, č. 28341/95, odst. 59 - 60, Kennedy proti Spojenému 
království, rozsudek ze dne 18. května 2010, č. 26839/05, odst. 155.

794 Srov. např. Camenzind proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 16. prosince 1997, č. 136/1996/755/954, odst. 40, Wieser a 
Bicos Beteiligungen GmbH proti Rakousku, rozsudek ze dne 16. října 2007, č. 74336/01, odst. 55, S. a Marper proti 
Spojenému království, rozsudek ze dne 4. prosince 2008, č. 30562/04 a 30566/04, odst. 100. Takovým legitimním 
cílem zásahu do soukromí třetí osoby však může být i „zájem na ochraně jednotlivce před neodůvodněným stíháním 
a  odsouzením,  daný  možností  získání  informací  svědčících  ve  prospěch  podezřelého,  respektive  obviněného” 
(srov. nález  Ústavního  soudu  ze  dne  18.  prosince  2006,  sp.  zn.  I.  ÚS  321/06,  nález  Ústavního  soudu  ze  dne 
21. března 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01, nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2015, sp. zn. II. ÚS 2050/14, nález 
Ústavního soudu ze dne 9. července 2015, sp. zn. IV.ÚS 799/15).

795 Miailhe proti Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, č. 12661/87, odst. 37, Cremieux proti Francii, rozsudek ze 
dne 25. února 1993, č. 11471/85, odst. 35,  Funke proti Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, č. 10828/84, č. 52. 
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Pojem  nezbytnosti  v  demokratické  společnosti je  Evropským  soudem  pro  lidská  práva 

vykládán tak, že zásah do práva na soukromí musí odpovídat „naléhavé společenské potřebě“ a být 

„přiměřený  sledovanému  legitimnímu  cíli;”796 jeho  součástí  však  není  požadavek  subsidiarity 

zásahu.797

Posouzení nezbytnosti zásahu přísluší v prvé řadě národním orgánům, jimž musí být dán 

určitý (nikoli neomezený) prostor k úvaze.798 Míra uvážení je závislá na řadě faktorů, mimo jiné na 

významu dotčeného práva, povaze zásahu a cíli tímto zásahem sledovaném; čím významější zájem 

může být opatřením dotčen, tím užší je prostor pro volnou úvahu domácích autorit.799 Evropský 

soud pro lidská práva posuzuje, zda důvody uváděné na ospravedlnění opatření jsou relevantní a 

dostatečné a zda byl respektován princip přiměřenosti;800 hodnoty demokratické společnosti přitom 

musejí být sledovány v nejvyšší možné míře.801 Výjimky stanovené v čl. 8 odst. 2 Úmluvy je  třeba 

vykládat restriktivně,802 přičemž jejich naplnění v konkrétním případě musí být jednoznačné.803

Evropský soud pro lidská práva nejprve přezkoumává, zda relevantní domácí legislativa a 

praxe poskytují jednotlivci dostatečné a účinné záruky proti zneužití.804 Následně je zkoumáno, zda 

zásah byl přiměřený s přihlédnutím ke specifickým podmínkám konkrétního případu.805

Při posuzování nezbytnosti domovní prohlídky je dle Evropského soudu pro lidská práva 

nezbytné vzít v úvahu zejména806

796 Leander proti Švédsku, rozsudek ze dne 26. března 1987, č. 9248/81, odst. 58: „The notion of necessity implies that  
the interference corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is  proportionate to the legitimate  
aim pursued...” Srov. též McLeod proti Spojenému království, rozsudek ze dne 23. září 1998, č. 72/1997/856/1065, 
odst. 52, Buck proti Německu, rozsudek ze dne 28. dubna 2005, č. 41604/98, odst. 44.

797 Subsidiaritou zásahu se Evropský soud pro lidská práva zabýval například v případu Uzun proti Německu, rozsudek 
ze dne 2. září 2010, č. 35623/05, odst. 78.

798 Klass proti Německu, rozsudek ze dne 6. září 1978, č. 5029/71, odst. 49, Leander proti Švédsku, rozsudek ze dne 
26. března  1987,  č.  9248/81,  odst.  59,  Cremieux  proti  Francii,  rozsudek  ze  dne  25.  února  1993,  č.  11471/85, 
odst. 38,   Funke  proti  Francii,  rozsudek  ze  dne  25.  února  1993,  č.  10828/84,  č.  55,  Murray proti  Spojenému 
království, rozsudek ze dne 28. října 1994, č. 14310/88, odst. 90.

799 S. a Marper proti Spojenému království, rozsudek ze dne 4. prosince 2008, č. 30562/04 a 30566/04, odst. 102.
800 Camenzind proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 16. prosince 1997, č.  136/1996/755/954, odst. 44, 45, Smirnov proti 

Rusku, rozsudek ze dne 7. června 2007, č. 71362/01, odst. 44, S. a Marper proti Spojenému království, rozsudek ze 
dne 4. prosince 2008, č. 30562/04 a 30566/04, odst. 101.

801 Kennedy proti Spojenému království, rozsudek ze dne 18. května 2010, č. 26839/05, odst. 154.
802 Klass proti Německu, rozsudek ze dne 6. září 1978, č. 5029/71, odst. 42, Silver a a další proti Spojenému království, 

rozsudek ze dne 25. března 1983, č. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75, 7136/75, odst. 98.
803 Miailhe proti Francii, rozsudek ze dne 25. února 1993, č. 12661/87, odst. 36, Funke proti Francii, rozsudek ze dne 

25. února 1993, č. 10828/84, č. 55, Buck proti Německu, rozsudek ze dne 28. dubna 2005, č. 41604/98, odst. 44, 
Smirnov proti Rusku, rozsudek ze dne 7. června 2007, č. 71362/01, odst. 43.

804 Srov. Klass proti Německu, rozsudek ze dne 6. září 1978, č. 5029/71, odst. 50 - 58, Miailhe proti Francii, rozsudek 
ze  dne  25.  února  1993,  č.  12661/87,  odst.  37,  Sallinen  a  další  proti  Finsku,  rozsudek  ze  dne  25.  září  2005, 
č. 50882/99, odst. 92. Nedostatečnost systémových záruk poskytovaných vnitrostátní úpravou byla důvodem zrušení 
ustanovení upravujících shromažďování údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu a jejich poskytování pro 
účely trestního řízení ze strany Ústavního soudu (nález ze dne 22. března 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10, nález ze dne 
20. prosince 2011, sp. zn.: Pl. ÚS 24/11).

805 Camenzind  proti  Švýcarsku,  rozsudek  ze  dne  16.  prosince  1997,  č.  136/1996/755/954,  odst.  45,  Buck  proti 
Německu, rozsudek ze dne 28. dubna 2005, č. 41604/98, odst. 45.

806 Srov.  Nejedlý,  J. Zákonnost  důkazů  v  trestním  řízení  ve  světle  Evropské  úmluvy o  ochraně  lidských  práv  a 
základních  svobod.  Univerzita  Karlova  v  Praze,  Právnická  fakulta,  disertační  práce,  2012,  s.  107;  Buck  proti 
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- závažnost trestného činu, v souvislosi s nímž byla prohlídka nařízena,807 

- odůvodněnost podezření,808

- zda dotčená osoba byla podezřelá ze spáchání tohoto trestného činu, či nikoli,809

- subsidiaritu zásahu, tedy nepostradatelnost důkazu,810 případně dostupnost dalších důkazů 

v době vydání příslušného příkazu,811

- zda prohlídka byly vykonána na základě soudního příkazu,812 obsah (kvalita odůvodnění)813 

a rozsah,814 příkazu s přihlédnutím k povaze hledaných důkazů,

- okolnosti a způsob provedení zásahu s ohledem na povahu prohledávaného místa, včetně 

přijatých opatření k minimalizaci zásahu815 (též např. možnost dotčené osoby vyhnout se 

prohlídce dobrovolným vydáním hledaných věcí),816

- případnou  přítomnost  nestranných  pozorovatelů,  zejména  jedná-li  se  o  prostory  užívané 

advokátem,817

- dopad zásahu na pověst dotčené osoby.818

V případě,  kdy jsou  prohlídkou  dotčeny prostory užívané  advokátem,  je  třeba  přijmout 

Německu, rozsudek ze dne 28. dubna 2005, č. 41604/98, odst. 45, Smirnov proti Rusku, rozsudek ze dne 7. června 
2007, č. 71362/01, odst. 44, Iliya Stefanov proti Bulharsku, rozsudek ze dne 22. května 2008, č. 65755/01, odst. 38.

807 Niemitz proti Německu, rozsudek ze dne 16. prosince 1992, č. 13710/88, odst. 37, Buck proti Německu, rozsudek ze 
dne  28.  dubna 2005,  č.  41604/98,  odst.  47,  Iliya  Stefanov proti  Bulharsku,  rozsudek  ze dne  22.  května 2008, 
č. 65755/01, odst. 38.

808 Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH proti Rakousku, rozsudek ze dne 16. října 2007, č. 74336/01, odst. 57, 58, Iliya 
Stefanov proti Bulharsku, rozsudek ze dne 22. května 2008, č. 65755/01, odst. 38, 40.

809 Camenzind  proti  Švýcarsku,  rozsudek  ze  dne  16.  prosince  1997,  č.  136/1996/755/954,  odst.  46,  Buck  proti 
Německu, rozsudek ze dne 28. dubna 2005, č. 41604/98, odst. 48, Smirnov proti Rusku, rozsudek ze dne 7. června 
2007, č. 71362/01, odst. 46.

810 Camenzind proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 16. prosince 1997, č. 136/1996/755/954, odst. 46.
811 Buck proti Německu, rozsudek ze dne 28. dubna 2005, č. 41604/98, odst. 49.
812 Sallinen  a  další  proti  Finsku,  rozsudek  ze  dne  25.  září  2005,  č.  50882/99,  odst.  89,  Wieser  a  Bicos 

Beteiligungen GmbH proti Rakousku, rozsudek ze dne 16. října 2007, č. 74336/01, odst. 57,  Iliya Stefanov proti 
Bulharsku, rozsudek ze dne 22. května 2008, č. 65755/01, odst. 38.

813 Smirnov proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne 7.  června  2007,  č.  71362/01,  odst.  46,  Iliya  Stefanov proti  Bulharsku, 
rozsudek ze dne 22. května 2008, č. 65755/01, odst. 40 (skutečnost, že příkaz neobsahoval žádná konkrétní fakta 
nebyla dostetečná ke konstatování porušení Úmluvy).

814 Niemitz  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne  16.  prosince  1992,  č.  13710/88,  odst.  37,  Roemen  a  Schmit  proti 
Lucembursku,  rozsudek  ze  dne  25.  února  2003,  č.  51772/99,  odst.  70,  Buck proti  Německu,  rozsudek  ze  dne 
28. dubna 2005, č.  41604/98, odst. 50,  Sallinen a další proti Finsku, rozsudek ze dne 25. září 2005, č. 50882/99, 
odst.  89,  Wieser  a  Bicos  Beteiligungen  GmbH  proti  Rakousku,  rozsudek  ze  dne  16.  října  2007,  č. 74336/01, 
odst. 57, 59, Iliya Stefanov proti Bulharsku, rozsudek ze dne 22. května 2008, č. 65755/01, odst. 41. 

815 Camenzind proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 16. prosince 1997, č. 136/1996/755/954, odst. 46 - 47, Smirnov proti 
Rusku, rozsudek ze dne 7. června 2007, č. 71362/01, odst. 48 (odnětí dat dalších klientů advokáta), Iliya Stefanov 
proti  Bulharsku,  rozsudek ze dne 22.  května 2008, č.  65755/01, odst.  42 (odnětí  veškerých  elektronických dat 
advokáta bez záruk před jejich neoprávněným zkopírováním).

816 Buck proti Německu, rozsudek ze dne 28. dubna 2005, č. 41604/98, odst. 49.
817 Niemitz  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne  16.  prosince  1992,  č.  13710/88,  odst.  37,  Roemen  a  Schmit  proti 

Lucembursku,  rozsudek  ze dne 25.  února  2003,  č.  51772/99,  odst.  69,  Smirnov proti  Rusku,  rozsudek ze dne 
7. června 2007, č. 71362/01, odst. 46, 48, Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH proti Rakousku, rozsudek ze dne 
16. října 2007, č. 74336/01, odst. 57, Iliya Stefanov proti Bulharsku, rozsudek ze dne 22. května 2008, č. 65755/01, 
odst. 38, 43.

818 Niemitz proti Německu, rozsudek ze dne 16. prosince 1992, č. 13710/88, odst. 37, Buck proti Německu, rozsudek ze 
dne 28. dubna 2005, č. 41604/98, odst. 51.
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zvláštní  opatření  k  ochraně  profesního  tajemství,  jako  zákaz  odnětí  chráněných  dokumentů  a 

zajištění  přítomnosti  osoby  nezávislé  na  vyšetřovacích  orgánech,  která  je  schopna  v  průběhu 

prohlídky identifikovat materiály, na něž se advokátní tajemství vztahuje.819 V případě prohlídek, 

jimiž je dotčen advokát, je třeba mít vždy na zřeteli, že neoprávněné narušení profesního tajemství 

může mít též dopad na řádný výkon spravedlnosti zaručený článkem 6 Úmluvy.820

III.4.2 Procesní použití důkazů získaných v rozporu s čl. 8 Úmluvy

Již v rozsudku ze dne 12. července 1988 ve věci Schenk proti Švýcarsku821 Evropský soud 

pro lidská práva formuloval tezi, že  „čl.  6 Úmluvy zaručuje právo na spravedlivý proces, avšak  

nestanoví žádná pravidla přípustnosti důkazů, což je primárně předmětem úpravy národního práva. 

Soud proto nemůže s obecnou platností abstraktně vyloučit, že by nezákonně získané důkazy mohly  

být  procesně použitelné.  Jeho úlohou je  posoudit,  zda ...  proces  jako  celek byl  spravedlivý.”822 

Použití nezákonně pořízené nahrávky jako usvědčujícího důkazu proti stěžovateli dle Evropského 

soudu  pro  lidská  práva  v  daném  případě  nečinilo  proces  jako  celek  nespravedlivým,  neboť 

stěžovatel měl možnost použití nahrávky, kterou seznaly nezákonnou i švýcarské soudy, oponovat, 

byť bez úspěchu; tato nahrávka navíc nepředstavovala jediný usvědčující důkaz proti němu.823 Pro 

další judikaturu Evropského soudu pro lidská práva je příznačné, že  použití nezákonného důkazu 

v trestním řízení posuzoval výlučně na poli čl. 6 Úmluvy (práva na spravedlivý proces), nikoli též 

z hlediska čl. 8 Úmluvy (práva na ochranu soukromí).824

Proti závěru většiny se vymezili soudci Pettiti, Spielmann, De Meyer a Carrillo Salcedo, 

podle  nichž  „žádný  soud  se  nemůže,  aniž  by  způsobil  škodu  řádnému  výkonu  spravedlnosti,  

819 Niemitz  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne  16.  prosince  1992,  č.  13710/88,  odst.  37,  Roemen  a  Schmit  proti 
Lucembursku,  rozsudek  ze dne 25.  února  2003,  č.  51772/99,  odst.  69,  Smirnov proti  Rusku,  rozsudek ze dne 
7. června 2007, č. 71362/01, odst. 46, 48, Wieser a Bicos Beteiligungen GmbH proti Rakousku, rozsudek ze dne 
16. října  2007,  č.  74336/01,  odst.  57,  63,  Iliya  Stefanov  proti  Bulharsku,  rozsudek  ze  dne  22.  května  2008, 
č. 65755/01, odst. 38, 43.

820 Smirnov  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne  7. června  2007,  č.  71362/01,  odst.  48  -  49,  Wieser  a  Bicos 
Beteiligungen GmbH proti Rakousku, rozsudek ze dne 16. října 2007, č. 74336/01, odst. 65 - 67, Kirdek a další proti 
Turecku, rozsudek ze dne 3. prosince 2019, č. 14704/12.

821 Schenk proti Švýcarsku ze dne 12. července 1988, č. 10862/84.
822 Schenk proti Švýcarsku ze dne 12. července 1988, č. 10862/84, odst. 46: „...Article 6 (art. 6) of the Convention  

guarantees the right to a fair trial, it does not lay down any rules on the admissibility of evidence as such, which is  
therefore primarily a matter for regulation under national law. The Court therefore cannot exclude as a matter  
of principle and in the abstract that unlawfully obtained evidence of the present kind may be admissible. It has only  
to ascertain whether Mr. Schenk’s trial as a whole was fair.”

823 Schenk proti Švýcarsku ze dne 12. července 1988, č. 10862/84, odst. 47 - 49.
824 Nejedlý, J. Zákonnost důkazů  v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních 

svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 117.
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spoléhat  na  důkazy,  které  byly  získány  nejen  nečestnými  prostředky,  ale  především  nezákonně. 

Pokud tak činí, řízení nelze považovat spravedlivé ve smyslu Úmluvy.”825

S ohledem na  nevyčerpání  vnitrostátních  prostředků  nápravy  ze  strany stěžovatele  však 

Evropský  soud  pro  lidská  práva  v  rozsudku  Schenk  proti  Švýcarsku  neposuzoval,  zda  sporná 

nahrávka, jejíž opatření bylo protiprávní z hlediska švýcarského práva, byla získána i v rozporu 

s čl. 8 Úmluvy.826

V rozsudku ze dne 12. května 2000 ve věci  Khan proti Spojenému království827 Evropský 

soud pro lidská práva naproti tomu shledal, že utajeným odposlechem stěžovatele bylo porušeno 

jeho  právo  dle  čl.  8  Úmluvy.828 Pořízená  nahrávka  představovala  jediný  důkaz,  na  němž  bylo 

založeno odsouzení stěžovatele. Soud uvedl, že „čl.  6 Úmluvy sice zaručuje právo na spravedlivý 

proces,  neupravuje  však  přípustnost  důkazů  jako  takových,  což  primárně  spadá do  působnosti  

vnitrostátního práva. V zásadě se proto soud nemá vyjadřovat, zda určité druhy důkazy, například  

nezákonně získané důkazy, jsou procesně použitelné... Otázka, na niž má odpovědět, je, zda řízení,  

jako celek, včetně způsobu, jakým byly důkazy pořízeny, bylo spravedlivé.  To zahrnuje posouzení  

tvrzené „nezákonnosti“ a v případě, dojde-li k porušení jiného práva chráněného Úmluvou, povahu  

takového porušení.”829 Za významné pro posouzení případu stěžovatele pak soud považoval,  že 

nahrávka nebyla protiprávní z hlediska britského práva a ačkoli se jednalo o jediný usvědčující 

důkaz, jednalo se o důkaz velmi silný a spolehlivý, což snižuje potřebu dalších podpůrných důkazů; 

stěžovatel  brojil  proti  použití  nahrávky,  nikoli  však  proti  její  autenticitě.  Porušení  práva  na 

spravedlivý proces proto neshledal.830

Proti závěrům rozsudku se ohradil soudce Loucaides: „Nemohu přijmout, že řízení může být  

spravedlivé, jak vyžaduje čl. 6 Úmluvy, je-li závěr o vině... založen na důkazu získaném porušením 

lidských práv zaručených Úmluvou... Nelze hovořit o „spravedlivém” řízení, spočívá-li na porušení  

práva... Pokud porušení čl. 8 může být akceptováno jako „spravedlivé”, nedokáži si představit, jak 

může být policie účinně odrazena od opakování svého nepřijatelného jednání... Vyloučení důkazu 

získaného  v  rozporu  s  chráněným právem na  soukromí  by  mělo  být  považováno za  esenciální  

součást tohoto práva, má-li toto právo mít jakýkoli smysl... Vyloučení takového důkazu je z mého  

825 Schenk proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 12. července 1988, č. 10862/84, nesouhlasné stanovisko soudců Pettiti, 
Spielmanna, De Meyera a Carrillo Salcedo: „No court can, without detriment to the proper administration of justice,  
rely on evidence which has been obtained not only by unfair means but, above all, unlawfully. If it does so, the trial  
cannot be fair within the meaning of the Convention.”

826 Schenk proti Švýcarsku ze dne 12. července 1988, č. 10862/84, odst. 53.
827 Khan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 15. května 2000, č. 35394/97.
828 Khan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 15. května 2000, č. 35394/97, odst. 22 - 28.
829 Khan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 15. května 2000, č. 35394/97, odst. 34.
830 Khan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 15. května 2000, č. 35394/97, odst. 29 - 40.
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pohledu nezbytné zejména v případech, jako je tento, kdy jiný způsob nápravy porušeného práva  

nepřichází v úvahu... Porušení práva ve jménu jeho vymáhání je protimluv a absurdní teze. ”831

Zásady formulované v rozsudku Khan proti Spojenému království jsou nicméně v judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva důsledně aplikovány i v dalších případech832 a byly potvrzeny i 

Velkým senátem v  kauze  Bykov  proti  Rusku.833 Porušení  čl.  6  Úmluvy  v důsledku  procesního 

použití důkazu získaného v rozporu s čl.  8 Úmluvy Evropský soud shledal jen výjimečně, a to 

výlučně tehdy, došlo-li současně k porušení některého z dalších základních principů spravedlivého 

procesu, např. práva neusvědčovat sebe samého.834

831 Khan proti Spojenému království, rozsudek ze dne 15. května 2000, č. 35394/97, nesouhlasné stanovisko soudce 
Loucaidese.

832 Vostrá, Z. Vybrané doktríny ESLP a jejich vliv na proces dokazování. in: Jelínek, J. a kol.  Dokazování v trestním 
řízení  v  kontextu práva  na  spravedlivý proces. Praha:  Leges,  2018,  s.  51 -  53.  Srov.  též  judikaturu  citovanou 
v Nejedlý, J. Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 118: P.G. a J.H. proti Spojenému 
království, rozsudek ze dne 25. září 2001, č. 44787/98, odst. 78-80, Allan proti Spojenému království, rozsudek ze 
dne 5. listopadu 2002, č. 48539/99, odst. 45-48, Heglas proti České republice, rozsudek ze dne rozsudek ze dne 
1. března 2007, č. 5935/02, odst. 89-90, a další.

833 Bykov proti Rusku, rozsudek ze dne 10. března 2009, č. 4378/02, odst. 95-98.
834 Allan  proti  Spojenému  království,  rozsudek  ze  dne  5.  listopadu  2002,  č.  48539/99  (tajně  pořízená  nahrávka 

rozhovoru se spoluvěžněm, který byl  policií  nasazen  do stěžovatelovy cely za účelem vylákání  jeho  doznání). 
A contrario srov. Bykov proti Rusku, rozsudek ze dne 10. března 2009, č. 4378/02.
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IV. Policejní provokace trestné činnosti

IV.1 Skutková podstata policejní provokace

IV.1.1 Úvod

Při předcházení trestné činnosti, stejně tak, jako při odhalování trestné činnosti, která dosud 

nebyla  ukončena,  nebo  zamezování  jejím  následkům,  se  jednání  policie  v  řadě  případů 

nevyhnutelně  stává  součástí  skutkového  děje,  který  je  posléze  předmětem dokazování  v  rámci 

trestního řízení.835 Jednání pachatelů může být ze strany policie ovlivněno mnoha různými způsoby. 

Její činnost se může omezit na pasivní zaznamenání průběhu již páchané trestné činnosti; v jiném 

případě může naproti tomu aktivita policie představovat rozhodující podnět, který pachatele přiměl 

ke spáchání  trestného činu.

Je obecně přijímáno, že nikoli každý zastřený kontakt policisty s pachatelem a každé skryté 

zapojení policie do aktivit osob páchajících trestnou činnost lze označit za nezákonné.836 Na druhou 

stranu „by bylo hluboce urážející pro běžný pojem spravedlivosti, kdyby měl být obžalovaný uznán 

vinným a potrestán za spáchání trestného činu, který spáchal pouze proto, že k tomu byl podnícen,  

naveden, přiměn, donucen nebo přemluven představitelem orgánu činného v trestním řízení.”837

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva,838 Ústavního soudu i soudů obecných lze 

dovodit kriteria, která dovolenou policejní kontrolu trestné činnosti odlišují od nepřípustné policejní 

835 Srov. např. Sotolář, A., Púry, F., Woratschová, V. Posuzování policejní provokace. Trestněprávní revue, 2002, č. 11, 
s. 313, Musil, J. Policejní provokace v teorii, legislativě a judikatuře. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 10 - 16.

836 Sotolář, A., Púry, F. Skrytá reakce policie na již páchanou trestnou činnost. Trestněprávní revue, 2003, č. 1, s. 6.
837 Lord Bingham v Nottingham City Council v. Amin [2000] Crim. L. R. 174, citováno podle : Nejedlý, J. Zákonnost 

důkazů  v trestním  řízení  ve světle  Evropské  úmluvy o ochraně  lidských práv  a základních svobod.  Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 19: „It would be deeply offensive to ordinary notions  
of fairness if  a defendant were to be convicted  and punished for committing a crime which he only committed  
because he had been incited, instigated, persuaded, pressurised or wheedled into committing by a law enforcement  
officer.” Viz též  nález Ústavního soudu ze dne 14. září 2016, sp. zn. I. ÚS 2652/16.

838 Kostovski proti Nizozemí, rozsudek ze dne 20. listopadu. 1989, č. 11454/85, Lüdi proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 
15. června 1992, č. 12433/86, Teixeira de Castro proti Portugalsku, rozsudek ze dne 9. června 1998, č. 25829/94, 
Ramanauskas proti Litvě, rozsudek ze dne 5. února 2008, č. 74420/01, Pyrgiotakis proti Řecku, rozsudek ze dne 
21. února 2008, č. 15100/06, Kuzmickaja proti Litvě, rozsudek ze dne 10. června 2008, č. 27968/03, Malininas proti 
Litvě, rozsudek ze dne 1. července 2008, č. 10071/04, Konstantin a Stoian proti Rumunsku, rozsudek ze dne 29. září 
2009, č. 23782/06 a č. 46629/06, Sequeira proti Portugalsku, rozsudek ze dne 20. října 2009, č. 18545/06, Burak 
Hun proti  Turecku,  rozsudek ze dne 15. prosince 2009,  č.  17570/04, Bannikova proti  Rusku,  rozsudek ze dne 
4. listopadu 2010, č. 18757/06, Ali proti Rumunsku, rozsudek ze dne 9. listopadu 2010, č. 20307/02, Baltinš proti 
Lotyšsku, rozsudek ze dne 8. ledna 2013, č. 25282/07, Lagutin a další proti Rusku, rozsudek z 24. dubna 2014, 
č. 6228/09,  19123/09,  19678/07,  52340/08  a  7451/09,  Furcht  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne  23.  října  2014, 
č. 54648/09.
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provokace.  Zatímco  policejní  kontrola  je  legitimním  nástrojem  ochrany  společnosti  před 

kriminalitou, policejní provokace představuje protiprávní zásah do práv a svobod dotčených osob.

IV.1.2 Skutková podstata policejní provokace v českém trestním právu

IV.1.2.1 Právní úprava

V České republice není přípustnost či nepřípustnost policejní provokace právními předpisy 

výslovně upravena.839

Právní  rámec  pro  použití  operativně  pátracích  prostředků  policie  je  obsažen 

v § 158b a násl. tr.  řádu,  z nichž  mezi  tzv.  proaktivní  vyšetřovací  metody  policie,  kdy  jednání 

policie se stává součástí skutkového děje, lze řadit předstíraný převod a použití agenta. Mimo to je 

třeba  zmínit  zkoušku  spolehlivosti podle  §  41  zákona  č. 341/2011  Sb.,  o  Generální  inspekci 

bezpečnostních sborů, jejíž výstupy lze dle Nejvyššího soudu v v trestním řízení rovněž důkazně 

využít.840

Předstíraným převodem  se rozumí předstírání koupě, prodeje nebo jiného způsobu převodu 

předmětu  plnění  včetně převodu věci,  a) k jejímuž držení je třeba zvláštního  povolení,  b) jejíž 

držení  je  nepřípustné,  c) která  pochází  z  trestného  činu,  nebo  d) která  je  určena  ke  spáchání 

trestného činu (§ 158c odst. 1 tr. řádu).

Agentem je  příslušník  Policie  České  republiky nebo  Generální  inspekce  bezpečnostních 

sborů plnící  úkoly uložené mu řídícím policejním orgánem,  vystupující  zpravidla  se  zastíráním 

skutečného účelu své činnosti. Je-li to k použití agenta, jeho přípravě nebo k jeho ochraně nutné, je 

k  zastírání  jeho  totožnosti možné  a) vytvořit  legendu  o  jiné  osobní  existenci  a  osobní  údaje 

vyplývající z této legendy zavést do informačních systémů provozovaných podle zvláštních zákonů, 

b) provádět  hospodářské činnosti,  k jejichž vykonávání  je třeba zvláštní  oprávnění,  povolení  či 

registrace,  c) zastírat  příslušnost  k  Policii  České  republiky  nebo  ke  Generální  inspekci 

bezpečnostních sborů (§ 158e odst. 2 tr. řádu). Policista plnící úkoly jako agent, který se účastní 

činnosti  organizované  zločinecké  skupiny  nebo  jako  člen  organizované  skupiny  nebo  některou 

takovou skupinu podporuje, není trestný pro trestné činy vymezené v § 363 odst. 1 a 2 tr. zákoníku, 

839 Výjimkou je ustanovení § 14 odst.  1 písm. c) zákona č.  119/1990 Sb.,  o soudní rehabilitaci,  podle něhož byla 
okolnost,  že  „skutek,  který  je  předmětem  odsuzujícího  výroku,  byl  vyprovokován,  organizován  nebo  řízen 
bezpečnostními  orgány“  za  podmínek  stanovených  zákonem důvodem pro  zrušení  pravomocného  odsuzujícího 
soudního rozhodnutí vyhlášeného v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, týkajícího se skutků spáchaných po 
5. květnu 1945.

840 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014, usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 18. prosince 2013, sp. zn. 3 Tz 61/2013. Opačně např.:  Stříž, I. Zkouška spolehlivosti jako důkaz 
v trestním řízení. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 30.

167



to  však  neplatí  v případě,  že  organizovanou  zločineckou  skupinu  nebo  organizovanou  skupinu 

založil nebo zosnoval (§ 363 odst. 3 tr. zákoníku).

Zkouška  spolehlivosti spočívá  v jednání  inspektora  GIBS  navozujícím  situaci,  kterou  je 

zkoušená osoba (zaměstnanec nebo příslušník bezpečnostních sborů)  povinna řešit.841 Provádět ji 

může příslušník GIBS nebo na základě jeho žádosti a se svým souhlasem i jiná osoba.842 Osoba 

provádějící zkoušku spolehlivosti má imunitu v oblasti přestupků a jiných správních deliktů, pokud 

je takové jednání nezbytné k dosažení účelu zkoušky spolehlivosti a bezprostředně neohrozí ani 

nepoškodí život nebo zdraví osob, jejich majetek anebo k svobodu.843 Osoba provádějící zkoušku 

spolehlivosti je oprávněna sdělovat nepravdivé údaje.844

 Následující  tabulka  uvádí  zákonné  podmínky  použití  těchto  operativně  pátracích 

prostředků:

841  § 41 odst. 2 zákona o GIBS.
842  § 41 odst. 4 zákona o GIBS.
843  § 41 odst. 3, odst. 8 zákona o GIBS.
844  § 41 odst. 5 zákona o GIBS.

168



Tab. č.  2 Podmínky použití  operativně pátracích prostředků (předstíraného převodu a použití  agenta) a zkoušky 
spolehlivosti dle zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Předstíraný převod Použití agenta Zkouška spolehlivosti

Před 
vstupem 
policie do 

skutkového 
děje

materiální

použití operativně pátracího prostředku nesmí 
sledovat jiný zájem, než získání skutečností 

důležitých pro trestní řízení,845

použití zkoušky spolehlivosti 
pouze za účelem předcházení, 

zamezování a odhalování 
protiprávního jednání 

příslušníka nebo zaměstnance 
bezpečnostních sborů

subsidiarita (sledovaného účelu nelze dosáhnout 
jinak, nebo by jinak jeho dosažení bylo podstatně 

ztížené)846
-

řádné zahájení trestního řízení847 -

formální

vedení trestního o 
úmyslném trestném 

činu848

vedení trestního řízení 
zločin s horní hranicí 

trestní sazby nejméně osm 
let nebo pro některý 

z trestných činů taxativně 
vymezených v § 158e 

odst. 1 tr. řádu849

-

doložení důvodnosti 
vedení trestního řízení ve 
spise, ledaže věc nesnese 

odkladu a důvodnost 
vedení trestního řízení je 

doložena následně850

doložení důvodnosti 
vedení trestního řízení ve 

spise851
-

písemné povolení 
státního zástupce, ledaže 
věc nesnese odkladu a 

povolení je dodatečně do 
48 hodin uděleno, po 

podání obžaloby 
povolení soudce soudu 

prvního stupně852

písemné povolení vydané 
na návrh státního zástupce 

vrchního státního 
zastupitelství soudcem 

vrchního soudu, po podání 
obžaloby povolení soudce 
soudu prvního stupně853

-

Po vstupu 
policie do 

skutkového 
děje

materiální

proporcionalita (omezení práv a svobod jen v 
nezbytné míře)854

nesmí dojít k bezprostřednímu 
ohrožení nebo poškození života 
nebo zdraví osob, jejich majetku 
anebo k omezení svobody osob; 

musí být zachována lidská 
důstojnost

policií navozený stav se neodlišuje od běžné nebo typické situace při páchání stíhané 
trestné činnosti

absence jakéhokoli donucení nebo jiného nestandardního ovlivnění pachatele ze strany 
policie

jednání policie nepředstavuje určující či podstatný prvek trestního jednání

formální sepsání záznamu o použití operativně pátracího 
prostředku a jeho doručení státnímu zástupci855

sepsání úředního záznamu o 
průběhu zkoušky spolehlivosti856

845  § 158b odst. 2 tr. řádu.
846  § 158b odst. 2 tr. řádu.
847  § 12 odst. 10 tr. řádu.
848  § 158b odst. 1 tr. řádu.
849  § 158e odst. 1 tr. řádu.
850  § 12 odst. 10, § 158 odst. 3 tr. řádu.
851  § 158 odst. 3 tr. řádu.
852 § 158c odst. 3, § 158f tr. řádu. Podle § 158e odst. 5 tr. řádu není dalšího povolení potřeba, provádí-li předstíraný 

převod agent ve smyslu § 158e odst. 2 tr. řádu.
853  § 158e odst. 4, § 158f tr. řádu.
854  § 158b odst. 2, § 158e odst. 6 tr. řádu.
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IV.1.2.2 Odborná literatura

A.  Sotolář,  F.  Púry  a  V.  Woratschová zdůrazňují,  že  česká  právní  úprava  neposkytuje 

„prostor pro rozlišování mezi osobou se sklony (predispozicí) k páchání trestné činnosti a osobou, 

která takové sklony nemá, byť v zahraničí se právě tomuto rozlišení přisuzuje klíčový význam při  

řešení přípustnosti policejních provokačních metod. ... (Odlišný přístup k těmto osobám) se nesmí 

nijak projevit v rovině posuzování trestní odpovědnosti a při rozhodování o vině a nevině. Takové 

rozhodování  by bylo v  rozporu s  principem presumpce neviny a vnášelo by do trestního řízení  

nepřípustnou nerovnost. ... Tvrzení, že určitá osoba („jinak nevinná”) má či nemá sklony spáchat  

trestný čin, je zavádějící a nemůže být považováno za kriterium pro zinscenování trestného činu a 

pro trestní stíhání. ... Nesmí totiž být připuštěno, aby byl podezřelý postaven  před soud jen pro svou  

minulost a v ní se projevující sklon k páchání trestné činnosti.”857 Autoři uvádějí též příkladmý 

výčet nepřípustných provokačních metod a postupů, mezi něž řadí mimo jiné fyzické či psychické 

donucení, veškeré formy psychologického zpracování za účelem přesvědčení pachatele o nutnosti, 

účelnosti  nebo  výhodnosti  spáchat  trestný  čin,  dále  opakované  výzvy,  zneužívání  přátelství, 

sympatií nebo podobného druhu náklonnosti, neobvyklých lákadel a příležitostí, poskytnutí záruk 

nebo  přesvědčování,  že  čin  není  trestný,  nebo  nebude  stíhán.  „Nezákonné  jsou  totiž  všechny 

zastřené  policejní  praktiky  podněcující  určitou  osobu  ke  spáchání  trestného  činu,  stejně  jako  

postupy vytvářející cíleně prostředí vyzývající k páchání trestné činnosti nebo aktivně umožňující  

její páchání. ... Stát  - a jeho jménem jednající policie - nesmí nikdy nikoho stavět do situace, která 

se liší od běžného nebo typického způsobu předsevzetí spáchat trestný čin.”858

Dle V. Kratochvíla se o provokaci se jedná i v případě, že „podezřelá osoba sama spáchá 

jen  přípravu či  jen  pokus  o trestný  čin,  přičemž k  pokusu  nebo dokonání  trestného činu  bude  

dovedena  teprve  policejní  provokací.”  Naproti  tomu  pouhé  „dokončení ...  bez  vlivu  policie  

dokonaných trestných činů ... se ... pojmově vylučuje s policejní provokací.”859

F. Púry a I. Kouřil pak s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu uvádějí, že „od policejní  

provokace je ... nutné odlišovat činnost soukromých osob, které nejednají pod kontrolou policie, ale  

z vlastní iniciativy. I kdyby přitom někoho naváděly k trestné činnosti, nezbavuje to pachatele, který  

se nechal navést, jeho trestní odpovědnosti.”860

855  § 158c odst. 4, § 158e odst. 7.
856  § 41 odst. 6 zákona o GIBS.
857 Sotolář, A., Púry, F., Woratschová, V. Posuzování policejní provokace. Trestněprávní revue, 2002, č. 11, s. 314 - 315. 
858 Sotolář, A., Púry, F., Woratschová, V. Posuzování policejní provokace. Trestněprávní revue, 2002, č. 11, s. 315.
859 Kratochvíl, V. Policejní provokace  „trestného činu” z pohledu právního a ústavněprávního. Trestní právo, 2001, 

č. 10, s. 3 - 4.
860 Púry, F., Kouřil, I. Úvahy nad provokací, a to nejen policejní. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 22.
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Podle  J. Herczega se při policejní provokaci podezřelé osoby ke spáchání trestného činu 

„trestní odpovědnost posouvá do stadia, které není navenek projeveným činem, ale pouze vnitřním 

duševním stavem, který se však uměle za použití  určitých operativních metod objektivizuje. Jde 

o jakési  stadium předpřípravy  (zločinného rozhodnutí),  které  však  není  podle  českého trestního 

práva trestněprávně postižitelné. Pouhou myšlenku nelze podle trestního práva postihovat.”861

IV.1.2.3 Judikatura Ústavního soudu

Precedenčním rozhodnutím Ústavního soudu k problematice policejní provokace je nález ze 

dne 22. června 2000, sp. zn. III. ÚS 597/99. Stěžovatel jako vyšetřující policista měl dle zjištění 

obecných soudů osobě, kterou dříve vyšetřoval, dát najevo, že oproti poskytnutí úplatku lze zajistit 

zastavení  jejího  trestního  stíhání.  Tato  osoba  se  obrátila  na  Inspekcí  ministerstva  vnitra,  ve 

spolupráci s ní určila výši poskytovaného úplatku na částku 250.000,- Kč a zajistila její předání 

stěžovateli. Ten byl následně obecnými soudy uznán vinným trestným činem zneužívání  pravomoci 

veřejného činitele a přijímání úplatků. Znakem kvalifikované skutkové podstaty obou trestných činů 

bylo získání značného prospěchu (nejméně 200.000,- Kč).862

Rozhodnutí  obecných  soudů  o  vině  stěžovatele  byla  Ústavním  soudem  zrušena 

s odůvodněním, že „je mimo jakoukoliv diskusi, že postup užitý policií ... není a ani nemůže být  

upraven (popsán) procesními předpisy ... Tam, kde  (státní) úředníci  nevystupují  zřetelně a vždy 

proti páchání trestné činnosti, ale předstírají, že jsou s ní srozuměni, je taková činnost podřízena 

velmi přísné kontrole jiných, nezávislých orgánů ... Zvolený postup orgánů činných v trestním řízení  

je tak v dané věci  extra legem a důkazy tímto postupem  získané jsou od počátku  nezákonnými a 

v trestním řízení tedy nepoužitelnými. ... peněžní částka užitá za zmíněných okolností byla stanovena 

kuriózním způsobem,  tedy  tak, že  ji  po  dohodě  s  policií  určil  svědek,  a  to  na  základě  vlastní, 

subjektivní úvahy a takto rozhodl o právní kvalifikaci jednání navrhovatele a v konečném důsledku i  

o  trestní  sazbě  příslušného trestného činu.  ...  (Obecné  soudy se  s) řádně  uplatněnou  a  užitou 

obhajobou nevypořádaly a vlastně se jí ani nezabývaly. Je nepřípustným porušením čl. 39 Listiny a 

čl. 7 odst. 1 Úmluvy, pakliže jednání státu  (v dané věci Policie) se stává součástí skutkového děje,  

celé posloupnosti úkonů, z nichž se trestní jednání skládá (např. provokace či iniciování trestného 

činu, jeho dokonání, apod.). Jinými slovy nepřípustný je takový zásah státu do skutkového děje, jenž  

ve své komplexnosti tvoří trestný čin, resp. takový podíl státu na jednání osoby, jehož důsledkem je  

trestní kvalifikace  tohoto  jednání. ... ústavně  akceptovatelný  průlom  do  uvedeného  principu,  
861 Herczeg, J. Systém řízené provokace v boji proti korupci a principy právního státu. Bulletin advokacie, 2011, č. 4, 

s. 30. Srov. též  Príbelský, P. Policajná provokácia v Slovenskej republike. Trestní právo, 2004, č. 2, s. 19.
862  Ustanovení § 89 odst. 11 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
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odůvodněný účelem ochrany před  organizovaným zločinem ... musí pak splňovat procesní garance 

před možným zneužitím takovéhoto postupu Policie (souhlas soudu ...), dále omezení možných účelů 

..., jakož i vymezení hranic beztrestnosti ... jednání  policisty ... ” S odkazem na porušení základních 

práv  navrhovatele pak Ústavní soud rozhodnutí obecných soudů zrušil. Obiter dictum uvedl, tím 

„nepředjímá  další   postup  orgánů  činných  v  trestním  řízení,  včetně  obecných  soudů,  stran 

dosavadních zjištění ve věci učiněných, které předmětem posuzování z hlediska ústavně právního 

nebyly  a jejich zvažování  a hodnocení  z  pohledu již  naznačených zásad je  věcí  již  označených 

orgánů.”

Stěžovatel byl následně obecnými soudy opětovně uznán vinným trestným činem zneužívání 

pravomoci  veřejného činitele a přijímání úplatku,  pro jednání,  která předcházela předání  částky 

250.000,- Kč. Jeho stížnost proti těmto rozhodnutním obecných soudů Ústavní soud usnesením ze 

dne  17.  července  2002,  sp.  zn.  II.  ÚS  143/02,  odmítl  jako  zjevně  neopodstatněnou,  přičemž 

k namítané  provokaci  uvedl,  že  „jednání  stěžovatele  předcházejícího  předání  a  převzetí  

předstíraného  úplatku,  kterým  byl  již  před  ingerencí  policejních  orgánů  dokonán  trestný  čin  

přijímání úplatku podle § 160 tr. zák. formou žádosti o úplatek, se ... (shora uvedený) nález netýká a  

obecné soudy byly tedy oprávněny (i povinny) o této části trestně stíhaného skutku dále jednat a  

rozhodnout. Takovýto postup Ústavní soud dle odůvodnění citovaného nálezu i předpokládal.”863

V nálezu ze dne 25. června 2003, sp. zn. II. ÚS 710/01, Ústavní soud pro závěr o porušení 

čl. 6 odst. 1 Úmluvy a čl. 8 odst. 2 a čl. 39 Listiny považoval za významné tyto skutečnosti:

- „není zřejmé, že by příslušné orgány měly pádné důvody podezírat stěžovatele z účasti na 

obchodování se zbraněmi,”

- „nelze dovodit, že by (stěžovatel) měl sklon k páchání této trestné činnosti,”

- „nic nenasvědčuje ani tomu, že by měl v období před kontaktem s policií nějaké zbraně,”

- „ze žádných zjištěných skutečností nevyplývá, že by policisté stěžovatele znali, naopak s ním 

vstoupili do kontaktu až prostřednictvím O. K.,”

- „spis neobsahuje jediný důkaz, který by nasvědčoval tomu, že stěžovatel spáchal či páchal  

před  kontaktem  s  utajovanými  svědky  trestnou  činnost  založenou  na  obchodování  se  

zbraněmi,”

- stěžovatel byl odsouzen „pouze za jednání, při němž spolupůsobili policisté,”

- „policisté  se  neomezili  při  použití  operativně  technických  prostředků  na  čistě  pasivní 

přezkoumání  údajně  páchané  trestné  činnosti,  ale  působili  na  odsouzeného  K. a 

zprostředkovaně i na stěžovatele vlivem, který je přivedl ke spáchání trestného činu, za nějž  

byli odsouzeni.”

863 Srov. též usnesení Ústavního soudu ze dne 9. října 2003, sp. zn. III. ÚS 405/02.

172



- „nic nenasvědčuje tomu, že by stěžovatel trestný čin spáchal i bez zásahu policie,”

- policie postupovala v rozporu se zákonem,864

- obecné soudy se „se vznesenými námitkami stěžovatele vůbec nevypořádaly.”

Své  úvahy  uzavřel  konstatováním,  že  „policejní  orgán  může  využít  operativně  pátrací  

prostředky  pouze v souladu se zákonem, jen je-li dostatečně  odůvodněno podezření, že je páchán 

nebo byl spáchán úmyslný trestný čin. Nesmí jejich využíváním vyvolat trestnou činnost nebo se  

jiným způsobem aktivně podílet na utváření skutkového děje tak, aby podněcoval či usměrňoval do  

té doby neexistující úmysl pachatele daný trestný čin spáchat. Je nepřípustné, aby policejní orgány 

jako orgány státu naváděly jiného ke spáchání trestné činnosti, posilovaly jeho vůli spáchat trestný  

čin či mu jakoukoli formou pomáhaly.”

V pozdější judikatuře Ústavní soud shora uvedené úvahy upřesnil v tom smyslu, že „výrok 

tohoto nálezu není možné striktně aplikovat na všechny případy, kdy se jednání státu  stává součástí  

děje. Tím  by  bylo  znemožněno  v  praxi  aplikovat  legitimní  postupy  upravené  trestním  řádem,  

tzn. použití  operativně  pátracích  prostředků,  jako  je  např. předstíraný  převod  věci  podle  

§ 158c TrŘ. ... postup  policie  (však)  musí  mít  charakter  pasivního  jednání,  aby  pachatele  

nepodněcovalo k realizaci toho, co sám nemá v úmyslu konat.”865

V nálezu ze dne 6. června 2006, sp. zn. III. ÚS 291/03, pak Ústavní soud shledal porušení 

práva stěžovatele na spravedlivý proces v tom, že před obecnými soudy nebyly „vedle svědeckých 

výpovědí  policistů  (kteří  byli  vyslechnuti  jako  anonymní  svědci) žádné  další  důkazy,  které  by  

dokládaly  okamžik  prvního  kontaktu  policie  se  stěžovatelem  a  které  by  rozptýlily  zejména 

pochybnosti o tom, že při použití operativně pátracího prostředku v podobě předstíraného převodu  

věci nedošlo ke zneužití tohoto prostředku ze strany příslušníků policie.”

V usnesení ze dne 8. října 2002, sp. zn. II. ÚS 552/01, Ústavní soud uvedl: „Z hlediska 

trestního řádu jde o provokaci v případě, kdy policie svým zákrokem do života občana (bez ohledu  

na  sdělení  či  nesdělení  obvinění)  vyvolá  v  tomto  občanovi  úmysl  spáchat  trestný  čin,  ačkoliv  

předtím  tento  občan  žádný  takový  úmysl  neměl  a  na  páchání  provokovaného  trestného  činu  

nepomyslel. Konkrétně – neutrální osoba nabídne shora uvedenému občanovi úplatek z policejních 

peněz.  Tento občan, který o přijetí úplatku nikdy ani neuvažoval, zlákán příležitostí, úplatek přijme. 

Vytvoření takovéto situace lze  považovat za provokaci. Jestliže ale   existují  nepřímé důkazy,  že 

určitá osoba bere úplatky, je vytvoření situace popsané shora pouhým opatřením přímého důkazu,  

nikoliv provokací.”866

864 Nebyla splněna podmínka odůvodněného podezření ze spáchání úmyslného trestného činu, nezbytná pro použití 
předstíraného převodu.

865 Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. listopadu 2005, sp. zn. I. ÚS 411/04.
866 Srov. též usnesení Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2002,sp. zn. I. ÚS 607/01.
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V usnesení  ze  dne  29.  ledna  2003,  sp.  zn.  I.  ÚS 728/01,  Ústavní  soud konstatoval,  že 

„Ústavní soud, ... nevylučuje zásah policie do jednání  pachatele trestného činu. Klade však důraz 

na to, aby policie nepostupovala z vlastní iniciativy a sama jednání pachatele nepodněcovala nebo 

nevytvářela  podmínky  pro  naplnění  určitých  znaků  skutkové  podstaty  trestného  činu,  které  by  

pachatel bez jejího přispění nenaplnil.”

Za pozornost stojí usnesení Ústavního soudu ze dne 29. října 2009, sp. zn. IV. ÚS 407/07. 

Z popisu skutkového stavu dle citovanoho usnesení lze dovozovat, že stěžovatel nebyl, narozdíl od 

ostatních  spoluobviněných,  v  okamžiku,  kdy  policie  vstoupila  do  skutkového  děje,  důvodně 

podezřelý z  účasti  na  obchodování  s  padělanými  bankovkami.  Zapojení  stěžovatele  do  trestné 

činnosti  iniciovali  ostatní  spolupachatelé  až  poté,  co  byli  osloveni  policií  s žádostí  o  dodávku 

padělaných peněz. Z odůvodnění usnesení nelze ani jednoznačně dovodit, zda byl ex post prokázán 

preexistující kriminální úmysl stěžovatele. Ústavní soud přesto porušení práv stěžovatele neshledal, 

přičemž za rozhodující považoval skutečnost, že účast stěžovatele při prodeji padělaných bankovek 

sjednali ze své iniciativy ostatní spoluobžalovaní.867

Nepřípustné provokace se dle judikatury Ústavního soudu mohou dopustit nejen ti, kdo jsou 

součástí policejních složek, ale též další osoby, které podléhají jejich pokynům.868

V případech, kdy Ústavní soud porušení práv stěžovatele neshledal, za významné považoval 

tyto skutečnosti:

- policie měla dostatek důvodů podezírat stěžovatele z účasti na trestné činnosti,869

- jednání policie záměr stěžovatele neiniciovalo,870

- stěžovatel postupoval aktivně a cílevědomě,871 ze strany předstírajícího došlo případně po 
867 Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. října 2009, sp. zn. IV. ÚS 407/07:  „obecné soudy  ... dospěly k závěru, že  

policejní orgány reagovaly na již existující záměr obžalovaných prodat padělané bankovky a tedy nevystupovaly  
v roli podněcovatelů trestné činnosti, nýbrž pouze činily nezbytné kroky k jejímu odhalení ... stěžovateli je možno 
přisvědčit v tom, že jeho účast na trestné činnosti ... skutečně počíná až okamžikem, kdy příslušníci Policie ČR 
projevili  o  padělky  zájem a  dohodli  jejich  "koupi",  nicméně  to  neznamená,  že  by  tito  vyprovokovali  zapojení  
stěžovatele  do  trestné  činnosti  ostatních  spoluobžalovaných.  Tak  by  tomu  mohlo  být  jedině  tehdy,  jestliže  by  
příslušníci Policie ČR požadovali zajištění dodávky padělaných bankovek prostřednictvím třetí osoby a na základě  
této  jejich  aktivity  by  byl  osloven  stěžovatel,  u  nějž  by  jinak  úmysl  podílet  se  na  trestné  činnosti  neexistoval.  
K takovému jednání ovšem ze strany příslušníků Policie ČR nedošlo,  účast stěžovatele při "prodeji" padělaných 
bankovek  sjednali  ze  své  iniciativy  ostatní  spoluobžalovaní,  proto  nelze  trestné  jednání  stěžovatele  připisovat  
aktivitě policejních orgánů a jeho námitka, že se ve vztahu k jeho osobě jednalo o tzv. policejní provokaci, nebyla  
shledána důvodnou.”

868 Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. listopadu 2004, sp. zn. I ÚS 515/04.
869 Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. března 2002, sp. zn. I. ÚS 591/01, usnesení Ústavního soudu ze dne 8. října 

2002, sp. zn. II. ÚS 552/01.
870 Usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  24.  února  2004,  sp.  zn.  I.  ÚS  729/02,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne 

22. listopadu 2005, sp. zn. I. ÚS 411/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 16. srpna 2006, sp. zn. IV. ÚS 566/05, 
usnesení Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2007, sp. zn. III. ÚS 670/06, usnesení Ústavního soudu ze dne 13. září 
2007, sp. zn. III. ÚS 1285/07,  usnesení Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. II. ÚS 583/05, usnesení 
Ústavního soudu ze dne 29. října 2009, sp.  zn.  IV.  ÚS 407/07, usnesení  Ústavního soudu ze dne 1.  září  2011, 
sp. zn. I. ÚS 1744/11, usnesení Ústavního soudu ze dne 26. března 2014, sp. zn. IV. ÚS 3801/14.

871 Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2003, sp. zn. I. ÚS 728/01, usnesení Ústavního soudu ze dne 24. února 
2004,  sp.  zn.  I.  ÚS 729/02,  usnesení Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 2004,  sp.  zn.  I.  ÚS 14/04, usnesení 
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prvotní aktivitě pachatele pouze k vyjednávání o podmínkách transakce,872

- jednání  stěžovatele  bylo  motivováno  výhradně  jeho  ziskuchtivostí,  nikoliv  nátlakem 

policie,873

- přestože jednání policistů tvořilo jeden z dílčích elementů celkového průběhu událostí, nelze 

je pokládat za určující či podstatný prvek trestného činu,874

- jednání policie se aktivně nepodílelo na formování skutkového děje,875

- modus operandi použitý stěžovatelem odpovídá podle všech kriminalistických zkušeností 

obvyklému postupu, k němuž dochází při páchání trestné činnosti tohoto druhu,876

- jednání  stěžovatele  nenese  žádné  znaky  mimořádného  ovlivnění  vnějším  policejním 

zásahem,877

- byly naplněny zákonné podmínky použití konkrétního operativně pátracího prostředku,878

- omyl stěžovatele o skutečné identitě osob, které mu měly drogu obstarat, není pro posouzení 

trestnosti relevantní.879

V usnesení  ze  dne 17.  března  2015,  sp.  zn.  IV.  ÚS 3865/13,  Ústavní  soud připustil,  že 

„určitá míra součinnosti s pachatelem je nezbytná, neboť bez té by nebylo lze přispět k odhalení  

trestné  činnosti. Rozhodující  je  vždy  zhodnocení  toho,  zda  se  spolupracující  svědek  či  přímo  

policejní orgán nepodílel na iniciaci či podněcování k trestné činnosti.”

Dle  usnesení Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2016, sp. zn. III.  ÚS 828/16,  „policejní 

provokace musí být condicio sine qua non následně spáchaného činu osobou takto vyprovokovanou 

nebo alespoň podstatně vyšší úrovně či intenzity již plánovaného trestného činu. Byl-li by trestný 
Ústavního soudu ze dne 24. března 2004, sp. zn. III. ÚS 29/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2005, 
sp. zn.  III.  ÚS  323/04,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  13. prosince  2007,  sp.  zn.  II.  ÚS  583/05,  usnesení 
Ústavního soudu ze dne 13. června 2006, sp. zn. I. ÚS 151/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 1. dubna 2004, 
sp. zn. II. ÚS 797/02,  usnesení Ústavního soudu ze dne 27. září 2005, sp. zn. I.  ÚS 610/03,  usnesení Ústavního 
soudu  ze  dne  16. srpna  2006,  sp.  zn.  IV.  ÚS  566/05,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  6.  srpna  2008, 
sp. zn. II. ÚS 677/06, usnesení Ústavního soudu ze dne 10. srpna 2010, sp. zn. I. ÚS 141/2010.

872 Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. června 2006, sp. zn. I. ÚS 151/04; srov. též usnesení Ústavního soudu ze dne 
10. srpna 2010, sp. zn. I. ÚS 141/2010.

873 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. března 2004, sp. zn. III. ÚS 29/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 1. dubna 
2004,  sp.  zn.  II.  ÚS 797/02,  usnesení  Ústavního soudu ze dne 6.  srpna 2008, sp.  zn.  II.  ÚS 677/06, usnesení 
Ústavního soudu ze dne 13. září 2007, sp. zn. III. ÚS 1285/07.

874 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. března 2004, sp. zn. III. ÚS 29/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 1. dubna 
2004, sp. zn. II.  ÚS 797/02, usnesení Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2005, sp. zn. III.  ÚS 323/04, usnesení 
Ústavního soudu ze dne 27. září 2005, sp. zn. I. ÚS 610/03, usnesení Ústavního soudu ze dne 22. listopadu 2005, 
sp. zn. I. ÚS 411/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 16. srpna 2006, sp. zn. IV. ÚS 566/05, usnesení Ústavního 
soudu  ze  dne  26. dubna  2007,  sp.  zn.  III.  ÚS  670/06,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  13.  prosince  2007, 
sp. zn. II. ÚS 583/05, usnesení Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2008, sp. zn. II. ÚS 677/06.

875 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. září 2005, sp. zn. I. ÚS 610/03.
876 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. března 2004, sp. zn. III. ÚS 29/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 13. ledna 

2005, sp. zn. III. ÚS 323/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2008, sp. zn. II. ÚS 677/06.
877 Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. II. ÚS 583/05.
878 Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. II. ÚS 583/05.
879 Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. dubna 2004, sp. zn. II. ÚS 797/02, usnesení Ústavního soudu ze dne 13. ledna 

2005, sp. zn. III. ÚS 323/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. II. ÚS 583/05, usnesení 
Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2008, sp. zn. II. ÚS 677/06.
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čin  v  posuzované  úrovni  či  intenzitě  spáchán  i  bez  takovéto  provokace,  nelze  aktivitu,  která 

k trestnému činu přispěla, za (nepřípustnou) policejní provokaci považovat.”

V nálezu ze dne 14. září 2016, sp. zn. I. ÚS 2652/16, pak Ústavní soud konstatoval, že „není  

problematické,  pokud  policista  pouze  vytvoří  pro  obviněného  možnost  spáchat  trestný  čin,  

například tím, že u něj poptá prodej zakázaného předmětu. Jde sice také o aktivní jednání policisty,  

ale podstatné zde je, že obviněný by trestný čin spáchal i bez přispění policisty, kontraktantem by 

pouze byla jiná osoba. Policie  v takovém případě pouze vytvořila zcela běžné,  nijak výjimečné 

podmínky pro spáchání trestného činu.” V témže nálezu pak Ústavní soud formuloval též povinnost 

orgánů činných v trestním řízení se s námitkou provokace řádně vypořádat, a to i ve vazebním 

řízení.880

V nálezu ze dne 19. března 2018, sp. zn. I. ÚS 4185/16, Ústavní soud shrnul, že „policejní 

orgány nesmějí provokovat trestnou činnost nebo se jiným způsobem aktivně podílet na vytváření  

skutkového děje tak, aby vzbuzovaly, vytvářely či usměrňovaly do té doby prokazatelně neexistující  

vůli  pachatele  trestný  čin  spáchat  ... je  nepřípustné,  aby  policejní  orgány  jako  orgány  státu  

naváděly  jiného  ke  spáchání  trestné  činnosti,  posilovaly  jeho  vůli  spáchat  trestný  čin  či  mu  

jakoukoli  formou pomáhaly  ... ústavněprávní  relevance  nabývají  až  takové  postupy  policejních 

orgánů,  jež  překračují  únosnou míru  aktivity,  jež  je  dána na  jedné  straně jejím cílem (přispět  

k odhalení pachatele trestného činu, resp. prokázání trestné činnosti) a na druhé straně - negativně 

- požadavkem, aby se policejní orgány na trestné činnosti aktivně samy nepodílely ve smyslu jejího  

iniciování,  podněcování  či  rozvíjení. Jde  o  to,  aby  jednání  příslušného  policisty  (případně 

i soukromé osoby řízené či  instruované policií),  byť nutně představuje jeden z  dílčích elementů 

celkového  průběhu  události,  nebylo  ztotožnitelné  coby  určující  či  podstatný  prvek  trestného  

činu ...”881

IV.1.2.4 Judikatura Nejvyššího soudu

V řadě  případů se  k  rozlišení  policejní  kontroly trestného činu  od  nepřípustné  policejní 

provokace vyjádřil též Nejvyšší soud.

V rozsudku ze dne 3. května 2000, sp. zn. 9 Tz 85/2000, Nejvyšší soud uvedl, že: „pokud se 

880 „Ústavní  soud se také  nemůže  nepozastavit  nad skutečností,  že  žádný  z  vazebních soudů se  nijak  nevypořádal  
s konstantní námitkou stěžovatele vedenou proti jeho trestnímu stíhání, že žádný trestný čin nespáchal, a že je obětí  
policejní provokace. ... nelze připustit, aby obviněná osoba byla vzata do vazby a takto podstatným způsobem bylo  
zasaženo do jejích základních práv, i když se stala obětí policejní provokace. I  vazební soud se tedy otázkou, zda  
obviněný nebyl obětí policejní provokace, musí zabývat. Pokud se rozhodne vazbu uvalit, musí být na určitém stupni  
pravděpodobnosti,  na kterém se rozhodnutí  o vazbě obecně zakládají  ...  přesvědčen, že k  nepřípustné policejní  
provokaci nedošlo. Tyto své úvahy musí také uvést v odůvodnění svého rozhodnutí.”

881 Nález Ústavního soudu ze dne 19. března 2018, sp. zn. I. ÚS 4185/16.
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obvinění dopustili jednání, které naplnilo všechny znaky dokonaného trestného činu ... a neexistují  

žádné zákonné okolnosti,  které by trestnost  dokonání  tohoto  trestného činu (resp. jeho pokusu) 

vylučovaly,  nemůže  být  jednání  obviněných  kvalifikováno  jako  vývojové  stadium  přípravy 

k trestnému činu jen proto, že od tohoto vývojového stadia bylo toto jednání pod kontrolou policie. 

K této okolnosti lze podle § 3 odst. 4 TZ přihlédnout pouze při hodnocení stupně nebezpečnosti činu  

pro společnost – popř. i jako absenci materiálního znaku ve smyslu § 88 odst. 2 TZ pro použití vyšší  

trestní sazby.”

V  usnesení  ze  dne  28.  srpna  2002,  sp.  zn.  7  Tdo  461/2002,  Nejvyšší  soud  shledal 

nepřípustnou provokaci v jednání policie,  která  poté,  co získala  informace o plánované krádeži 

jednoho osobního automobilu  ze  strany obviněných,  prostřednictvím svědka L.  ovlivnila  jejich 

jednání  v  tom směru,  že  došlo  k  odcizení  dalších  čtyř  vozidel.  Významným argumentem byla 

skutečnost, že postup policie byl v rozporu se zákonnými podmínkami použití operativně pátracích 

prostředků.882

V usnesení ze dne 11. února 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003, Nejvyšší soud vyjádřil určitou 

rezervovanost vůči k nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 597/99, když uvedl, že „výrok tohoto 

nálezu na všechny případy, kdy jednání státu (převážně prostřednictvím policie) se stává součástí  

skutkového  děje,  tedy  úkonů,  z  nichž  se  trestní  jednání  skládá,  např. provokace  či  iniciování  

trestného činu. Při striktním výkladu citované části nálezu, by totiž nemohly být v praxi aplikovány  

legitimní postupy upravené trestním řádem, např. použití agenta (§ 158e tr. ř.), předstíraný převod 

(§ 158c tr. ř.), záměny zásilky (§ 87a tr. ř.). Ani Ústavní soud citovaným nálezem zjevně nezamýšlel  

odmítnutí zákonnosti použití těchto postupů v trestním řízení, pokud však v žádném směru nevybočí  

z  poměrně  jednoznačného  vymezení  zákonné  úpravy,  která  dovoluje  určitou  formu  ovlivnění  

pachatele  trestného  činu  při  naplňování  znaků  trestného  činu  policií  a  nevylučuje  ani  přímé 

zapojení policie do realizace úmyslu pachatele trestný čin spáchat. Pokud tedy policista vstoupí do 

kontaktu s pachatelem a určitým způsobem ovlivňuje jeho jednání, vždy se tak může stát výlučně na  

podkladě zákona, formou a v rozsahu zákonem stanoveným.”

Závěr o nenaplnění znaků provokace lze dle judikatury Nejvyššího soudu dovozovat z těchto 
882 Usnesení  Nejvyššího soudu ze dne 28.  srpna  2002,  sp.  zn.  7  Tdo 461/2002:  „Svědek  L.  po prvním telefonátu 

s obviněným K. kontaktoval Policii ČR a od uvedeného okamžiku již  Policie ČR celou činnost nejen kontrolovala,  
ale i řídila ... množství odcizených vozidel a další s tím spojené skutečnosti se staly předmětem osobního jednání  
mezi obviněnými a svědkem L. v bydlišti tohoto svědka, a to až po jeho již zmíněné návštěvě na policii. ... Obvinění  
vyvezli  sice 1.  9.  1998 čtyři  motorová vozidla,  avšak to se stalo až po uvedeném telefonátu s J.  L.  a osobním  
jednáním s ním, to vše však až poté, co tento informoval Policii ČR.  Nebylo tedy prokázáno, že by se do prvního  
telefonátu obvinění připravovali  odcizit  více jak jedno vozidlo. Právě hodnota tohoto jednoho vozidla se stala  
rozhodující pro právní kvalifikaci jednání obviněných. ... v daném případě nebyly dány podmínky pro použití agenta  
a nebyly rovněž splněny formální podmínky pro předstíraný převod věci ...  byli (to) obvinění, kteří pojali úmysl  
spáchat majetkový trestný čin. Od momentu, kdy tento úmysl pojali,  nebyla vyvrácena jejich obhajoba, že chtěli  
odcizit a zpeněžit jedno motorové vozidlo, následný úmysl odcizit a zpeněžit více motorových vozidel však pojali až  
na základě jednání se svědkem L., který spolupracoval s policií.”
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skutečností:

- obviněný byl již před kontaktem s policií rozhodnut a připraven trestný čin spáchat,883

- tento svůj úmysl projevil navenek,884

- obviněný byl na základě operativního šetření vyhodnocen jako osoba podezřelá ze zapojení 

do trestné činnosti,885

- byl to obviněný, kdo aktivně řídil konkrétní kroky při páchání trestné činnosti,886

V rozsudku ze dne 20. února 2013, sp.  zn.  5 Tdo 1340/2012, pak Nejvyšší  soud shrnul 

judikaturu týkající se naplnění podmínek policejní provokace takto: „Obecně lze tedy uvést, že nelze  

připustit,  aby  policie  vyvíjela  vůči  komukoliv  přímé  aktivity  s  cílem,  aby  spáchal  trestný  čin. 

Rozhodující při zvažování, zda jde o policejní provokaci či nikoli, a specificky toho, zda to byla 

právě policie, kdo vyvolal spáchání trestného činu, je za těchto okolností skutečnost, zda existoval  

na počátku úmysl pachatele spáchat trestný čin či zda tento pojal pachatel až v důsledku aktivity  

policie.  Nesmí  být  použito  takových  metod,  jako  jsou  opakované  výzvy,  jednání  bezprostředně  

vedoucí jiného k spáchání či dokonání trestného činu, ale i zneužívání přátelství,  sympatií nebo  

podobného  druhu  náklonnosti,  neobvyklých  lákadel  a  příležitostí,  poskytnutí  záruk  nebo 

přesvědčování, že jeho čin nebude trestně stíhán apod. Stát – a jeho jménem jednající policie – 

nesmí nikdy nikoho stavět do situace, která se liší od běžného nebo typického způsobu předsevzetí  

spáchat trestný čin. Připustit však nelze ani to, aby policisté aktivně vytvářeli podmínky pro to, aby 

jimi  vytipovaná  osoba  uskutečnila  svůj  úmysl  trestný  čin  spáchat,  pokud  aktivitě  policie  

nepředcházelo její jednání, jímž tento úmysl navenek demonstrovala. Z hlediska toho, zda je na 

místě  považovat  určitou  aktivitu  policie  za  nepřípustnou  provokaci  trestné  činnosti,  je  zásadní 

posouzení  toho,  co  vedlo  osobu,  která  se  následně  dopustila  trestněprávně  postižitelného činu,  

k jeho spáchání: jestli se rozhodla sama či společně s dalšími spolupachateli nebo zda k jejímu  

883 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
20. května  2004,  sp.  zn.  6  Tdo  458/2004,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  30. června  2004, 
sp. zn. 5 Tdo 716/2004,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  7.  června  2005,  sp.  zn.  7  Tdo  295/2005,  usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 24. srpna 2005, sp. zn. 5 Tdo 1005/2005, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 
2006, sp. zn. 3 Tdo 634/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2006, sp. zn. 5 Tdo 718/2006, usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2007, sp. zn. 7 Tdo 896/2007,  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 
2013, sp. zn. 3 Tdo 12/2013.

884 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2004, sp. zn. 5 Tdo 716/2004, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
24. srpna  2005,  sp.  zn.  5  Tdo  1005/2005,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  21.  června  2006, 
sp. zn. 3 Tdo 634/2006,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  21. června  2006,  sp.  zn.  5  Tdo  718/2006,  usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2007, sp. zn. 7 Tdo 896/2007, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 
2013, sp. zn. 3 Tdo 12/2013.

885 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
30. června  2004,  sp.  zn.  5  Tdo  716/2004,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  21. června  2006, 
sp. zn. 5 Tdo 718/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2007, sp. zn. 7 Tdo 896/2007.

886 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
20. května  2004,  sp.  zn.  6  Tdo  458/2004,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  30. června  2004, 
sp. zn. 5 Tdo 716/2004,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  21. června  2006,  sp.  zn.  5  Tdo  718/2006,  usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2007, sp. zn. 7 Tdo 896/2007.
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rozhodnutí přispěla skrytá aktivita policie, popř. zda ve chvíli, kdy se s takovou osobou dostal do 

kontaktu  policista,  již  měla  záměr  dopustit  se  určitého  konkrétního  jednání  naplňujícího  znaky  

některého trestného činu, popř. zda policie přistoupila např.  k provedení předstíraného převodu 

věci až v době, kdy taková osoba již podnikala kroky, které směřovaly ke spáchání trestného činu,  

anebo dokonce poté, co již započala s jeho pácháním.”

Rozhodnutí  soudů prvního i  druhého stupně byla  v této věci částečně zrušena z důvodu 

nesplnění procesní povinnosti řádně se vypořádat s námitkou policejní provokace skutku a vrácena 

státnímu zástupci k došetření.

K problematice policejní provokace se Nejvyšší soud dále vyjádřil v několika rozhodnutích 

souvisejících  s  tzv.  zkouškou  spolehlivosti  podle  §  41  zákona  o  č.  341/2011 Sb.,  o  Generální 

inspekci bezpečnostních sborů.

V  rozsudku  ze  dne  25.  září  2013,  sp. zn. 8 Tz 39/2013,  Nejvyšší  soud  založil  závěr 

o naplnění znaků provokace ze strany GIBS na těchto skutečnostech:

- děj nebyl přirozeným během událostí, ale celý byl vykonstruován GIBS,

- obviněný před tím,  než došlo k realizaci zkoušky spolehlivosti,  nebyl  rozhodnut spáchat 

předmětný trestný čin, rozhodl se tak až po ději simulovaném ze strany GIBS,

- inspektor v rámci zkoušky spolehlivosti ... postupoval tak, aby obviněného zásadně přímo, 

aktivně podněcoval k realizaci toho, co sám nemá v úmyslu konat,

- nebyly známy takové poznatky, které by svědčily o konkrétním podezření, že se obviněný 

dopouští nezákonné činnosti.887

Naproti tomu v usnesení ze dne 18.  prosince 2013, sp. zn. 3 Tz 61/2013, Nejvyšší soud 

nepřípustnou  provokaci obviněného neshledal, neboť

- z operativně pátrací činnosti policie byl  získán poznatek o možném podezření obviněného 

887 „Jednání osoby, která zkoušku  (spolehlivosti)  provádí, musí mít tedy charakter takového jednání, aby zkoušenou  
osobu zásadně přímo, aktivně nepodněcovalo k realizaci toho, co sama nemá v úmyslu konat. O policejní provokaci  
by se nemuselo jednat, jestliže by skrytá policejní aktivita byla pouze reakcí na jednání pachatele, jenž byl schopen 
čin spáchat nezávisle i bez zvláštního přispění ze strany policie, projevil úmysl ho spáchat a tento svůj úmysl začal  
naplňovat ...  O  provokaci  jde  tehdy,  jestliže  některá  policejní  složka  dospěje  za  situace,  kdy  žádné  konkrétní  
podezření  u určité osoby přípravy, pokusu či páchání konkrétního trestného činu není dáno, k závěru, že by se za  
určitých podmínek a okolností mohla takového trestného činu dopustit a  pro jeho případné spáchání jí bez jejího  
vědomí vytvoří předpoklady a podmínky. ...  Základem skutkových zjištění se tak (v této věci) stal děj, který nebyl  
přirozeným během událostí,  ale celý byl vykonstruován Inspekcí. Obviněný ještě před tím, než došlo k realizaci  
zkoušky spolehlivosti,  nebyl rozhodnut spáchat předmětný trestný čin, ...  Obviněný  jednal údajně protiprávně ...  
až na základě aktivity Inspektora, a to pouze v důsledku situace navozené během zkoušky spolehlivosti. Tedy teprve  
až po takto simulovaném ději se měl rozhodnout spáchat uvedený trestný čin, což je již situací, v níž jsou zřejmé  
výrazné prvky provokace ...  V projednávané věci Inspektor v rámci zkoušky spolehlivosti ...  postupoval tak, aby 
obviněného zásadně přímo, aktivně podněcoval k realizaci toho, co sám nemá v úmyslu konat, a tak nepřípustně 
v rozporu s článkem 39 Listiny základních práv a svobod se toto jednání státního orgánu stalo součástí skutkového  
děje. Lze proto dospět k závěru, že se jednalo o provokaci (iniciování trestného činu), a tedy šlo o nepřípustný zásah  
státu do skutkového děje. ... před podáním návrhu na potrestání  nebyly známy takové poznatky, které by svědčily  
o konkrétním podezření,  že se obviněný dopouští nezákonné činnosti,  kterou by předmětná zkouška spolehlivosti  
měla odhalit. Jejím účelem bylo pouze obviněného k protiprávnímu jednání vyprovokovat.”
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z trestné činnosti, což bylo doloženo úředním záznamem ve spise,

- byl  to  obviněný,  kdo  navrhl  projednání  přestupku  mimo  blokové  řízení  a  kdo  si  řekl 

o úplatek,

- ze  strany  inspektora  Policie  ČR  se  jednalo  o  pasivní  jednání,  nikterak  nepodněcující 

obviněného k trestnému jednání.

O provokaci jde dle citovaného rozhodnutí tehdy, „jestliže některá policejní složka dospěje  

za situace, kdy žádné konkrétní podezření u určité osoby přípravy, pokusu či páchání konkrétního  

trestného činu není dáno, k závěru,  že by se  za určitých podmínek a okolností  mohla takového 

trestného činu dopustit a pro jeho případné spáchání jí bez jejího vědomí  vytvoří předpoklady a 

podmínky.”

 Ve  stanovisku  trestního  kolegia  Nejvyššího  soudu  ze  dne  25.  září  2014, 

sp. zn. Tpjn 301/2014,  pak  byla  vyslovena  právní  věta,  podle  níž  „za  policejní  provokaci  se 

považuje aktivní činnost policie, která směřuje k podněcování určité osoby (fyzické či právnické) ke  

spáchání konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat její trestní stíhání, a 

jejímž  důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, ačkoliv předtím  

tato osoba žádný takový úmysl neměla. Policejní provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž  

dochází k  doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty určitého trestného 

činu,  k  záměrnému  podstatnému  navýšení  rozsahu  spáchaného  činu  podněcovanou  osobou,  či  

k jiným způsobem vyvolané  změně právní kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované osoby,  

zejména pokud jde o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, byť by jinak tato osoba byla  

k spáchání činu v obecném smyslu rozhodnuta.”888

Naopak ústavně souladnými jsou dle Nejvyššího soudu „postupy policie, při nichž dochází  

za zákonných podmínek k realizaci procesních institutů předstíraného převodu (§ 158c tr. ř.)  a 

použití agenta (§ 158e tr. ř.), tedy je-li obsahovou náplní její činnosti policejní kontrola. Tak tomu 

je tehdy, pokud

- policie  předtím,  než  začne  monitorovat  či  kontaktovat  podezíranou  osobu  se  záměrem 

realizovat  procesní  instituty  „předstíraný  převod“  (§  158c  tr. ř.)  a  „použití  agenta“ 

(§ 158e tr. ř.),  má k dispozici  pádný důvod k  domněnce,  že je připravován nebo páchán 

trestný čin,

- informace, z níž vyplývá tento důvod k domněnce, že je připravován nebo páchán trestný čin,  

musí být policií zadokumentována ve spisovém materiálu.

O policejní provokaci se tudíž nejedná v případech

- pouhého pasivního monitorování připravované nebo probíhající trestné činnosti policií nebo 

888 Srov. též usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu  ze dne 13. srpna 2013, sp. zn. 15 Tdo 885/2013.
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jí pověřenými osobami,

- aktivní účasti  policie na probíhající  přípravě nebo páchání trestného činu probíhající  za 

podmínek stanovených trestním řádem ve formě „předstíraného převodu“ (§ 158c tr.  ř.) a  

„použití agenta“ (§ 158e tr.  ř.),  netvoří-li aktivita policistů v probíhajícím ději trestného  

jednání podstatný nebo určující prvek trestného činu,

- jestliže  sám pachatel si počínal aktivně a cílevědomě, např. iniciativně navazoval kontakty 

se spolupachateli nebo s poškozenými, navrhoval způsob spáchání činu, rozhodoval o místě  

činu, o způsobu spáchání a utajování, o konspiraci, jestliže požadoval či nabízel konkrétní  

množství předávané věci a konkrétní cenu apod.”889

V usnesení ze dne 14. ledna 2014, sp. zn. 7 Tdo 1106/2013, pak Nejvyšší soud konstatoval, 

že  za  situace,  kdy  po  provedeném  dokazování  nelze  námitku  policejní  provokace  vznesenou 

obžalovaným  považovat  za  vyvrácenou,  neboť  i  nadále  zůstává  nejasné,  zda  k  jednání 

obžalovaného došlo  předtím,  než byl  kontaktován policií,  nebo až  poté,  je  namístě  rozhodnout 

o zproštění obžaloby podle § 226 písm. b) tr. řádu.

Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2017, sp. zn. 11 Tdo 1385/2016, pak 

platí,  že  „za  reprobovanou  provokaci  je  třeba  považovat  toliko  postup  státu  a  jeho  orgánů  

(tzv. policejní provokace), nikoli postup soukromých osob.”890

IV.1.2.5 Další publikovaná judikatura

Z  další publikované judikatury je třeba zmínit rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 

6. srpna 2002, sp. zn. 7 To 266/2002,891 který mimo jiné uvádí: „Nezákonné jsou všechny zastřené 

policejní postupy podněcující určitou osobu ke spáchání trestného činu, tedy vyvolávající v ní úmysl  

spáchat trestný čin. Nepřípustné rovněž je, aby policisté aktivně vytvářeli podmínky k tomu, aby jimi  

vytipovaná osoba uskutečnila svůj úmysl trestný čin spáchat, pokud aktivitě policie nepředcházelo  

jednání  uvedené  osoby,  jímž  tento  úmysl  navenek  demonstrovala. Takové  její  jednání  je  třeba 

doložit  důkazy. Za  samotný  úmysl  spáchat  trestný  čin  totiž  nelze  nikoho  trestně  postihnout ... 

O policejní provokaci nejde, když je skrytá policejní aktivita pouze reakcí na jednání pachatele,  

jenž je schopen čin spáchat nezávisle i bez přispění ze strany policie, projevil úmysl trestný čin  

spáchat a tento svůj úmysl začal naplňovat. Policie proto může zastřeným způsobem reagovat na  

situaci, kdy podezřelá osoba má již v úmyslu spáchat trestný čin.  Policejní aktivity přitom musí 
889 Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu  ze dne 13. srpna 2013, sp. zn.  15 Tdo 885/2013. Viz též usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2015, sp. zn. 11 Tdo 730/2015.
890 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2017, sp. zn. 11 Tdo 1385/2016.
891 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. srpna 2002, sp. zn. 7 To 266/2002, publikovaný v Trestněprávní revue, 

2002, č. 11, s. 330 - 338.
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primárně směřovat k zadokumentování takového trestněprávně postižitelného jednání, k opatření  

důkazů o něm a k zabránění následkům, které jsou jím sledovány.”

IV.1.3 Skutková podstata policejní provokace v německém trestním procesu

Spolkový soudní dvůr shrnul svoji  judikaturu týkající  se odlišení policejní provokace od 

přípustných vyšetřovacích  metod  v  usnesení  ze  dne  19.  května  2015,  sp.  zn.  1  StR 128/2015: 

„Spolkový soudní dvůr konstatuje porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy z důvodu policejní provokace tehdy,  

pokud osoba, která je mimo podezření a dosud neměla ke spáchání určitého trestného činu sklon, je  

k jeho spáchání svedena jednáním přičitatelným státu a následně trestně stíhána ... O provokaci ze 

strany důvěrníka policie se jedná za situace, kdy tato osoba vzbudí v pachateli připravenost trestný 

čin  spáchat  nebo  významně  přispěje  ke  zintenzivnění  jeho  kriminálních  plánů. O  provokaci 

trestného činu se jedná i tehdy, pokud jednání důvěrníka policie  „jednoznačně převáží” prvotní 

podezření. ... Pokud však důvěrník policie  pouze požádá dotyčnou osobu, zda by mohla obstarat  

omamné látky, nejedná se o provokaci. Totéž platí v případě, kdy důvěrník policie pouze  využije 

obecně rozpoznatelnou připravenost dotyčného ke spáchání trestného činu. Při úvahách o naplnění  

podmínek  provokace  z  důvodu  zintenzivnění  kriminálních  plánů  závisí  hodnocení  významu 

spolupůsobení důvěrníka policie též na míře podezření dotčené osoby v daný okamžik. Čím silnější  

toto podezření je, tím intenzivněji lze ke spáchání trestného činu pachatele podněcovat, aniž by se  

jednalo o provokaci.”892

892 Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 19. května 2015, sp. zn. 1 StR 128/2015: 
„6. Der Bundesgerichtshof nimmt eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK aufgrund polizeilicher Tatprovokation 
dann an, wenn eine unverdächtige und zunächst nicht tatgeneigte Person durch eine von einem Amtsträger geführte 
Vertrauensperson  in  einer  dem  Staat  zurechenbaren  Weise  zu  einer  Straftat  verleitet wird  und  dies  zu  einem 
Strafverfahren führt ...
7.  Ein  tatprovozierender  Lockspitzel  ist  gegeben,  wenn  eine  polizeiliche  Vertrauensperson  in  Richtung 
auf das Wecken der Tatbereitschaft oder eine Intensivierung der Tatplanung mit einiger  Erheblichkeit stimulierend 
auf den Täter einwirkt. Auch bei anfänglich bereits bestehendem Anfangsverdacht kann  eine rechtsstaatswidrige 
Tatprovokation vorliegen, soweit die Einwirkung im Verhältnis zum Anfangsverdacht „unvertretbar übergewichtig“ 
ist ... Spricht eine polizeiliche Vertrauensperson eine betroffene Person lediglich ohne sonstige Einwirkung darauf  
an,  ob  diese Betäubungsmittel beschaffen könne, handelt es sich nicht  um eine Tatprovokation. Ebenso fehlt es  
an einer  Provokation,  wenn  die  Vertrauensperson  nur  die  offen  erkennbare  Bereitschaft  zur  Begehung  oder  
Fortsetzung von Straftaten ausnutzt ...
8. Im Hinblick auf eine mögliche polizeiliche Tatprovokation aufgrund einer Intensivierung der  Tatplanung hängt 
die Bewertung der Erheblichkeit der Einwirkung durch den polizeilichen Lockspitzel auch von dem zum Zeitpunkt  
der  Einwirkung bereits  bestehenden  Tatverdacht  ab.  Je  stärker  der  Verdacht  ist,  desto  nachhaltiger  wird  auch  
die Stimulierung zur Tat sein dürfen, bevor die Schwelle zu einer Tatprovokation erreicht wird.”
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IV.1.4 Skutková podstata policejní provokace ve slovenském trestním procesu

Na  Slovensku trestní  řád  z  roku 2005 umožňuje v  případě  podezření  veřejného činitele 

z korupčního jednání použití agenta provokatéra, existuje-li důvodný předpoklad, že podezřelý by 

trestný čin spáchal i bez spolupůsobení agenta.893 Judikatura slovenského Nejvyššího soudu však i 

v případě korupčních trestných činů rozlišuje nepřípustnou policejní provokaci od dovolené skryté 

reakce policie: „Pod policajnou provokáciou treba rozumieť zámerné, aktívne podnecovanie alebo 

navádzanie, či iné iniciovanie spáchania trestnej činnosti u druhej osoby, ktorá by inak protiprávne  

nekonala. Skrytá reakcia polície  smie naproti  tomu sledovať  zistenie  skutočností  dôležitých pre 

trestné konanie, odhalenie páchateľa trestného činu, zabezpečenie dôkazov o jeho trestno-právne  

postihnuteľnom konaní,  zabránenie  mu  v  jeho  pokračovaní  a  minimalizácia  spôsobených  škôd. 

Pokiaľ by však činnosť polície bola vedená len snahou, aby kontrolovaná osoba spáchala trestný 

čin, šlo by už o policajnú provokáciu trestného činu. Za kľúčovú odlišnosť skrytej reakcie polície od  

policajnej provokácie sa považuje skutočnosť, že polícia neiniciuje, t. j. nevytvára u kontrolovanej  

osoby vôľu spáchať trestný čin, ale vytvára pre spáchanie trestného činu vhodné podmienky. Tieto 

podmienky však nesmú byť  nijako mimoriadne, ale objektívne možné, v danej situácii obvyklé a  

musia nastať až s časovým odstupom potom, čo páchateľ si osvojil úmysel spáchať trestný čin a  

preukázateľne spravil kroky k jeho spáchaniu.”894

IV.1.5 Doctrine of entrapment v americkém trestním procesu

Ve Spojených státech  amerických byla  v  případě  trestné  činnosti  iniciované  v  důsledku 

skrytých policejních operací (sting operations) judikaturou vyvinuta tzv. doctrine of entrapment.895 

Je-li prokázáno, že obžalovaný naplnil veškeré podmínky pro to, aby mohl být uznán vinným ze 

spáchání určitého trestného činu, může vznést námitku provokace (entrapment defence), tedy že byl 

893 § 117 odst. 2 zákona č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok:„Konanie agenta musí byť v súlade s účelom tohto zákona a  
musí byť úmerné protiprávnosti konania, na odhaľovaní, zisťovaní alebo usvedčovaní ktorého sa zúčastňuje. Agent  
nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu; to neplatí, ak ide o korupciu verejného činiteľa alebo  
zahraničného verejného činiteľa a zistené skutočnosti nasvedčujú, že páchateľ by spáchal taký trestný čin aj vtedy,  
ak  by  príkaz  na  použitie  agenta  nebol  vydaný.”  Srov.  též  Čentéš,  J. Niekolko  poznámok  k  použitiu  agenta 
v slovenskom trestnom konaní. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 31.

894 Usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 4. dubna 2012, sp. zn. 5 To 9/2011. Srov. též rozsudek 
Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 18. října 2012,  sp.  zn.  5  To 6/2012,  usnesení Nejvyššího soudu 
Slovenské republiky ze dne 15. dubna 2010, sp. zn. 1 Toš 8/2009, rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky 
ze dne 21. června 2001, sp. zn. Tzo V5/2001.

895 Např. Sorrells v. United States, rozsudek ze dne 19. prosince 1932, č. 287 U.S. 435 (1932), Sherman v. United 
States, rozsudek ze dne 19. května 1958, č. 356 U.S. 369 (1958), United States v. Russell, rozsudek ze dne 24. dubna 
1973, č. 411 U.S. 423 (1973), Hampton v. United States, rozsudek ze dne 27. dubna 1976, č. 425 U.S. 484 (1976), 
Mathews v.  United States,  rozsudek ze dne 24. února 1988, č.  485 U.S. 58 (1988),  Jacobson v.  United States, 
rozsudek ze dne 6. dubna 1992, č. 503 U.S. 540 (1992).
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ke spáchání trestného činu sveden policií  nebo osobou podléhající  jejím pokynům, přičemž bez 

„povzbuzení” (encouragement) ze strany státu by ke spáchání trestného činu nedošlo.896

Při posuzování,  zda se  jedná o nepřípustnou provokaci  ze  strany státu,  se uplatňují  dva 

rozdílné přístupy.  Subjektivní test (subjective test) zkoumá,  zda obviněný měl sklon ke spáchání 

stíhaného trestného činu (predisposition) již před tím, než na něj policie začala působit. Při aplikaci 

objektivního testu (objective test) je naopak rozhodující, zda by metoda užitá policií v konkrétním 

případě pravděpodobně přiměla průměrného člověka, který nemá kriminální sklony, ke spáchání 

vyprovokovaného trestného činu.897

Dle judikatury Nejvyššího soudu USA uplatňování doctrine of entrapment nevyplývá přímo 

z  americké  ústavy.898 Každý  stát  má  tedy  vlastní  pravidla,  podle  nichž  je  námitka  provokace 

trestného  činu  ze  strany státu  posuzována.  Většina  států  používá  subjektivní  test,  uplatňovaný 

Nejvyšším soudem USA od vydání rozhodnutí ve věci  Sorrells v.  United States v roce 1932.899 

Objektivní  test,  formulovaný v odlišném stanovisku soudce  Robertse  k  témuž rozhodnutí,900 je 

896 Hay, B. Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment. Missouri Law Review, 2005, sv. 70, s. 13.
897 Hay, B. Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment. Missouri Law Review, 2005, sv. 70, s. 14:  „Two 

basic legal formulations of, or approaches to, the entrapment doctrine are in currency. One approach focuses on the  
proclivities of the  individual sting victim: courts ask  whether this particular defendant was likely to,  or inclined 
to, commit the offense if the police had not lured him into doing so. Typically, this formula turns on the defendant's  
state of mind before the sting. If he was not "predisposed" (or "ready and willing") to commit the crime before being 
lured into doing so, he cannot be convicted of the resulting offense. This formulation is conventionally called the  
"subjective"  approach to entrapment.  Under  this  approach,  the  court  examines  the  particular  defendant's  
reputation, criminal record, and so  forth. The second approach focuses not on the propensities of the  individual 
defendant, but rather on the bait put out for him by the police. It asks whether the bait is likely, in general, to lure  
otherwise-innocent  people  into  committing  crimes. ...  This  is  commonly  referred  to  as  the  "objective"  test 
for entrapment because it looks at a hypothetical average person's response to the bait used by the police.Under this  
approach, the court does not care whether the defendant was or was not personally predisposed to commit the crime  
(hence his reputation  and the like are irrelevant); it  cares  only whether the method used against  him  is likely 
to ensnare people who are not criminally predisposed.”

898 Stevenson, D. Entrapment and terrorism. Boston College Review, 2008, sv. 49, s. 27.
899 Sorrells v. United States, rozsudek ze dne 19. prosince 1932, č. 287 US 435 (1932): „We are unable to conclude that  

it was the intention of the Congress, in enacting this statute, that its processes of detection and enforcement should 
be abused by the instigation by government officials of an act on the part of persons otherwise innocent in order to  
lure them to its commission and to punish them. ”

900 Sorrells v. United States, odlišné stanovisko soudce Robertse k rozsudku ze dne 19. prosince 1932, č. 287 US 435 
(1932): „Whatever may be the demerits of the defendant or his previous infractions of law, these will not justify the  
instigation and creation of a new crime as a means to reach him and punish him for his past misdemeanors. ...  
The applicable principle is that  courts must be closed to the trial of a crime instigated by the government's own 
agents. No other issue, no comparison of equities as between the guilty official and the guilty defendant, has any  
place in the enforcement of this overruling principle of public policy.” Srov. též Sherman v. United States, odlišné 
stanovisko  soudce  Frankfurtera  k  rozsudku ze  dne  19.  května  1958,  č.  356  U.S.  369  (1958):  „test  that  looks  
to the character  and  predisposition  of the defendant,  rather  than  the  conduct  of  the  police,  loses  sight  
of the underlying reason for the defense of entrapment.  No  matter what the defendant's past record and present  
inclinations to criminality, or the depths to which he has sunk in the estimation of society,  certain police conduct  
to ensnare him into further crime is not to be tolerated by an advanced society. ...Permissible police activity does 
not vary according to the particular defendant concerned; surely, if two suspects have been solicited at the same 
time in the same manner, one should not go to jail simply because he has been convicted before and is said to have  
a criminal disposition. No more does it very according to the suspicions, reasonable or unreasonable, of the police  
concerning  the  defendant's  activities.  Appeals  to  sympathy,  friendship,  the  possibility  of  exorbitant  gain,  and  
so forth, can no more be tolerated when directed against a past offender than against an ordinary law-abiding  
citizen. A contrary view runs afoul of fundamental principles of equality under law, and would espouse the notion  
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aplikován pouze v několika státech. Řada právních řádů oba přístupy různým způsobem kombinuje, 

přičemž obviněný musí „uspět” s námitkou provokace v obou testech.901 V jednotlivých státech se 

liší též rozsah důkazního břemene obžaloby a obhajoby při vznesení námitky provokace.902

IV.1.6 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Evropský  soud  pro  lidská  práva  vymezil  skutkovou  podstatu  nepřípustné  policejní 

provokace v precedenčním rozsudku ve věci Teixeira de Castro proti Portugalsku ze dne 9. června 

1998,  kdy dospěl  k  závěru,  že  „přestože  vzrůst  organizované  kriminality  bezpochyby  vyžaduje 

přijetí odpovídajících opatření, právu na spravedlivý proces přísluší natolik významné místo, že  

nemůže být obětováno hledisku účelnosti. Obecný požadavek spravedlnosti řízení dle čl. 6 Úmluvy 

se vztahuje na všechny druhy trestné činnosti ... Veřejný zájem nemůže ospravedlnit použití důkazů 

získaných v  důsledku policejní  provokace.”903 Jednání  policejních  agentů  se  dle  soudu v tomto 

případě neomezilo na pasivní vyšetřování trestné činnosti,  ale stěžovatele ke spáchání trestného 

činu  naopak  podnítilo.  Nic  nenasvědčuje  tomu,  že  by  ke  spáchání  trestného  činu  došlo  i  bez 

intervence policie. Její  jednání a použití  takto získaných důkazů v trestním řízení způsobilo, že 

stěžovatel  byl  od  samého  počátku  zbaven  svého  práva  na  spravedlivý  proces  ve  smyslu  čl.  6 

odst. 1 Úmluvy.904

V  rozsudku  ve  věci  Ramanauskas  proti  Litvě pak  Evropský  soud  pro  lidská  práva 

formuloval pravidlo, že „o policejní provokaci se jedná za situace, kdy úřední osoby, nebo ti, kdo  

podléhají  jejich  pokynům,  se  neomezí  na  vyšetřování  trestné  činnosti  pasivním  způsobem,  ale  
that, when dealing with the criminal classes, anything goes. The possibility that, no matter what his past crimes and  
general disposition, the defendant might not have committed the particular crime unless confronted with inordinate  
inducements must not be ignored. Past crimes do not forever outlaw the criminal and open him to police practices,  
aimed at securing his repeated conviction, from which the ordinary citizen is protected.”

901 Stevenson, D. Entrapment and terrorism. Boston College Review, 2008, sv. 49, s. 27 - 28;
902 Hay, B. Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment. Missouri Law Review, 2005, sv. 70, s. 15.
903 Teixeira de Castro proti Portugalsku, rozsudek z 9. června 1998, č.  44/1997/828/1034, odst. 36:  „While the rise 

in organised crime undoubtedly requires that  appropriate measures be taken, the  right  to a fair administration 
of justice nevertheless holds such a prominent place ...  that  it  cannot be sacrificed for the sake of expedience.  
The general requirements of fairness embodied in Article 6 apply to proceedings concerning all types of criminal  
offence, from the most straightforward to the most complex.  The public interest cannot justify the use of evidence 
obtained as a result of police incitement.”

904 Teixeira de Castro proti Portugalsku, rozsudek z 9. června 1998, č. 44/1997/828/1034, odst. 38 - 39: „... There is no 
evidence to support the Government’s argument that the applicant was predisposed to commit offences. ... the two 
police officers did not confine themselves to investigating Mr Teixeira de Castro’s criminal activity in an essentially 
passive manner,  but  exercised an influence such as  to  incite  the commission of  the offence.  ...  the two police  
officers’ actions went beyond those of undercover agents because they instigated the offence and  there is nothing 
to suggest  that  without  their  intervention  it  would  have  been  committed.  That  intervention  and  its  use 
in the impugned criminal proceedings meant that,  right  from the outset,  the applicant was definitively  deprived 
of a fair trial. Consequently, there has been a violation of Article 6 § 1.” Srov. též Khudobin proti Rusku, rozsudek 
z 26. října 2006, č. 59696, odst. 135, Vanyan proti Rusku, rozsudek ze dne 15. prosince 2005, č. 53203/99, odst. 46 - 
47, Ramanauskas proti Litvě, rozsudek z 5. února 2008, č. 74420/01, odst. 54,  Bannikova proti Rusku, rozsudek ze 
dne 4. listopadu 2010, č. 18757/06.
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působí na jinou osobu takovým vlivem, který ji podnítí ke spáchání trestného činu, který by jinak  

spáchán nebyl, v úmyslu trestný čin umožnit, opatřit o něm důkazy a zahájit trestní řízení.”905

V rozsudku ve věci  Bannikova proti Rusku Evropský soud pro lidská práva uvedl, že „při  

posuzování otázky, zda vyšetřování bylo v  zásadě pasivní, soud posuzuje  okolnosti předcházející  

skryté operaci a  jednání orgánů, které skrytou operaci prováděly. Soud zkoumá, zda existovalo  

objektivní podezření o zapojení stěžovatele do trestné činnosti nebo jeho náklonnosti ke spáchání  

trestného činu.”906

Orgány musejí být vždy schopny prokázat, že k nařízení skryté operace měly dostatečné 

důvody907 a  mají  k  dispozici  konkrétní  objektivní  důkazy o  tom,  že  již  před  nařízením skryté 

operace  byly  podniknuty  počáteční  kroky  ke  spáchání  trestného  činu,  pro  nějž  byl  stěžovatel 

následně  trestně stíhán.908 Přitom je  třeba  vycházet  z  informací,  které  měly vyšetřovací  orgány 

k dispozici  v okamžiku,  kdy  poprvé  vstoupily  do  kontaktu  se  stěžovatelem.909 Pokud  byly 

informace  poskytnuty  soukromou  osobou,  která  byla  policejním  informátorem  či 

spolupracovníkem,  je  zde  značné  riziko  provokace  trestné  činnosti  ze  strany  těchto  osob; 

rozhodující  je,  zda  trestná  činnost  probíhala  již  v  okamžiku,  kdy  daná  osoba  začala  s  policií 

spolupracovat.910

O policejní provokaci se dle Evropského soudu pro lidská práva nejedná v případě,  kdy 

policie disponuje poznatky zakládajícími důvodné podezření konkrétní osoby ze zapojení do trestné 

činnosti,  jednání  policie probíhá v rámci zákonného vyšetřování  a není  v pravém slova smyslu 
905 Ramanauskas  proti  Litvě,  rozsudek  z  5.  února  2008,  č.  74420/01,  odst.  55:  „Police  incitement  occurs  where  

the officers involved – whether members of the security forces or persons acting on their instructions – do not 
confine themselves to investigating criminal activity in an essentially passive manner, but exert such an influence  
on the subject as to incite the commission of an offence that would otherwise not have been committed, in  order  
to make it possible to establish the offence, that is, to provide evidence and institute a prosecution.”; Bannikova 
proti  Rusku, rozsudek ze dne 4. listopadu 2010, č.  18757/06, odst.  37,  Furcht  proti Německu, rozsudek ze dne 
23. října 2014, č. 54648/09, odst. 48.

906 Bannikova  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne  4. listopadu  2010,  č.  18757/06,  odst.  38:  „In  deciding  whether  the  
investigation was “essentially passive” the Court will examine the reasons underlying the covert operation and the 
conduct of the authorities carrying it out. The Court will rely on whether there were objective suspicions that the  
applicant had been involved in criminal activity or was predisposed to commit a criminal offence.”

907 Bannikova proti Rusku, rozsudek ze dne 4. listopadu 2010, č. 18757/06, odst. 40.
908 Veselov a další proti Rusku, rozsudek z 2. října 2012, č. 23200/10, 24009/07, 556/10, odst. 90: „the authorities must  

be able to demonstrate that they had good reasons for mounting the covert operation. In particular, they should be  
in possession of  concrete and objective evidence showing that initial steps have been taken to commit the acts 
constituting the offence for which the applicant is subsequently prosecuted.”

909 Furcht proti Německu, rozsudek ze dne 23. října 2014, č. 54648/09, odst. 56:  „The relevant time for determining 
whether there were objective suspicions that the person concerned was predisposed to commit a criminal offence is  
the time when the person was (first) approached by the police.”

910 Veselov  a  další  proti  Rusku,  rozsudek  z  2.  října  2012,  č.  23200/10,  24009/07,  556/10,  odst.  91:  „Where 
the authorities  claim  that  they  acted  upon  information  received  from  a  private  individual,  the  Court  draws 
a distinction between an individual complaint and information coming from the police collaborator or informant ...  
The latter would run a  significant risk of extending their role to that of agents provocateurs, in possible breach  
of Article 6 § 1 of the Convention, if they were to take part in a police-controlled operation. It is therefore crucial  
in each case to establish if the criminal act was already under way at the time when the source began collaboration  
with the police ...”
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vedeno snahou iniciovat spáchání trestného činu.911 Totéž platí za situace, kdy se policie zapojí do 

již probíhající trestné činnosti, aniž by zneužila své pravomoci, nebo by její jednání bylo určujícím 

faktorem trestné činnosti.912

Závěr  o  naplnění  znaků  nepřípustné  policejní  provokace  lze  dle  judikatury  Evropského 

soudu pro lidská práva naproti tomu dovozovat z těchto skutečností:

- stěžovatel byl dosud trestně bezúhonný,913 případně se dosud dopustil pouze jiného druhu 

trestné činnosti,914

- náklonnost stěžovatele k páchání trestné činnosti nebyla prokázána,915

- nebylo prokázáno, že by před započetím policejní  operace existovalo důvodné podezření 

stěžovatele z páchání trestné činnosti,916

- proti stěžovateli nebylo zahájeno oficiální vyšetřování,917

- nad policejní operací chyběla kontrola nezávislého orgánu (nejlépe soudu),918

- jednání policie se neomezilo na pasivní vyšetřování trestné činnosti,  ale naopak spáchání 

trestného činu aktivně iniciovalo,919

- jednání  policie  bylo  očividně  vedeno  snahou  přimět  stěžovatele  k  zapojení  do  trestné 

činnosti,920

- policie přebírala iniciativu v kontaktování stěžovatele, opakovala nabídky po jeho prvotním 

odmítnutí,  nabízela  nadprůměrné  ceny,  či  se  dovolávala  stěžovatelova  soucitu 

s abstinenčními příznaky,921

911 Eurofinacom proti Francii, rozhodnutí ze dne 7. září 2004, č. 58753/00, Sequeira proti Portugalsku, rozhodnutí ze 
dne 6. května 2003, č. 73557/01.

912 Miliniene proti Litvě, rozsudek ze dne 24. června 2008, č. 74355/01.
913 Khudobin proti Rusku, rozsudek z 26. října 2006, č. 59696, odst. 134, Ramanauskas proti Litvě, rozsudek z 5. února 

2008, č. 74420/01, odst. 67, Malininas proti Litvě, rozsudek ze dne 1. července 2008, č. 10071/04, odst. 36.
914 Baltinš proti Lotyšsku, rozsudek ze dne 8. ledna 2013, č. 25282/07, odst. 58.
915 Teixeira de Castro proti Portugalsku, rozsudek z 9. června 1998, č.  44/1997/828/1034, odst. 38, Malininas proti 

Litvě, rozsudek ze dne 1. července 2008, č. 10071/04, odst. 36, Konstantin a Stoian proti Rumunsku, rozsudek ze 
dne 29. září 2009, č. 23782/06 a č. 46629/06, odst. 55.

916 Vanyan proti Rusku, rozsudek ze dne 15. prosince 2005, č. 53203/99, odst. 49, Khudobin proti Rusku, rozsudek 
z 26. října 2006, č. 59696, odst. 134, Ramanauskas proti Litvě, rozsudek z 5. února 2008, č. 74420/01, odst. 67, 
Malininas proti Litvě, rozsudek ze dne 1. července 2008, č. 10071/04, odst. 36, Furcht proti Německu, rozsudek ze 
dne 23. října 2014, č. 54648/09, odst. 55.

917 Furcht proti Německu, rozsudek ze dne 23. října 2014, č. 54648/09, odst. 55.
918 Khudobin proti Rusku, rozsudek z 26. října 2006, č.  59696, odst. 135,, Miliniene proti  Litvě,  rozsudek ze dne 

24. června 2008, č. 74355/01, odst. 39, Bannikova proti Rusku, rozsudek ze dne 4. listopadu 2010, č. 18757/06, 
odst. 49 - 50, Baltinš proti Lotyšsku, rozsudek ze dne 8. ledna 2013, č. 25282/07, odst. 61,  Veselov a další proti 
Rusku, rozsudek z 2. října 2012, č. 23200/10, 24009/07, 556/10, odst. 126 - 127.

919 Vanyan proti Rusku, rozsudek ze dne 15. prosince 2005, č. 53203/99, odst. 49, Malininas proti Litvě, rozsudek ze 
dne 1. července 2008, č. 10071/04, odst. 37,  Konstantin a Stoian proti Rumunsku, rozsudek ze dne 29. září 2009, 
č. 23782/06 a č. 46629/06, odst. 64,

920 Ramanauskas proti Litvě, rozsudek z 5. února 2008, č. 74420/01, odst. 67.
921 Malininas proti Litvě, rozsudek ze dne 1. července 2008, č. 10071/04, odst. 37, Baltinš proti Lotyšsku, rozsudek ze 

dne 8. ledna 2013, č. 25282/07, odst. 58, Vanyan proti Rusku, rozsudek ze dne 15. prosince 2005, č. 53203/99, 
odst. 49, Bannikova proti Rusku, rozsudek ze dne 4. listopadu 2010, č. 18757/06, odst. 47, Veselov a další proti 
Rusku, rozsudek z 2. října 2012, č. 23200/10, 24009/07, 556/10, odst. 92, Furcht proti Německu, rozsudek ze dne 
23. října 2014, č. 54648/09, odst. 58.
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- nic nenasvědčuje tomu, že by ke spáchání trestného činu došlo i bez intervence policie.922

Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva však nelze učinit zcela jednoznačný závěr, 

které  z uvedených podmínek musejí  být naplněny  kumulativně,  případně  alternativně,  aby bylo 

možné konstatovat, že se jedná o nepřípustnou policejní provokaci.

Nelze-li již na základě shora uvedeného hmotněprávního testu provokace učinit jednoznačný 

závěr,  zda došlo k nepřípustné provokaci,  Evropský soud pro lidská práva přistupuje v druhém 

kroku  k  přezkumu  způsobu,  jakým  se  národní  orgány  se  vznesenou  námitkou  provokace 

vypořádaly.923

Porušení  práva  na  spravedlivý  proces  tak  Evropský  soud  pro  lidská  práva  shledal  též 

v případech,  kdy okolnosti  nasvědčovaly,  že  by  se  mohlo  jednat  o  policejní  provokaci  trestné 

činnosti,  avšak  ze  strany  národních  soudů  nebyly  okolnosti  případu  z  tohoto  hlediska  řádně 

objasněny.924 Neumožňují-li  informace,  které  vyšetřovací  orgány Evropskému soudu pro  lidská 

práva zpřístupnily, učinit závěr, zda došlo k policejní provokaci, je rozhodující, zda při přezkumu 

námitky  provokace  na  národní  úrovni  byla  adekvátně  chráněna  práva  obhajoby,  zejména 

kontradiktornost  řízení  a  rovnost  zbraní.925 Je  povinností  vyšetřujících  orgánů  prokázat,  že  se 

nejednalo o policejní provokaci, nejsou-li námitky obhajoby zcela nepravděpodobné. Při absenci 

takového důkazu jsou soudy povinny zjistit veškerá fakta a učinit nezbytná opatření k objasnění 

toho, zda k provokaci došlo.926 Soudní přezkum musí zahrnovat důvody nařízení skryté policejní 

operace,  rozsah  zapojení  policie  do  trestné  činnosti  a  charakter  jakéhokoli  podněcování  nebo 

922 Vanyan proti Rusku, rozsudek ze dne 15. prosince 2005, č. 53203/99, odst. 49, Ramanauskas proti Litvě, rozsudek 
z 5. února 2008, č. 74420/01, odst. 73.

923 Bannikova  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne  4. listopadu  2010,  č.  18757/06,  odst.  67:„If  the  substantive  test is  
inconclusive owing to the lack of information in the file, the Court will proceed to the second step of its examination,  
whereby it  will  assess  the procedure by which the plea of incitement was determined by the domestic courts.”; 
Lagutin a další proti Rusku, rozsudek ze dne 24. dubna 2014, č. 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 a 7451/09, 
odst. 112.

924 Khudobin proti Rusku, rozsudek z 26. října 2006, č. 59696, odst. 133: „the applicant put forward an “entrapment 
defence” which required appropriate review by the trial court, especially as the case contained certain prima facie  
evidence  of  entrapment.”;  odst.  136  -  137.  Viz  též   nález  Ústavního  soudu  ze  dne  14.  září  2016, 
sp. zn. I. ÚS 2652/16.

925 Ramanauskas proti Litvě,  rozsudek z 5.  února 2008, č.  74420/01, odst.  61:  „...where the information disclosed  
by the prosecution authorities does not enable the Court to conclude whether the applicant was subjected to police  
incitement, it is essential that the Court examine the procedure whereby the plea of incitement was determined  
in each case in order to ensure that  the rights of the defence were adequately protected, in particular the right  
to adversarial  proceedings and  to  equality  of  arms...”;  Edwards a  Lewis  proti  Spojenému království, rozsudek 
z 27. října 2004 č. 39647/98 a 40461/98, odst. 46 - 48.

926 Ramanauskas proti Litvě, rozsudek z 5. února 2008, č. 74420/01, odst. 70: „It falls to the prosecution to prove that  
there was no incitement, provided that the defendant’s allegations are not wholly improbable. In the absence of any 
such proof, it is the task of the judicial authorities to examine the facts of the case and to take the necessary steps  
to uncover the truth in order to determine whether there was any incitement. Should they find that there was, they  
must  draw inferences in accordance with the Convention...” Srov. též Bannikova proti Rusku, rozsudek ze dne 
4. listopadu  2010,  č.  18757/06,  odst.  48,  Baltinš  proti  Lotyšsku,  rozsudek  ze  dne  8.  ledna  2013,  č. 25282/07, 
odst. 57.
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nátlaku, jemuž byl stěžovatel vystaven.927

Shrnutí judikatury Evropského soudu pro lidská práva k otázce policejní provokace, zejména 

rozlišení  hmotněprávního testu  provokace a  procesního  přezkumu námitky  provokace ze  strany 

národních  orgánů  obsahuje  rozsudek  ve  věci  Bannikova  proti  Rusku.928 Komplexní  shrnutí 

požadavků kladených na právní  úpravu speciálních vyšetřovacích technik policie nabízí  odlišné 

stanovisko soudce Pinto de Albuquerque k rozsudku ve věci Lagutin a další proti Rusku.929

V rozsudku ve věci Grba proti Chorvatsku ze dne 23. listopadu 2017 pak Evropský soud pro 

lidská práva shledal porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces za situace, kdy to byl sice on, 

kdo jako první  nabídl  policejním agentům padělanou bankovku, nicméně bez zjevného důvodu 

(např. potřeby odhalení dalších spolupachatelů či nedostatku důkazů) nedošlo k zatčení stěžovatele 

a ten byl naopak posléze ze strany agentů opakovaně kontaktován, což vedlo nakonec až k předání 

padělaných bankovek v celkové hodnotě 600.000 EUR. Národní soudy přitom náležitě neobjasnily 

okolnosti  jednotlivých  kontaktů  mezi  policejními  agenty  a  stěžovatelem  a  nevyloučily  tedy 

možnost, že byl nepřípustně vyprovokován ke spáchání trestné činnosti v násobně větším rozsahu 

oproti tomu, kdyby k ingerenci policie nedošlo.930

927 Veselov  a  další  proti  Rusku,  rozsudek  z  2.  října  2012,  č.  23200/10,  24009/07,  556/10,  odst.  94:  „The  scope 
of the judicial review must include the  reasons why the covert operation was mounted, the  extent of the police’s  
involvement in the offence and the nature of any incitement or pressure to which the applicant was subjected... ”

928 Bannikova proti Rusku, rozsudek ze dne 4. listopadu 2010, č. 18757/06, odst. 33 - 65. Viz též např. Matanović proti 
Chorvatsku, rozsudek ze dne 4. dubna 2017, č. 2742/12, odst. 121 - 135,  Morari proti Moldávii, rozsudek ze dne 
8. března  2016,  č. 65311/09,  Nosko  a  Nefedov  proti  Rusku,  rozsudek  ze  dne  30.  března  2014, 
č. 5753/09 and 11789/10,  Sepil  proti  Turecku,  rozsudek ze dne 12.  listopadu 2013, č. 17711/07, Pătraşcu  proti 
Rumunsku, rozsudek ze dne 14. února 2017, č. 7600/09.

929 Lagutin a další proti Rusku, rozsudek ze dne 24. dubna 2014, č. 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 a 7451/09.
930 Grba proti Chorvatsku, rozsudek ze dne 23. listopadu 2017, č. 47074/12. Viz též Scholer proti Německu, rozsudek 

ze  dne  18.  prosince  2014,  č. 14212/10,  a Ciprian  Vlăduţ  a  Ioan  Florin  Pop proti  Rumunsku,  rozsudek  ze  dne 
16. července 2015,  č. 43490/07 a 44304/07,  Volkov a Adamskiy proti  Rusku,  rozsudek ze dne 26. března 2015, 
č. 7614/09 a 30863/10.
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IV.1.7 Shrnutí

Na základě  shora  uvedeného  lze  shrnout,  že  napříč  zkoumanými  právními  řády panuje 

v zásadě konsenzus, že o provokaci ze strany policie se tedy nejedná, jsou-li splněny následující 

podmínky:

Tab. č. 3 Okolnosti, za nichž aktivní vstup policie do skutkového děje není provokací trestného činu

Subjektivní podmínky
(na straně pachatele)

Objektivní podmínky
(na straně orgánů činných v trestním řízení)

Před vstupem 
policie do 

skutkového děje

pachatel navenek 
projevil úmysl spáchat 
trestný čin

materiální důvodné podezření pachatele

ke spáchání trestného 
činu by mohlo dojít i 
bez vstupu policie do 
skutkového děje

formální doložení důvodnosti předchozího 
podezření

Po vstupu policie 
do skutkového děje

pachatel dobrovolně 
vlastním jednáním 
naplní všechny znaky 
skutkové podstaty 
trestného činu

materiální

policií navozený stav se neodlišuje od 
běžné nebo typické situace při 
páchánístíhané trestné činnosti
absence jakéhokoli donucení nebo 
jiného nestandardního ovlivnění 
pachatele ze strany policie
jednání policie nepředstavuje určující 
či podstatný prvek trestního jednání ve 
vztahu k žádnému ze znaků skutkové 
podstaty trestného činu

formální průkazné zadokumentování jednání 
policie

Je zřejmé, že tzv. proaktivní metody činnosti policie s sebou přinášejí značné riziko zneužití. 

Vstoupí-li  policie  aktivně  do  skutkového  děje,  je  proto  třeba  striktně  vyžadovat  splnění  všech 

zákonných podmínek přípustnosti takového postupu. Jakékoli vybočení ze zákonného rámce, byť i 

nikoli záměrné, má za následek nepřípustné ovlivnění jednání podněcované osoby, z něhož je třeba 

vyvodit odpovídající procesní důsledky.
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IV.2 Důsledky policejní provokace

IV.2.1 Úvod

Zatímco ve vymezení skutkové podstaty nepřípustné provokace panuje v judikatuře i nauce 

v  zásadě  shoda,  odpověď na  otázku,  jaké  hmotněprávní  a  procesní  důsledky s  sebou policejní 

provokace nese ve vztahu k vyprovokované osobě, není zcela jednoznačná.

IV.2.2 Důsledky policejní provokace v českém trestním procesu

IV.2.2.1 Odborná literatura

V odborné  literatuře  se  lze  setkat  s  řadou  různých  pojetí  hmotněprávních  a  procesních 

důsledků provokace trestného činu.

V. Kratochvíl931 a V. Cimr932 formulovali pojetí, dle něhož je důsledkem provokace stav, kdy 

jednání vyprovokované osoby není trestným činem. Stěžejním argumentem obou autorů je absence 

materiální  stránky  trestného  činu (společenské  škodlivosti  jednání,  jeho  nebezpečnosti  pro 

společnost).933 Podle  V.  Kratochvíla  jednání  vyprovokované osoby navíc  ani  nezasahuje  objekt 

trestněprávní  ochrany.  Ten  je  naopak  zasažen  jednáním provokatéra,  který  v  podstatě  využívá 

vyprovokovaného jako živý nástroj.

Výslovné odmítnutí beztrestnosti vyprovokovaného pachatele naopak nalezneme například 

u V. Pelce, který uvádí, že dle jeho názoru „je jednání osoby vyprovokované k trestnému činu, jeho  

pokusu nebo přípravě, je-li trestná, podle hmotného práva trestné. Z pohledu vyprovokované osoby 

je situace stejná, jako kdyby čin spáchala za účastenství návodce, který není provokatérem ... Neví  

totiž, že návodce jedná nikoli za účelem spáchání trestného činu, ale za účelem usvědčení pachatele. 
931 Kratochvíl, V. Policejní provokace  „trestného činu” z pohledu právního a ústavněprávního. Trestní právo, 2001, 

č. 10, s. 5: „Tím, že do celé záležitosti vstoupil policejní orgán právě svou provokací, ... vylučuje tato okolnost, tedy  
policejní  provokace,  od samého počátku materiální  stránku neboli  společenskou nebezpečnost  a  tím i  trestnost  
vyprovokovaného činu. ....  Čin policejně vyprovokovaný, z pohledu osoby takto vyprovokované,...  ve skutečnosti  
objekty trestněprávní ochrany … nezasahuje, neboť to v důsledku právě zjištěné policejní provokace naopak činí  
provokatér. ...  policejní provokace vylučuje materiální stránku trestného činu, který je proto činem jinak trestným,  
nikoli konkrétně činem soudně trestným (trestným činem), to z pohledu vyprovokovaného jako jeho pachatele.”

932 Cimr, V. K zákonnosti provokace trestného činu policejními orgány (trestnost vyprovokovaného pachatele). Trestní 
právo,  2001,  č.  2,  s.  14:  „...  policejním  -  tedy  státním  -  orgánem  vyprovokovaný  pachatel  trestného  činu  je  
beztrestný, neboť stát v důsledku vlastní protiústavní provokace ztrácí podle ústavních principů, které sám stanovil,  
oprávnění trestat pachatele takto vyprovokovaného činu.  Takový čin tohoto pachatele z těchto důvodů postrádá 
materiální znak - tedy nebezpečnost jednání pro společnost ...”

933 Srov. též  Príbelský,  P.  Policajná provokácia v Slovenskej  republike.  Trestní  právo, 2004, č.  2,  s.  18,  Čentéš,  J. 
Niekolko poznámok k použitiu agenta v slovenskom trestnom konaní. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 36.
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Forma a stupeň  zavinění vyprovokované osoby tím nejsou dotčeny  ...  Rozsah a intenzita účasti  

agenta provokatéra bude mít vliv zejména na stanovení druhu a výměry trestu, neboť do jisté míry  

určuje povahu a závažnost trestného  činu Z kriminálně-politického hlediska je vylučování trestní  

odpovědnosti vyprovokované osoby nepřípustné.”934

Závěr o nepoužitelnosti důkazů získaných v důsledku provokace trestného činu ze strany 

státu zastávají například též J. Herczeg935 nebo I. Stříž.936

A. Sotolář, F. Púry a V. Woratschová pak uvádějí, že důkazy o vině pachatele trestného činu 

opatřené v důsledku vyprovokování trestného činu policií „ jsou proti němu procesně nepoužitelné 

... V konečném důsledku tedy vede použití policejní provokace k tomu, že  za vyprovokovaný čin 

nelze jeho pachatele odsoudit.”937

IV.2.2.2 Judikatura Ústavního soudu

Ústavní soud  se k procesním důsledkům nepřípustné  policejní  provokace poprve vyjádřil 

nálezem ze dne 22. června 2000, sp. zn. III. ÚS 597/99, kdy odkázal na  čl.  8  odst.  2 Listiny 

základních práv a svobod, podle něhož  nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než 

z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Následně Ústavní soud konstatoval, že „zvolený postup  

orgánů  činných v trestním řízení je tak v dané věci extra legem a důkazy tímto postupem získané 

jsou  od  počátku  nezákonnými  a  v  trestním  řízení  tedy  nepoužitelnými.”  V důsledku  provokace 

trestného činu došlo dle Ústavního soudu rovněž k porušení zásady nullum crimen, nulla poena sine 

lege ve smyslu čl. 39 Listiny a čl. 7 odst. 1 Úmluvy. Dále Ústavní soud poukázal na skutečnost, že 

výši  pěněžní částky určil  po dohodě s policií  svědek na základě vlastní  úvahy a  takto rozhodl 

o právní  kvalifikaci jednání navrhovatele a v konečném důsledku i  o trestní  sazbě příslušného 

trestného činu.

934 Pelc,  V.  Problematika  agenta  provokatéra  v  trestním právu.  Studentská  vědecká  a  odborná  činnost.  Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2012, s. 16.

935 Herczeg, J. Systém řízené provokace v boji proti korupci a principy právního státu. Bulletin advokacie, 2011, č. 4, 
s. 31.

936 Stříž, I. Zkouška spolehlivosti jako důkaz v trestním řízení. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 28, 29.
937 Sotolář, A., Púry, F., Woratschová, V.  Posuzování policejní provokace. Trestněprávní revue, 2002, č. 11, s. 318: 

„Důkazy o vině pachatele trestného činu opatřené za těchto okolností  (v důsledku vyprovokování trestného činu 
policií) jsou proti němu procesně nepoužitelné, neboť práva na spravedlivý proces byl zbaven od úplného počátku ...  
V konečném důsledku tedy vede použití policejní provokace k tomu, že za vyprovokovaný čin nelze jeho pachatele  
odsoudit. V této souvislosti zdůrazňuje Evropský soud pro lidská práva, že použití důkazu získaného jako výsledek  
policejní provokace nemůže ospravedlnit ani veřejný zájem na potrestání pachatele trestného činu. Účelnost totiž  
nesmí převážit nad principy práva na spravedlivý proces ... ”
Sotolář, A., Púry, F. Skrytá reakce policie na již páchanou trestnou činnost. Trestněprávní revue, 2003, č. 1, s. 9:
„... za tu část jednání, které se uskutečnilo jen díky policejní aktivitě a jehož spáchání pachatel neměl v úmyslu a  
dopustil se jej výlučně z podnětu policie, nelze pachatele trestně postihnout.”
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V odůvodnění  navazujícího usnesení ze dne 17. července 2002, sp. zn. II. ÚS 143/02,  pak 

Ústavní soud uvedl, že: „na té části skutku, jež spočívala v převzetí finanční částky opatřené Policií  

ČR, se podílel stát (v dané věci Policie) a zasáhl tak do skutkového děje a pouze trestní stíhání a 

odsouzení za tuto část skutku je třeba považovat za porušení základních práv stěžovatele. ... Ústavní  

soud nálezem, sp. zn.  III.  ÚS 597/99,  ... jednoznačně deklaroval, že  odsouzení stěžovatele pro tu 

část skutku, která spočívá v převzetí částky 250.000,- Kč, je nezákonné. Bylo tedy zřejmé, že při  

novém rozhodnutí ve věci nepřichází v úvahu zahrnutí i této části jednání stěžovatele do skutku, pro 

který bylo vedeno trestní  řízení.”

V usnesení ze dne 16. listopadu 2004, sp. zn. I. ÚS 515/04, Ústavní soud uvedl, že byl-li 

obviněný ke stíhanému jednání vyprovokován policií „povede to obecné soudy patrně k vyvození  

odpovídajících důsledků, kdy nelze vyloučit ani vznik procesní situace, v níž trestní stíhání konkrétní 

osoby, a tedy ani vazba, nebudou důvodnými.”938

V usnesení ze dne 23. srpna 2016, sp. zn. III. ÚS 828/16, pak Ústavní soud s odkazem na 

judikaturu  Nejvyššího  soudu konstatoval,  že  „důkaz  získaný  na  základě  policejní provokace  je  

absolutně neúčinný v trestním řízení vedeném proti vyprovokované osobě.”

IV.2.2.3 Judikatura Nejvyššího soudu

Nejvyšší  soud ve svém usnesení ze dne 28. srpna 2002, sp. zn.  7 Tdo 461/2002, dospěl 

s odkazem na nález Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 597/99, k závěru, že jednání vyprovokované 

osoby není trestným činem.939 Odvolací soud posoudil policií vyprovokovaný skutek pouze jako čin 

jinak trestný. Nejvyšší státní zástupkyně podala ve věci dle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu dovolání, 

v němž namítala nesprávné hmotněprávní posouzení skutku, neboť policejní provokace není dle 

zákona okolnost vylučující protiprávnost činu. Nejvyšší soud v odůvodnění svého usnesení uvedl, 

že: „jako trestný čin bylo možno posoudit pouze jednání obviněných do okamžiku, kdy začali jednat  

na základě instrukcí svědka L. řízeného policií. ... (na) další jednání obviněných (je třeba) nahlížet  

jako  na  jednání,  ke  kterému  došlo  na  základě  nepřípustného  zásahu  státu  v  rozporu  nejen 

s citovanými ustanoveními Listiny a Úmluvy, ale také zákona,” a dovolání odmítl. V usnesení ze dne 

20. května 2004, sp. zn. 6 Tdo 458/2004,  Nejvyšší soud doplnil, že  „z hlediska trestnosti jednání 

938 Usnesení  Ústavního  soudu ze dne 16.  listopadu 2004,  sp.  zn.  I.  ÚS 515/04.  Obdobně nález  ze 14.  září  2016, 
sp. zn. I. ÚS 2652/16.

939 Srov. též usnesení ze dne 11. února 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 
2004, sp. zn. 6 Tdo 458/2004, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2004, sp. zn. 5 Tdo 716/2004, usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 24. srpna 2005, sp. zn. 5 Tdo 1005/2005, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 
2006,  sp.  zn.  5  Tdo 718/2006,  usnesení  Nejvyššího  soudu ze  dne  14.  listopadu  2007,  sp. zn. 7 Tdo 896/2007; 
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2014, sp. zn. 7 Tdo 1106/2013, Brynda, P. Provokace trestné činnosti. 
Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2005/2006, s. 70.
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obviněného musí být podstatné zjištění úmyslu obviněného (předcházejícího kontaktu s policií).”

Další rozhodnutí Nejvyššího soudu vychází ze zásady, že důsledkem policejní provokace je 

procesní neúčinnost získaných důkazů proti vyprovokovanému pachateli. Výslovně byl tento právní 

závěr formulován  ve  stanovisku  trestního  kolegia  Nejvyššího  soudu  ze  dne  25.  září  2014, 

sp. zn. Tpjn 301/2014.940 Shodně judikoval Nejvyšší soud již  v usnesení velkého senátu trestního 

kolegia  ze  dne  13.  srpna  2013,  sp.  zn.  15  Tdo 885/2013,941 a  rozsudku ze  dne  25. září  2013, 

sp. zn. 8  Tz  39/2013.942 V  citovaném  stanovisku  trestního  kolegia  ani  v  žádném  z uvedených 

rozhodnutí není zmíněno, že by důsledkem policejní provokace měla být beztrestnost pachatele; 

s tímto závěrem však není ani nikterak polemizováno.

IV.2.2.4 Další publikovaná judikatura

Z  další  publikované  judikatury lze  zmínit  rozsudek  Městského  soudu  v  Praze  ze  dne 

6. srpna 2002, sp. zn. 7 To 266/2002,943 podle něhož „důkazy o vině pachatele (opatřené v důsledku 

iniciace  trestného  činu  policií)  ... jsou  proti  němu  procesně  nepoužitelné. Za  trestný  čin 

vyprovokovaný policií nelze tedy jeho pachatele odsoudit. ... Za tu část jednání, která se uskutečnila  

jen  díky  policejní  aktivitě,  pachatel  jeho  spáchání  neměl  v úmyslu  a  dopustil  se  jej  výlučně  

z podnětu policie, nelze pachatele trestně postihnout. ... Není totiž možné připustit, aby orgán činný  

v trestním řízení vyvolal určitý trestný čin a jeho pachatele poté trestně stíhal. ... Policie nesmí ani  

v průběhu skutkového děje iniciovat naplnění určitého znaku základní nebo kvalifikované skutkové 

podstaty trestného činu. Učiní-li tak, nelze za tu část jednání, která je iniciována policií, pachatele  

odsoudit.”  Závěrem soud uvedl, že skutkové okolnosti daného případu  „brání učinit závěr o vině 

obžalovaných R.B. a J.B.” a následně oba obžalované zprostil obžaloby podle § 226 písm. b) tr. 

řádu, „neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.”

940 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014:  „Důkaz získaný na 
základě policejní provokace je absolutně neúčinný v trestním řízení vedeném proti vyprovokované osobě.”

941 Usnesení  velkého senátu trestního kolegia  Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2013,  sp.  zn.  15 Tdo 885/2013: 
„Důkaz  získaný  v  rámci  provedené  policejní  provokace  je  nepoužitelný  v  trestním  řízení  vedeném  proti  
vyprovokované osobě.”

942 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 8 Tz 39/2013: „V takovém případě (policejní provokace) 
nemůže zkouška spolehlivosti, resp. její výsledek v podobě obrazového a zvukového záznamu či úřední záznam o ní  
sepsaný (§ 107 odst. 4 zák. č. 273/2008 Sb.) sloužit jako důkaz ve smyslu § 89 odst. 2 tr. ř., pokud se toto řízení vede  
pro skutek, který byl předmětem zkoušky spolehlivosti. ... Za podstatný důkaz pro své rozhodnutí vzaly (soudy) téměř 
výhradně zvukový a obrazový záznam pořízený při provádění zkoušky spolehlivosti, který však v této věci nemůže být  
důkazem ve smyslu § 89 odst. 2 tr. ř., protože šlo, jak dovolací soud zjistil, o provokaci policie.”

943 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. srpna 2002, sp. zn. 7 To 266/2002, publikovaný v Trestněprávní revue, 
2002, č. 11, s. 330 - 338.
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IV.2.3 Judikatura Spolkového soudního dvora a Spolkového ústavního soudu

Spolkový soudní dvůr v rozsudku ze dne 4. února 1981, sp. zn. 2 StR 370/80, formuloval 

právní závěr, že důsledkem nepřípustného provokačního jednání státu je „zákaz trestního stíhání 

podněcované osoby (Strafverfolgungsverbot), který představuje vadu řízení, k níž je třeba přihlížet  

z úřední povinnosti.”944

 Již předtím, v rozsudku ze dne 15. dubna 1980, sp. zn. 1 StR 107/80, tentýž soud zmínil, že 

pokud  by  obviněný  byl  (provokačním  jednáním  důvěrníka  policie)  „ponížen  na  pouhý  objekt 

jednání státu” odpadl by nárok státu jej trestat (Verwirkung des staatlichen Strafanspruches).945

V usnesení ze dne 20. prosince 1983, sp. zn.  5 StR 634/83,  Spolkový soudní  zmínil,  že 

pokud by pachatel  byl  ke  spáchání  trestného  činu  vyprovokován  státem,  nelze mu  uložit  trest 

(Strafausschließungsgrund).946

Uvedené pojetí však bylo Spolkovým soudním dvorem opuštěno po vydání rozsudku ze dne 

23. května 1984, sp. zn. 1 StR 148/84, podle nějž:

- Trestní postih pachatele není právem státu, ale jeho povinnností. Této povinnosti se nelze 

zříci s odkazem na pochybení policie nebo jejího důvěrníka. Slovní spojení nárok státu na 

trestní  postih  pachatele  (der staatliche  Strafanspruch) vychází  z  nepřípustného  přenášení 

kategorií civilního práva do práva trestního.947

944 „Eine andere Beurteilung wäre nur geboten, wenn der  agent provocateur in nachhaltiger  Weise auf  den Täter  
eingewirkt hätte, um ihn zur Begehung der Straftat zu bestimmen. Bei erheblicher Einwirkung - etwa wiederholten,  
länger andauernden Überredungsversuchen, intensiver und hartnäckiger Beeinflussung - kann das provozierende  
Verhalten  des  Lockspitzels  ein  solches  Gewicht  erlangen,  daß  demgegenüber  der  eigene  Beitrag  des  Täters  
in den Hintergrund tritt.  Hat ein  im Auftrag oder  mit  Billigung staatlicher  Behörden tätiger  agent  provocateur  
den Täter erst durch eine - im beschriebenen Sinne - erhebliche Einwirkung vom Wege des Rechts abgebracht,  
so setztesich der Staat dem Vorwurf widersprüchlichen und arglistigen Verhaltens aus, wenn er es nun unternähme,  
den Täter strafrechtlich zu verfolgen, um ihn wieder auf den Weg des Rechts zurückzuführen. Dies kann innerhalb  
einer rechtsstaatlichen Ordnung nicht zulässig sein; die sich daraus ergebende Folge wäre ein auf den angestifteten  
Täter  beschränktes  Strafverfolgungsverbot,  das  die  Wirkungen  eines  von  Amts  wegen  zu  beachtenden  
Verfahrenshindernisses entfaltet.”

945 „Nach  allen  wesentlichen  Wertungsgesichtspunkten  -  Grundlage  und  Ausmaß  des  gegen  den  Angeklagten  
bestehenden Verdachts, Art, Intensität und Zweck der Einflußnahme des Polizeibeamten, Tatbereitschaft und eigene,  
nicht  fremdgesteuerte  Aktivitäten  des  Angeklagten  -  kann  keine  Rede  davon  sein,  daß  der  Angeklagte  
durch die Anstiftung "zum bloßen Objekt staatlichen Handelns herabgewürdigt" wurde ... und deshalb der staatliche 
Strafanspruch nicht entstanden oder entfallen sei.”

946 „Das  behauptete  Verfahrenshindernis  liegt  allerdings  nicht  vor.  Der  Angeklagte  ist  nach  den  hierfür  allein  
maßgeblichen (bisherigen) Urteilsfeststellungen von den Polizeibeamten "M." und "J." nicht in arglistiger Weise  
zur Lieferung des Betäubungsmittels gedrängt worden. Imübrigen würde ein solches Vorgehen der Polizeibeamten 
auch kein - außerhalb der tatrichterlichen Hauptverhandlung feststellbares (§ 206 a StPO) - Verfahrenshindernis  
begründen.  Der  Senat  neigt  ...  dazu,  hierin  einen  aus  dem  Rechtsstaatsprinzip  herzuleitenden 
Strafausschließungsgrund zu sehen.”

947 „Schon die Annahme einer Verwirkung des staatlichen "Strafanspruchs" beruht auf einer unzulässigen Übertragung 
zivilrechtlicher  Kategorien  auf  das  Strafrecht.  ...  Die  mißverständliche  Formulierung  "Strafanspruch"  täuscht  
darüber  hinweg,  daß  es  hier  nicht  um  eine  verwirkbare  günstige  Rechtsposition,  sondern  um  eine  Funktion  
des Staates, um seine Verpflichtung zum Rechtsgüterschutz durch die Verfolgung strafbarer Handlungen geht .... Er  
kann von dieser Verpflichtung nicht durch das Fehlverhalten einzelner in seinem Namen Handelnder freigestellt,  
geschweige denn an ihrer Erfüllung gehindert werden.”
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- Právní  statky,  jejichž  trestněprávní  ochrana  byla  státu  svěřena,  nelze  dát  do  dispozice 

důvěrníka policie, který při plnění státem svěřených úkolů zneužije své pravomoci.948

- Stejně tak, jako vojáka nebo úředníka nemůže odpovědnosti za trestný čin zprostit rozkaz či 

pokyn nadřízeného, ani provokační jednání policie nemůže mít za následek nestíhatelnost 

vyprovokovaného pachatele.949

- Provokatér  -  důvěrník policie  nevystupuje jako zástupce státu  a  jeho jednání  nelze státu 

přičítat. Názor, že stát nemůže trestat to, co sám přikázal, dovozený z principu ochrany dobré 

víry, nepřípustně směšuje protiprávní jednání provokatéra s jednáním státu.950

- Nestíhatelnost  vyprovokovaných  pachatelů  závažných  trestných  činů  proti  životu,  zdraví 

nebo majetku je neakceptovatelná.951

Z obdobných důvodů soud odmítl  též teorií  formulovaný zákaz použití  takto opatřených 

důkazů.952

Skutečnost, že trestný čin byl vyprovokován policií nebo osobou podléhající jejím pokynům 

představuje  pouze  významnou  polehčující  okolnost  při  ukládání  trestu (ein  wesentlicher 

Strafmilderungsgrund).

 Toto pojetí bylo v zásadě akceptováno i judikaturou  Spolkového ústavního soudu. Pouze 

v extrémních případech, kdy se osoba, proti níž dosud neexistovalo žádné podezření, stala „pouhým 

objektem  vyšetřujících  orgánů,  jednajícím  bez  vlastní  iniciativy  dle  jimi  předem  připraveného 

plánu”  Spolkový  ústavní  soud  dovodil  závažnou  vadu  řízení  vyplývající  z  porušení  principů 

948 „Die dem Schutz des Staates anvertrauten Rechtsgüter würden damit im Ergebnis zur Disposition des polizeilichen  
Lockspitzels gestellt, der seine Befugnisse überschreitet und damit den ihm vom Staat erteilten Auftrag mißbraucht.”

949 „Weisungsgebundene  Beamte  und  gehorsamspflichtige  Soldaten  haften  strafrechtlich  ...  für  Straftaten,  die  sie  
auf dienstliche  Anordnung  oder  auf  Befehl  begehen.  Sie  dürfen  Weisungen  zur  Begehung  einer  Straftat  
nicht befolgen ...”

950 „Der  polizeiliche  Lockspitzel  gibt  sich  nicht  als  "Vertreter"  des  Staates  zu  erkennen  und  weckt  deshalb  auch 
kein Vertrauen auf Straflösigkeit. ... Der Gedanke an einen Strafausschließungsgrund aus der Erwägung, der Staat  
könne nicht bestrafen, was er selbst befohlen habe, ist - mit Recht - bisher nie geäußert worden, obwohl in diesen 
Fällen  die  vermeintliche  Widersprüchlichkeit  im  Verhalten  "des  Staates"  besonders  deutlich  wird  und  sogar  
der Gesichtspunkt  des  "Vertrauensschutzes"  naheläge.  Dies  zeigt,  daß  die  Bedenken  gegen  die  Bestrafung 
des Täters  aus  der  Erwägung,  die  "Zurechnungsinstanz"  sei  "selbst  in  die  Tatbegehung  verstrickt"  
(Seelmann a.a.O. S.  828),  auf  einer  unzulässigen  Gleichsetzung  des  Staates  mit  dem  pflichtwidrig  die  Tat  
provozierenden Lockspitzel beruhen.”

951 „... die  unhaltbaren  Konsequenzen...,  die  sich  bei  einer  allgemeinen  Anerkennung  des  Verwirkungsgedankens 
im Strafrecht etwa im Bereich der Tötungs-, aber auch der Raub- und Diebstahlskriminalität ergeben könnten.”

952 „Mit der Ablehnung einer Verwirkung des Strafanspruchs wegen widersprüchlichen Verhaltens des Staates entfallen  
auch wesentliche Argumente für die in der Literatur verschiedentlich ... befürwortete Annahme eines Beweisverbots  
... Es kann daher offen bleiben, ob etwa eine Analogie zu § 136 a StPO dogmatisch überhaupt vertretbar und  
in ihrer praktischen Ausgestaltung geeignet wäre, befriedigende Ergebnisse herbeizuführen.”
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právního  státu;953 jinak  považoval  z  ústavněprávního  hlediska  za  zpravidla  postačující,  byla-li 

provokace brána v potaz při ukládání trestu.954

Závěr,  že  nepřípustnou  provokaci  trestného  činu  ze  strany státu lze  zohlednit  toliko  při 

ukládání trestu, Spolkový soudní dvůr zastával i po vydání rozsudku Evropského soudu pro lidská 

práva ve věci  Teixeira de Castro proti Portugalsku v roce 1998. V rozsudku ze dne 18. listopadu 

1999, sp. zn. 1 StR 221/99, Spolkový soudní dvůr předeslal,  že Úmluva je v rámci německého 

práva postavena na úroveň (jednoduchého) zákona a je třeba ji zohlednit jako výkladovou pomůcku 

při  výkladu  národního  práva  (Auslegungshilfe  bei  der  Anwendung  nationaler  Rechts).955 

Z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Teixeira de Castro proti Portugalsku dle 

soudu kromě toho ani nevyplývá, že by vedení trestního řízení proti vyprovokované osobě mělo být 

od samého počátku vyloučeno,956 ani zákaz využití opatřených důkazů.957

Důkazní zákaz se může vztahovat pouze k jednotlivé dokazované skutečnosti (Beweisthema) 

nebo důkaznímu prostředku (Beweismittel).  Nemůže směřovat k dokazování o vyprovokovaném 

skutku jako takovému. Problematické by bylo též stanovení rozsahu důkazního zákazu ve vztahu 

k různým zúčastněným osobám i řešení otázky možného dálkového efektu důkazního zákazu.958

Závěr, že provokace trestného činu představuje (závažnou) vadu řízení, by  dle soudu  vedl 

953 Rozsudek  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  10.  března  1987,  sp.  zn.  2  BvR 186/87,  usnesení  Spolkového 
ústavního  soudu ze  dne  19.  října  1994,  sp.  zn.  2  BvR 435/87,  usnesení  Spolkového  Ústavního  soudu ze  dne 
18. května  2001,  sp.  zn.  2  BvR 693/01.Viz  též  rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10.  června  2015, 
sp. zn. 2  StR  97/14:  „Das  Bundesverfassungsgericht  hat  zwar  bislang  offengelassen,  
ob aus einer rechtsstaatswidrigen Tatprovokation ein Verfahrenshindernis hergeleitet werden kann; es hat dies aber  
jedenfalls in  Ausnahmefällen für  möglich  erachtet,  wenn  sich  ein  tatprovozierendes  Verhalten  gegen  einen 
(bis dahin) gänzlich Unverdächtigen richtet, der lediglich "als Objekt der staatlichen  Ermittlungsbehörden einen 
vorgefertigten Tatplan ohne eigenen Antrieb ausgeführt hat...”

954 Usnesení  Spolkového  Ústavního  soudu  ze  dne  18.  prosince  2014,  sp.  zn.  2  BvR  209/14,  2  BvR  240/14, 
2 BvR 262/14: „Allenfalls in extrem gelagerten Ausnahmefällen kann aus einer rechtsstaatswidrigen Tatprovokation 
ein  Verfahrenshindernis  hergeleitet  werden. ...  Sind  die  besonderen  Voraussetzungen  für  die  Annahme  eines  
Verfahrenshindernisses  nicht  erfüllt,  so  ist  eine  Verurteilung  verfassungsrechtlich  nicht  zu  beanstanden,  wenn  
die rechtsstaatswidrige Tatprovokation auf der Ebene der Strafzumessung ausreichend kompensiert worden ist.”

955 „Die  MRK,  die  nach  Art.  II  des  Zustimmungsgesetzes  vom  7.  August  1952  Bestandteil  des  deutschen  Rechts  
geworden  ist  und  dabei  im  Rang  eines  (einfachen)  Bundesgesetzes  steht ...,  ist  als Auslegungshilfe  bei  der  
Anwendung nationalen Rechts zu berücksichtigen.” Viz též usensení Spolkového ústavního soudu ze dne 14. října 
2004, sp. zn. 2 BvR 1481/04.

956 „Die Entscheidung des EGMR vom 9. Juni 1998, der Beschwerdeführer habe kein faires Verfahren gehabt und  
deshalb  sei  eine  gerechte  Entschädigung  für  die  erlittene  Freiheitsentziehung  festzusetzen, verlangt  nicht,  
daß ein Strafverfahren,  das  durch  die  Tatprovokation  polizeilicher  Lockspitzel  zustande  gekommen  ist,  wegen  
des Vorliegens eines Verfahrenshindernisses von Anfang an nicht durchgeführt werden darf.”

957 „Die Entscheidung des EGMR führt auch nicht dazu, daß nach deutschem Recht für alle Beweismittel, die aufgrund 
unzulässiger staatlicher Tatprovokation erhoben und verwertet worden sind, ein Beweisverbot bestehen muß.”

958 „Die  Annahme  eines  Beweisverbots  scheidet  nach  den  Prinzipien  des  deutschen  Verfahrensrechts  ...  
Einem Beweisverbot kann nur die jeweils einzelne unzulässige Ermittlungshandlung (nur ein einzelnes Beweisthema 
oder  Beweismittel)  unterliegen  und  nicht  die  Beweisaufnahme  über  die  provozierte  Tat  insgesamt (nicht  
der Sanktionsanspruch  der  Rechtsgemeinschaft...).  Hinzu  kommt,  daß  die  Annahme  eines  Beweisverbotes  
zu erheblichen  Schwierigkeiten  bei  der  Bestimmung  seiner  Reichweite führen  würde.  Dies  gilt  namentlich 
für die Fragen, wie weit das Beweisverbot bei verschiedenen Tatbeteiligten reichen würde, wie sich in diesen Fällen  
mögliche  Beweiserhebungsverbote  zu  Beweisverwertungsverboten  verhalten  würden,  ob  eine  Fernwirkung 
eines Verfahrensverstoßes auf spätere Beweiserhebungen bestünde und ob der Zweifelssatz anwendbar wäre.”
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k uplatnění zásady „vše, nebo nic”, neumožňující zohlednit okolnosti konkrétního případu.959

Soud zdůraznil též potřebu ochrany třetích osob, a to jak těch, které vyprovokovaný pachatel 

do trestné činnosti  „zapletl”, tak osob, jejichž majetek, či dokonce život a  zdraví, byly zasaženy 

jednáním vyprovokovaného pachatele.960

„Spravedlivé odškodnění” za porušení Úmluvy je dosahováno prostřednictvím zohlednění 

provokace jako na vině nezávislé polehčující okolnosti při ukládání trestu.961

Tyto zásady Spolkový soudní  dvůr  dále  zopakoval  v  rozsudku ze dne 30.  května  2001, 

sp. zn. 1 StR  42/01.962 Soud  v  této  věci  dospěl  k závěru,  že  za  situace,  kdy jednání  pachatele, 

k němuž  byl  vyprovokován  důvěrníkem  policie  (obchod  s  heroinem),  nebylo  přiměřené 

konkrétnímu  podezření,  které  proti  němu  již  předtím  existovalo  (podezření  z  obchodování 

s tzv. měkkými  drogami),  dochází  k  porušení  zásad  spravedlivého  procesu  dle  čl.  6  Úmluvy. 

Z tohoto důvodu je namístě přistoupit  k přísně přiměřenému snížení výměru jednotlivého trestu, 

který byl pachateli  uložen za obchod s heroinem, nelze však ani vyloučit,  že toto snížení trestu 

odpadne.963

Kolize přístupu Spolkového soudního dvora s pojetím zastávaným Evropským soudem pro 

lidská  práva  se  stala  zcela  zřejmou po vydání  rozsudku ve  věci  Furcht  proti  Německu ze  dne 

23. října  2014,  kdy Evropský  soud  pro  lidská  práva  s  odkazem na  svoji  dosavadní  judikaturu 

zopakoval,  že  veřejný  zájem  na  potírání  trestné  činnosti  nemůže  ospravedlnit  použití  důkazů 

opatřených  v  důsledku  policejní  provokace,  neboť  jinak  by  obviněný  byl  vystaven  nebezpečí 

zbavení  práva  na  spravedlivý  proces  od  samého  počátku.  Veškeré  důkazy  získané  v  důsledku 

provokace musejí být vyloučeny, případně musí být zvolen jiný postup s obdobnými důsledky.964

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci  Furcht proti Německu zapříčinilo 
959 „Die  Anerkennung  eines  Verfahrenshindernisses  wäre  gleichbedeutend  mit  der  Hinnahme  von  Entscheidungen 

nach dem  Prinzip  "Alles  oder  Nichts",  das  die  erforderliche  Abwägung  der  vielgestaltigen  Abstufungen 
durchschneiden würde ...”

960 „Dabei ist auch  der Schutz zunächst unbeteiligter Dritter zu beachten. Insoweit ist sowohl an Dritte zu denken,  
die der Provozierte (ohne insofern eine Anweisung der VP zu befolgen) als Gehilfen oder Mittäter in seine Tat  
verstrickt,  als  auch  an  die  Verletzung  von  Individualrechtsgütern  (etwa  das  Eigentum  Unbeteiligter  
bei einem provozierten Einbruchsdiebstahl oder gar Leib und Leben).”

961 „Der  Konventionsverstoß  erfordert  "eine  gerechte  Entschädigung"  ....  Diese  erfolgt  durch  die  Anerkennung  
eines besonderen,  gewichtigen  und  schuldunabhängigen  Strafmilderungsgrundes,  der  zur  Unterschreitung 
der sonst schuldangemessenen Strafe führt.”

962 Český překlad rozhodnutí publikován ve zkrácené podobě v  Trestněprávní revue, 2002, č. 2, s. 54 - 57.
963 „Gegebenenfalls  ist  eine  Konventionsverletzung ausdrücklich festzustellen  und  ein  genau bemessener  Abschlag 

bei der Bemessung der Einzelstrafe für den in Rede stehenden Fall B. II. der Urteilsgründe vorzunehmen. Der Senat  
vermag nicht auszuschließen, daß dieser Abschlag anders ausfallen könnte, falls das Landgericht zu dem Ergebnis  
käme, daß hier ein Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens vorliegt.”  Viz též rozsudek Spolkového 
soudního dvora ze dne 11. prosince 2013, sp. zn. 5 StR 240/13.

964 Furcht proti Německu, rozsudek ze dne 23. října 2014, č. 54648/09, odst. 47, 64:  „The public interest in the fight  
against crime cannot justify the use of evidence obtained as a result of police incitement, as to do so would expose  
the accused to the risk of being definitively deprived of a fair trial from the outset...For the trial to be fair within 
the meaning of  Article 6 § 1 of  the Convention,  all  evidence obtained as a result of police incitement must  be  
excluded or a procedure with similar consequences must apply.”
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zlom v rozhodovací praxi Spolkového soudního dvora, k němuž došlo rozsudkem ze dne 10. června 

2015,  sp. zn. 2  StR 97/14.  Spolkový soudní  dvůr  výslovně  opustil  svůj  dosavadní  přístup,  kdy 

provokace představovala pouze polehčující okolnost při ukládání trestu, zároveň však odmítl řešení 

důsledků provokace prostřednictvím zákazu použití opatřených důkazů,965 a to zejména z těchto 

důvodů:

- Zákaz použití důkazů se zásadně týká pouze bezprostředního hodnocení určitých protiprávně 

opatřených  důkazů  pro  účely  zjišťování  viny  obviněného.  Provokační  jednání  státu  v 

rozporu s čl. 6 odst. 1 věty 1 Úmluvy však nespočívá v protiprávním opatřování důkazních 

prostředků; jeho následkem je čin jako takový.966

- Samo  provádění  důkazů  v  tomto  případě  protiprávní  není.  Soudce  je  naopak  povinen 

objasnit okolnosti tvrzené provokace, aby z nich mohl vyvodit odpovídající důsledky.967

- Pouhé  vyloučení  důkazů  získaných  bezprostředně  v  důsledku  provokace  nezaručuje 

výsledek  řízení  souladný  s  judikaturou  Evropského  soudu  pro  lidská  práva,  zejména 

v případech, kdy se obviněný ke spáchání trestného činu následně dozná. Vyloučení všech 

v úvahu  připadajících  důkazů  pak  směřuje  k  formulaci  procesní  vady  (neumožňující 

pokračování v řízení).968

Spolkový soudní dvůr se tedy přiklonil k řešení, které provokaci ze strany státu považuje za 

965 Rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  10.  června  2015,  sp.  zn.  2  StR  97/14:  „Ein  solches  
Beweisverwertungsverbot  stünde,  wie  der  Bundesgerichtshof  bereits  dargelegt  hat, indes  mit  grundlegenden 
Wertungen  des  deutschen  Strafrechtssystems  nicht  ohne  Weiteres  in Einklang  und  führte  zu  unlösbaren  
Abgrenzungsschwierigkeiten...”

966 „So  betrifft  ein  Beweisverwertungsverbot  grundsätzlich  nur  die  unmittelbare  Verwertung  von bestimmten,  
rechtswidrig erlangten Beweismitteln zur Feststellung der Schuldfrage  ... In den Fällen der rechtsstaatswidrigen 
Tatprovokation betrifft  das  rechtswidrige,  gegen  Art.  6  Abs.  1  Satz  1  EMRK verstoßende Handeln  des  Staates 
dagegen nicht erst die Erlangung von Beweismitteln, sondern es hat die Tat als solches zur Folge ... Insofern greift 
die Überlegung zu kurz, es seien die durch die Tatprovokation "gewonnenen" Beweise zu eliminieren..”

967 „Im Übrigen stellt sich die spätere Erhebung dieser Beweise im Strafverfahren jedenfalls nicht als von vornherein 
rechtswidrig  dar.  Die  Beweiserhebung  durch  den  Tatrichter  ist  vielmehr  zunächst regelmäßig  geboten,  
um die tatsächlichen Umstände einer behaupteten  Tatprovokation klären und die daraus folgenden Konsequenzen  
prüfen zu können.”

968 „Umso weniger  erscheint,  was den  Umfang eines  möglichen  Verwertungsverbotes angeht,  eine  Differenzierung 
zwischen "unmittelbar" und "mittelbar" durch die Tatprovokation erlangten  Beweisen durchführbar ... Dies wird 
exemplarisch  in  den Fällen deutlich,  in  denen  ... die  Verurteilung der  Angeklagten  im Wesentlichen  auf  deren 
Geständnis beruht. Wie  der  Bundesgerichtshof  unter  Bezugnahmen  auf  Rechtsprechung  des  Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte bereits entschieden hat, könnte die erforderliche  Beschränkung der Zulässigkeit  
polizeilicher Tatprovokation nicht erreicht werden, wenn darauf abgestellt würde,  ob die Angaben des Verdeckten  
Ermittlers (oder der Vertrauensperson) das wichtigste Beweismittel darstellen. In vielen Fällen sind deren Angaben 
zur  eigentlichen  Überführung  des  Provozierten  nicht  notwendig,  weil  häufig  auch  Polizeibeamte  
die Rauschgiftübergabe beobachten und dabei unter Sicherstellung von Drogen und Festnahme der Täter zugreifen,  
so dass es für die Beweiswürdigung häufig nicht entscheidend darauf ankommt, ob der Angeklagte später - bedingt  
durch  die  erlangten  Ermittlungsergebnisse oder  um  geltend  zu  machen,  zur  Tat  provoziert  worden  zu  sein  - 
ein Geständnis ablegt  ... Allein der Ausschluss der Angaben der Lockspitzel von der Beweisführung gewährleistet  
nicht,  dass  am Ende  ein  Verfahren  stehen  könnte,  welches  im  Einklang  mit  der  Rechtsprechung  
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in seiner Gesamtheit "fair" sein könnte... Die Nichtverwendung 
aller  auch  in  mittelbarer  Weise  erlangten  Beweismittel  liefe  auch  der  Sache  nach  auf ein  Verfahrenshindernis 
hinaus...”
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procesní  vadu (Verfahrenshindernis),  jejímž  důsledkem  je  zastavení  řízení (Einstellung  des  

Verfahrens). Procesní důsledky jsou tak vázány přímo na vyprovokovaný čin a protiprávní jednání 

státu.969

IV.2.4 Procesní důsledky policejní provokace ve Spojených státech amerických

Ve  Spojených státech amerických je důsledkem úspěšného uplatnění námitky nepřípustné 

provokace  ze  strany  státu  (entrapment  defence)  shledání  obžalovaného  nevinným (not  guilty). 

V rozsudku ve věci Sorells proti Spojeným státům Nejvyšší soud USA konstatoval, že entrapment  

defence nelze vykládat pouze v tom smyslu, že obžalovaný, ač vinen, může odejít volný, ale tak, že 

vládě nemůže být dovoleno prohlásit  jej  vinným z trestného činu,  který byl  iniciován vládními 

úředníky.970

Jak uvádí G. Yaffe, „ve Spojených státech může obžalovaný prokázat svoji nevinu tím, že byl  

k trestnému činu vyprovokován vládou.  Provokace není pouhou polehčující okolností při ukládání  

trestu odsouzenému ... Vyprovokovaný obžalovaný jednoduše není vinen porušením práva, z něhož 

byl obžalován.”971

IV.2.5 Procesní důsledky policejní provokace v dalších zemích common law

Ve Velké Británii námitka provokace není způsobilá zprostit obviněného obžaloby. Ve věci 

Královna  v. Loosely972 Sněmovna  lordů  zaujala  stanovisko,  že  provokace  představuje  zneužití 

procesu  („abuse  of  process”  rule),  jehož  adekvátním  důsledkem  je  zastavení  řízení  („stay  

of proceedings”),  aniž  by  obviněnému,  který  byl  uznán  vinným,  byl  uložen  trest.973 Obdobný 
969 „Demgegenüber fügt sich die Annahme eines Verfahrenshindernisses "schonend" in das deutsche Strafrechtssystem 

ein  und  genügt  den  Vorgaben  des  Europäischen  Gerichtshofs  für  Menschenrechte. Die Anerkennung 
eines Verfahrenshindernisses  knüpft  an  die  provozierte  Tat  selbst und  daher  -anders  
als ein Beweisverwertungsverbot  -  an  der  unmittelbaren  Folge  des  rechtsstaatswidrigen  Handelns an.  Es  führt  
zur Einstellung  des  Verfahrens hinsichtlich  dieser  Tat  ...und  damit  zu  vergleichbaren  Konsequenzen  wie 
der Ausschluss sämtlicher als Ergebnis polizeilicher Tatprovokation gewonnener Beweismittel.”

970 Sorells v. United States, rozsudek ze dne 19. prosince 1932, č.  287 U.S. 435:„Entrapment is available as a defense 
under a plea of not guilty; it need not be set up by a special plea in bar. ... The defense is available not in the view  
that the accused, though guilty may go free, but that the government cannot be permitted to contend that he is guilty  
of a crime where the government officials are the instigators of his conduct. The federal courts, in sustaining the 
defense in such circumstances, have proceeded in the view that the defendant is not guilty.”

971 Yaffe, G. “The Government Beguiled Me”: The Entrapment Defense and the Problem of Private Entrapment. Journal 
of Ethics &Social Philosophy, 2005, č. 1, sv. 1, s. 2: „In the United States, a criminal defendant can show himself  
to be  not  guilty  of  the  crime  of  which  he  is  accused  by  showing  that  he  was  “entrapped” by  agents  
of the government. Entrapment is not merely a mitigating factor to be considered in sentencing a defendant who is 
acknowledged to be guilty of a crime; ... Rather, entrapment constitutes a complete defense: An entrapped defendant 
is simply not guilty of violating the law under which he is being prosecuted.”

972 Stanoviska lordů -členů Nejvyššího odvolacího soudu k rozsudku ve věci Královna v. Loosely z 25. října 2001.
973 Stevenson, D. Entrapment and Terrorism. Boston College Law Review, 2008, sv. 49:125, s. 31-32.
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přístup, tedy uznání vinným bez uložení trestu (conviction without sentencing) uplatňují též soudy 

v Kanadě.974

V Austrálii975 a na Novém Zélandu976 nepřípustná provokace trestného činu ze strany státu 

nezbavuje obviněného viny (substantive defence), je však důvodem pro vyloučení takto opatřených 

důkazů (exclusion of evidence).977

IV.2.6 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva přenechává v obecné rovině na vnitrostátních orgánech, jaké 

procesní důsledky z provokace vyvodí.978 Vnitrostátní orgány však nesmějí tolerovat použití důkazů 

získaných v důsledku provokace.979 Veškeré důkazy získané v důsledku policejní provokace musejí 

být  vyloučeny,  případně  musí  být  zvolen  jiný  procesní  postup  s  obdobnými důsledky.980 Méně 

účinná  opatření,  například  přihlédnutí  k  policejní  provokaci  jako  k  polehčující  okolnosti  při 

ukládání trestu, nemohou být považována za adekvátní nápravu porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy.981

Ve věci  Edwards a Lewis proti Spojenému království pak Evropský soud pro lidská práva 

uvedl,  že  ačkoli  není  dle  anglického práva provokace jedním z důvodů beztrestnosti  pachatele, 

soudce je povinen uplatnit institut zastavení řízení z důvodu „zneužití procesu” (abuse of process), 

případně vyloučit důkazy získané na základě provokace z důvodu jejich negativního dopadu na 

spravedlnost řízení.982

974 Viz rozsudek kanadského Nejvyššího soudu ze dne 15. prosince 1988, ve věci Mack v. Královna, sp. zn. 19747. Též 
Stevenson, D. Entrapment and Terrorism. Boston College Law Review, 2008, sv. 49:125, s. 30.

975 Viz Ridgeway v. Královna, rozsudek australského Nejvyššího soudu ze dne 19. dubna 1995, sp. zn. 129 ALR 41.
976 Viz  Policie  v.  Lavalle,  rozsudek  novozélandského  Nejvyššího  odvolacího  soudu  ze  dne  7.  března  1979, 

sp. zn. 1 NZLR 45.
977 Viz též Stevenson, D. Entrapment and Terrorism. Boston College Law Review, 2008, sv. 49:125, s. 32; stanovisko 

lordů - členů Nejvyššího odvolacího soudu k rozsudku ve věci Královna v. Loosely z 25. října 2001.
978 Bannikova proti Rusku, rozsudek z 4. listopadu 2010, č. 18757/06, odst. 55:  „The Court will generally leave it  

to the domestic authorities to decide what procedure must be followed by the judiciary when faced with a plea 
of incitement. ”

979 Khudobin proti Rusku, rozsudek z 26. října 2006, č. 59696/00, odst. 133: „Domestic law should not tolerate the use  
of evidence obtained as a result of incitement by State agents.”

980 Lagutin a další proti Rusku, rozsudek ze dne 24. dubna 2014, č. 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 a 7451/09, 
odst. 117: „all evidence obtained as a result of police incitement must be excluded or a procedure with similar  
consequences must apply”; Furcht proti Německu, rozsudek ze dne 23. října 2014, č. 54648/09, odst. 64.

981 Furcht proti Německu, rozsudek ze dne 23. října 2014, č. 54648/09, odst. 68 - 69: „In view of this case-law, it must  
be concluded that  any measure short of excluding such evidence at trial or leading to similar consequences must  
also be considered as insufficient to afford adequate redress for a breach of Article 6 § 1.  The Court notes that  
in the present case the evidence obtained by police incitement was used at the applicant’s trial and his conviction  
was based on that material. Moreover, not least in view of the importance of that material to prove the applicant  
guilty, the Court is not convinced that even a considerable mitigation of the applicant’s sentence can be considered  
as a procedure with similar consequences as an exclusion of the impugned evidence. It follows that the applicant  
has not been afforded sufficient redress for the breach of Article 6 § 1.”

982 Edwards  a  Lewis  proti  Spojenému  království,  rozsudek  z  27.  října  2004,  č.  39647/98  a  40461/98,  odst.  46: 
„Under English law, although entrapment does not constitute a substantive defence to a criminal charge, it does 
place the judge under a duty either  to stay the proceedings as an abuse of process or  to exclude any evidence  
obtained  by  entrapment  on  the  ground  that  its  admission  would  have  such  an  adverse  effect  on  the  fairness  
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Dle J.  Nejedlého „v  judikatuře  ESLP  je  pro  posuzování  zákonnosti  důkazů  získaných 

provokací  třeba  vycházet  ze  základní  distinkce  mezi  provokací  ke  spáchání  trestného  činu 

resp. k dokonání  či naplnění podmínek pro přísnější kvalifikaci již probíhajícího trestného  činu a 

takto získanými důkazy a provokací k poskytnutí důkazu o již spáchaném trestném  činu. Zatímco 

uznání vinným státem vyprovokovaným trestným činem je judikaturou ESLP bezvýhradně zakázané 

stejně  tak jako  použití  takto  získaných důkazů  v  rámci  trestního  řízení,  provokace  k  poskytnutí  

důkazu o nevyprovokované trestné činnosti může být za určitých okolností legitimní stejně tak jako 

použití důkazů získaných tímto způsobem v rámci trestního řízení.”983

IV.2.7 Stanovisko autora

Domnívám se, že při stanovení důsledků nepřípustné státní provokaceje je vhodné rozlišovat 

různé podoby provokace:

- provokaci k trestnému činu, jejímž důsledkem je spáchání trestného činu, další pokračování 

v trestném činu, případně dokonání či dokončení trestného činu,

- provokaci k přísnější kvalifikaci, při níž jednání provokatéra má za následek přísnější právní 

kvalifikaci skutku (naplnění kvalifikované skutkové podstaty, doplnění chybějícího znaku 

skutkové podstaty přísněji trestného činu),984

- provokaci k důkazu, vedoucí k opatření důkazů o trestném činu spáchaném bez aktivního 

zapojení policie do skutkového děje.985

V případě provokace k trestnému činu ze strany státu má odsouzení vyprovokované osoby za 

použití důkazů opatřených v důsledku provokace za následek porušení jejího práva na spravedlivý 

proces dle čl. 6 Úmluvy;986 podle Ústavního soudu představuje též porušení zásady není trestného 

of the proceedings that the court could not admit it ...”
983 Nejedlý, J. Zákonnost důkazů  v trestním  řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních 

svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 20.
984 Viz stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014: „Policejní provokací  

je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází k doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty  
určitého trestného činu, k záměrnému podstatnému navýšení rozsahu spáchaného činu podněcovanou osobou, či  
k jiným způsobem vyvolané změně právní kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované osoby, zejména pokud jde  
o okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, byť by jinak tato osoba byla k spáchání činu v obecném smyslu  
rozhodnuta.”; nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2000, sp. zn. III. ÚS 597/99;  Sotolář, A., Púry, F. Skrytá 
reakce policie na již páchanou trestnou činnost. Trestněprávní revue, 2003, č. 1, s. 6.

985 Nejedlý, J. Zákonnost důkazů  v trestním  řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních 
svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 20, 40.

986 Nejedlý, J. Zákonnost důkazů  v trestním  řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních 
svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 36: „Pro shledání porušení práva 
na spravedlivý proces totiž klíčovou okolnost představuje právě  uznání vinným státem vyprovokovaným trestným 
činem, nikoli použití takto získaných důkazů. Zákaz použití takových důkazů představuje spíše záruku proti státem 
řízené  provokaci k trestné  činnosti.” Srov. též Teixeira de Castro proti Portugalsku, rozsudek z 9. června 1998, 
odst. 35-36 and 39; Khudobin proti Rusku, rozsudek z 26. října 2006, č. 59696/00, odst. 135; Vanyan proti Rusku, 
rozsudek z 15. prosince 2004, č. 53203/99, odst. 46 a 47;  Ramanauskas proti Litvě, rozsudek ze dne 5. února 2008, 
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činu (respektive trestu) bez zákona dle čl. 39 Listiny a čl. 7 odst.  1 Úmluvy.987 Zároveň Ústavní 

soud argumentuje čl. 8 odst. 2 Listiny,988 dle něhož nikdo nesmí  být stíhán nebo zbaven svobody 

jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon.989

Nejvyšší  soud  v  řadě  rozhodnutí  dospěl  k závěru,  že  policejní  provokace  může  mít  za 

následek beztrestnost jednání vyprovokované osoby.990 Ze současné judikatury Nejvyššího soudu 

lze  naproti  tomu  učinit  závěr,  že  pravidelným  důsledkem  provokace  k  trestnému  činu  je 

nepoužitelnost takto opatřených důkazů.991

Nedomnívám  se,  že  by  policejní  provokace  vždy  nutně  vylučovala  úmysl  pachatele, 

způsobilost jeho jednání zasáhnout objekt trestného činu nebo společenskou škodlivost činu.

Z hlediska trestní  odpovědnosti  hlavního  (vyprovokovaného)  pachatele  není  významné, 

jakým úmyslem byl veden návodce (provokatér).992 Omyl pachatele, který neví, že je předmětem 

policejní provokace, jeho úmysl spáchat trestný čin nevylučuje.993

Proti  argumentu,  že  vyprovokované  jednání  není  objektivně  způsobilé  ohrozit  hodnoty 

trestním právem chráněné,994 lze  uvést,  že  totéž  by bylo  možné  namítat  i  v  případě  přípustné 

policejní kontroly trestného činu. Ta však není sama o sobě dle judikatury Nejvyššího soudu ani 

důvodem pro  posouzení  jednání  pachatele  jako  méně  pokročilého  vývojového  stadia  trestného 

činu.995 Rovněž v případě provokace trestného činu ze strany soukromé osoby, která nepostupuje 

č. 74420/01, odst. 54, Bannikova proti Rusku, rozsudek ze dne 4. listopadu 2010, č. 18757/06, odst. 34.
987 Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2000, sp. zn.III. ÚS 597/99, nález Ústavního soudu ze dne 25. června 

2006, sp. zn. II. ÚS 710/01.
988 Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2000, sp. zn.III. ÚS 597/99.
989 Srov. též usnesení Ústavního soudu  ze dne 17. července 2002, sp. zn. II. ÚS 143/02: „...na té části skutku, jež  

spočívala  v převzetí  finanční  částky  opatřené  Policií  ČR,  se  podílel  stát  (v  dané  věci  Policie)  a  zasáhl  tak  
do skutkového děje a pouze trestní stíhání a odsouzení za tuto část skutku je třeba považovat za porušení základních  
práv stěžovatele.”

990 Usnesení ze dne 28. srpna 2002, sp. zn. 7 Tdo 461/2002 usnesení ze dne 11. února 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003, 
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2004, sp. zn. 6 Tdo 458/2004,  usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
30. června  2004,  sp.  zn.  5  Tdo  716/2004,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  24.  srpna  2005, 
sp. zn. 5 Tdo 1005/2005, usnesení  Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2006, sp.  zn.  5 Tdo 718/2006, usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2007, sp. zn. 7 Tdo 896/2007.

991 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014, usnesení velkého senátu 
trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2013, sp. zn. 15 Tdo 885/2013, rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne 25. září 2013, sp. zn. 8 Tz 39/2013.

992 Pelc,  V.  Problematika  agenta  provokatéra  v  trestním právu.  Studentská  vědecká  a  odborná  činnost.  Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2012, s. 16.

993 Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. dubna 2004, sp. zn. II. ÚS 797/02, usnesení Ústavního soudu ze dne 13. ledna 
2005, sp. zn. III. ÚS 323/04, usnesení Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. II. ÚS 583/05, usnesení 
Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2008, sp. zn. II. ÚS 677/06; Pelc, V. Problematika agenta provokatéra v trestním 
právu. Studentská vědecká a odborná činnost. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012, s. 14.

994 Kratochvíl, V. Policejní provokace  „trestného činu” z pohledu právního a ústavněprávního. Trestní právo, 2001, 
č. 10, s. 5.

995 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. května 2000, sp. zn. 9 Tz 85/2000:  „pokud se obvinění dopustili jednání,  
které naplnilo všechny znaky dokonaného trestného činu ... a neexistují žádné zákonné okolnosti, které by trestnost  
dokonání tohoto trestného činu (resp. jeho pokusu) vylučovaly,  nemůže být jednání obviněných kvalifikováno jako 
vývojové  stadium přípravy  k  trestnému  činu  jen  proto,  že  od  tohoto  vývojového  stadia  bylo  toto  jednání  pod  
kontrolou policie. K této okolnosti lze podle § 3 odst. 4 TZ přihlédnout pouze při hodnocení stupně nebezpečnosti  
činu pro společnost – popř. i jako absenci materiálního znaku ve smyslu § 88 odst. 2 TZ pro použití vyšší trestní  
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v součinnosti  s  policií,  není  dle  judikatury vyloučena trestnost  vyprovokovaného pachatele,  byť 

tento byl ke spáchání trestného činu záměrně směrován osobou, jež byla vedena snahou o jeho 

trestní postih.996

Nelze vyloučit, že jednání pachatele v důsledku provokace v konkrétním případě (například 

z  důvodu nezpůsobilosti  pokusu) nebude dosahovat  vyššího než nepatrného stupně společenské 

škodlivosti (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku),997 případně je nebude možné posoudit jako dokonaný trestný 

čin.998 Závěr  o  absenci  materiální  stránky  trestného  činu je  však  obtížně  obhajitelný 

u nejzávažnějších materiálních trestných činů,999 kdy vyprovokovaný pachatel  například způsobí 

jinému újmu na životě či zdraví.1000

Beztrestnost vyprovokované osoby  nemůže být  dovozována ze samé skutečnosti porušení 

jejích  procesních  práv.  Skutečnost,  že  procesní  předpisy  neumožňují  určité  jednání  trestně 

postihnout, neznamená, že by skutek z hlediska hmotného práva nemohl být trestným činem.

Argumentace  pro  vyloučení  trestnosti  pachatele  se  nejeví  jako  přiléhavá  například  za 

situace, kdy k porušení práv obviněného dle čl. 6 Úmluvy dojde v důsledku toho, že policie v době, 

kdy začala aktivně ovlivňovat jednání budoucího pachatele, neměla k dispozici dostatečné důvody, 

aby jej mohla podezřívat ze zapojení do trestné činnosti.1001

Zatímco zkoumání okolností na straně pachatele (otázka preexistence kriminálního úmyslu, 

dobrovolnosti  jeho jednání)  může mít  z hlediska hmotněprávního  posouzení  skutku význam při 

úvahách o  vyloučení trestnosti jako takové,  okolnosti  na straně policie mají  v rovině hmotného 

práva  své  místo  pouze  při  úvahách  o  případné  nemožnosti  posoudit  jednání  pachatele  jako 

dokonaný trestný  čin.  Je  to  však  právě  nepřípustnost  jednání  státu,  co  zakládá  porušení  práva 

vyprovokované osoby na spravedlivý proces a v důsledku brání jejímu trestnímu postihu, nikoli to, 

že by jednání pachatele bylo v souladu s právem.1002

sazby.”; srov. též rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. ledna 2006, sp. zn. 2 To 139/2005, publikovaný 
v Trestněprávní revue, 2006, č. 4, s. 114 - 118; Vrtěl, P. Nepřípustnost policejní provokace. Trestní právo, 2001, č. 5, 
s. 8.

996 Púry, F., Kouřil, I. Úvahy nad provokací, a to nejen policejní. Státní zastupitelství, 2014, č. 3, s. 22.
997 Sotolář, A., Púry, F. Skrytá reakce policie na již páchanou trestnou činnost. Trestněprávní revue, 2003, č. 1, s. 10-11.
998 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2006, sp. zn. 3 Tdo 634/2006.
999 K rozlišení materiálních a formálních trestných činů srov. např. Jelínek, J. a kol.  Trestní právo hmotné. 2. vydání. 

Praha: Leges, 2010, s. 170 - 171.
1000Srov.  Kratochvíl,  V. Policejní  provokace  „trestného činu” z pohledu právního a ústavněprávního. Trestní  právo, 

2001, č. 10, s.  6., rozsudek  Spolkového soudního dvora ze dne 23. května 1984, sp. zn. 1 StR 148/84,  rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 18. listopadu 1999, sp. zn. 1 StR 221/99, odst. 43.

1001Srov. Furcht proti Německu, rozsudek ESLP ze dne 23. října 2014, č. 54648/09, odst. 56.
1002Srov.  Sorrells  v.  United  States,  odlišné  stanovisko  soudce  Robertse  k  rozsudku  ze  dne  19. prosince  1932, 

č. 287 US 435 (1932):  „The constituents of the offense are enumerated by the statute. If we assume the defendant  
to have been a person of upright purposes, law abiding and not prone to crime -- induced against his own will and  
better judgment to become the instrument of the criminal purpose of another -- his action, so induced, nonetheless  
falls within the letter of the law and renders him amenable to its penalties. Viewed in its true light,  entrapment  
is not a defense to him; his act, coupled with his intent to do the act, brings him within the definition of the law; he 
has no rights or equities by reason of  his entrapment.  It  cannot  truly be said that  entrapment excuses him or  
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Je  dále  otázkou,  zda  by  v  případě  nejzávažnějších  trestných  činů  zájem společnosti  na 

trestním stíhání pachatele nemohl převážit zásadu, že stát není oprávněn trestat trestnou činnost, již 

sám inicioval.1003 I z tohoto důvodu se nejeví jako vhodné konstruovat policejní provokaci jako 

okolnost vylučující protiprávnost jednání vyprovokované osoby. Čin, který není protiprávní, nelze 

trestně stíhat, ať je pro společnost jakkoli nebezpečný.

Domnívám  se  tedy,  že  policejní  provokace  nemá  nutně  za  následek  vyloučení  trestní 

odpovědnosti  vyprovokované  osoby.  Trestněprávní  důsledky  provokace  skutku  ve  vztahu 

k vyprovokovanému pachateli je třeba dovozovat zejména v rovině trestního práva procesního.

I  s  přihlédnutím k  aktuální  judikatuře  Spolkového  soudního  dvora1004 se domnívám,  že 

odpovídajícím  pravidelným  procesním důsledkem provokace  k  trestnému činu je nestíhatelnost 

(nepřípustnost  trestního  stíhání)  pachatele  pro  tu  část  skutku,  která  byla nepřípustně  ovlivněna 

jednáním přičitatelným  státu. Jak uvádí V. Cimr,  „stát v důsledku vlastní protiústavní provokace 

ztrácí  podle  ústavních  principů,  které  sám  stanovil,  oprávnění  trestat  pachatele  takto  

vyprovokovaného  trestného  činu.”1005 Policejní  provokace  by  tedy  dle  názoru  autora  měla 

představovat důvod nepřípustnosti trestního stíhání vyprovokovaného pachatele dle § 11 trestního 

řádu per analogiam. U nejzávažnějších (zejména násilných) trestných činů je však třeba zvažovat, 

zda by v konkrétním případě analogická aplikace § 11 nepředstavovala popření zaručených práv 

obětí trestného činu a v důsledku též hodnot, k jejichž ochraně je trestní právo určeno.

Proti pojetí, dle něhož k porušení práv vyprovokované osoby dochází v okamžiku provokace 

trestného činu, avšak nikoli jejím následným trestním stíháním,1006 je možné namítnout, že k zásahu 

do práv vyprovokované osoby dochází až v důsledku zahájení jejího trestního stíhání, eventuálně 

odsouzení.  Samotná  provokace  trestného  činu  vyprovokovanému  pachateli  zpravidla  újmu  na 

právech nezpůsobuje.

contradicts the obvious fact of his commission of the offense. We cannot escape this conclusion by saying that,  
where need arises, the statute will be read as containing an implicit condition that it shall not apply in the case  
of entrapment.  The  effect  of  such  construction  is  to  add  to  the  words  of  the  statute  a  proviso  which  gives  
to the defendant a double defense under his plea of not guilty -- namely, (a) that what he did does not fall within  
the definition of the statute, and (b) entrapment. This amounts to saying that one who, with full intent, commits  
the act defined by law as an offense is nevertheless, by virtue of the unspoken and implied mandate of the statute,  
to be adjudged not guilty by reason of someone else's improper conduct. It  is merely to adopt a form of words  
to justify action which ought to be based on the inherent right of the court not to be made the instrument of wrong.”

1003Srov. např. Model Penal Code (USA) z roku 1962, čl. 2 § 13 odst. 2:  „The defense afforded by this Section is  
unavailable when causing or threatening bodily injury is an element of the offense charged and the prosecution is  
based  on  conduct  causing  or  threatening  such  injury  to  a  person  other  than  the  person  perpetrating  the  
entrapment.”;  Sorrells v. United States, odlišné stanovisko soudce Robertse k rozsudku ze dne 19. prosince 1932, 
č. 287 US 435 (1932); rozsudek  Spolkového soudního dvora ze dne 23. května 1984, sp. zn. 1 StR 148/84, odst. 26.

1004Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. června 2015, sp. zn. 2 StR 97/14.
1005Cimr, V. K zákonnosti provokace trestného činu policejními orgány (trestnost vyprovokovaného pachatele). Trestní 

právo, 2001, č. 2, s. 14. Srov. též rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. srpna 2002, sp. zn. 7 To 266/2002: 
„Není totiž možné připustit, aby orgán činný v trestním řízení vyvolal určitý trestný čin a jeho pachatele poté trestně  
stíhal.”;  rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 15. dubna 1980, sp. zn. 1 StR 107/80.

1006Srov. rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. listopadu 1999, sp. zn. 1 StR 221/99, odst. 39.
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K námitce, že jednání provokatéra, který překročil své zákonem stanovené pravomoci, nelze 

státu  přičítat,1007 lze  uvést,  že  postup  extra  legem je  definičním znakem jakéhokoli  procesního 

pochybení orgánů činných v trestním řízení či osob podléhajících jejich pokynům. Bylo-li by možné 

obejít procesní důsledky nezákonného postupu pouhým odkazem na skutečnost, že jednající nebyl 

oprávněn  jménem  státu  takto  konat,  došlo  by  ke  zpochybnění  veškerých  záruk  spravedlivého 

procesu, které procesní právo obviněnému poskytuje.1008

K pojetí, dle něhož důsledkem provokace k trestnému činu je neúčinnost opatřených důkazů 

proti vyprovokovanému pachateli,1009 lze říci, že jsou-li veškeré představitelné důkazy týkající se 

vyprovokovaného trestného činu vůči jeho pachateli procesně nepoužitelné, je zřejmé, že takového 

pachatele není možné trestně stíhat.1010 Trestní stíhání nelze zahájit, ani v něm pokračovat, aniž by 

bylo možné procesně využít jakékoli důkazy prokazující jeho vinu.

Pokud  by  se  důkazní  zákaz  měl  týkat  pouze  těch  důkazů,  které  byly  získány  v  přímé 

souvislosti s provokací k trestnému činu (obrazových a zvukových záznamů, výpovědí zasahujících 

policistů,  zajištěných  věcí,  jejichž  držení  je  zakázáno...),  vyprovokovaného  pachatele  by  bylo 

možné trestně stíhat i odsoudit na základě dalších důkazů, k jejichž opatření nedošlo v důsledku 

provokace (například pozdějšího dobrovolného doznání spoluobviněného). Takový postup by však 

porušení  práva  obviněného  na  spravedlivý  proces  ve  smyslu  čl. 6  Úmluvy  nebyl  schopen 

zabránit.1011

Shodně se Spolkovým soudním dvorem lze  též namítat, že  důkazní  zákazy se i v českém 

trestním právu týkají konkrétních důkazních  prostředků,  eventuálně  jednotlivých  dokazovaných 

skutečností,  nikoli  dokazování  o stíhaném skutku  jako takového.1012 Důsledky provokace by se 

naproti tomu měly vztahovat k vyprovokovanému jednání jako celku.1013

K jednoznačnému závěru, zda se s ohledem na veškeré okolnosti případu jednalo o policejní 

provokaci  či  nikoli,  lze  mimo to  dospět  až  po  provedení  a  zhodnocení  opatřených důkazů.1014 

1007Rozsudek  Spolkového soudního dvora ze dne 23. května 1984, sp. zn. 1 StR 148/84, odst 26.
1008Srov. též argumentaci Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ramanauskas proti Litvě, rozsudek z 5. února 

2008,  č.  74420/01,  odst.  63  -  65:  „The  national  authorities  cannot  be  exempted  from  their  responsibility  
for the actions of police officers by simply arguing that, although carrying out police duties, the officers were acting  
“in  a  private  capacity”.  ...  To  hold  otherwise  would  open  the  way  to  abuses  and  arbitrariness  by  allowing  
the applicable principles to be circumvented through the “privatisation” of police incitement. ”

1009Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014,  rozsudek Nejvyššího 
soudu  ze  dne  25.  září  2013,  sp.  zn.  8  Tz  39/2013,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  13.  srpna  2013, 
sp. zn. 15 Tdo 885/2013.

1010Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. června 2015, sp. zn. 2 StR 97/14, odst. 52.
1011Nejedlý, J. Zákonnost důkazů  v trestním  řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních 

svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 36; rozsudek Spolkového soudního 
dvora ze dne 10. června 2015, sp. zn. 2 StR 97/14, odst. 52.

1012Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. června 2015, sp. zn. 2 StR 97/14, odst. 51.
1013Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. června 2015, sp. zn. 2 StR 97/14, odst. 51.
1014Srov. připomínku Vrchního soudu v Olomouci ke stanovisku trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. září 

2014, sp. zn. Tpjn 301/2014.

206



O procesní použitelnosti těchto důkazů tedy nelze rozhodnout dříve, než jsou ke zjištění skutkového 

stavu použity.1015 Hodnocení  zákonnosti  důkazů v tomto případě nemůže předcházet  hodnocení 

jejich obsahu. Následně již důkazy nelze zpětně vyloučit, aniž by skutkový závěr o vyprovokování 

pachatele ze strany policie pozbyl svého podkladu v provedeném dokazování. Pro řádné objasnění 

okolností, za nichž došlo ke spáchání vyprovokovaného trestného činu, je provedení i zhodnocení 

těchto důkazů nezbytné.1016

Procesní  nepoužitelnost  důkazů získaných při  použití  operativně pátracích prostředků by 

měla být následkem nesplnění zákonných předpokladů jejich použití,  nikoli důsledkem naplněním 

podmínek policejní provokace jednání pachatele.

V případě  provokace k přísnější kvalifikaci  je  adekvátním procesním důsledkem  možnost  

uznat pachatele vinným pouze pro (mírněji) trestný čin, jehož skutkovou podstatu by naplnil i bez 

nepřípustné ingerence státu do skutkového  děje.1017 Důkazy opatřené v důsledku postupu orgánů 

činných  v  trestním řízení  extra  legem jsou  mimo to  od  počátku  nezákonné a  v trestním řízení 

nepoužitelné.1018

Například  za  situace,  kdy  policejní  agent  přiměje  producenta  drogy  k  výrobě  většího 

množství drogy, než měl v úmyslu, čímž formálně naplní znaky kvalifikované skutkové podstaty, 

nelze  jej  za  tu  část  jednání,  která  spočívá  v  naplnění  kvalifikované  skutkové  podstaty,  trestně 

postihnout.1019

V případě provokace k přísnější právní kvalifikaci dochází dle judikatury Nejvyššího soudu 

ke zpochybnění materiální podmínky pro posouzení věci s přihlédnutím k okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby.1020

1015Srov. rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. června 2015, sp. zn. 2 StR 97/14, odst. 51.
1016Srov. rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. června 2015, sp. zn. 2 StR 97/14, odst. 51.
1017Nález  Ústavního  soudu  ze  dne  22.  června  2000,  sp.  zn.  III.  ÚS  597/99,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne 

17. července 2002, sp. zn. II. ÚS 143/02, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2002, sp. zn. 7 Tdo 461/2002.
1018Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2000, sp. zn. III. ÚS 597/99; Sotolář, A., Púry, F. Skrytá reakce policie na 

již páchanou trestnou činnost. Trestněprávní revue, 2003, č. 1, s. 12.
1019Sotolář, A., Púry, F. Skrytá reakce policie na již páchanou trestnou činnost. Trestněprávní revue, 2003, č. 1, s. 9: 

„Pokud ... policie sama aktivně vytváří podmínky pro dokonání trestného činu a podněcuje pachatele k tomu, aby jej  
dokonal, nelze mu k tíži při úvaze o vině tuto část jednání přičítat a užít například přísnější kvalifikaci, než je ta,  
která by byla namístě, kdyby trestní řízení bylo vedeno v souladu se zákonem a kdyby bylo další jednání pachatele  
překaženo.  Tak  tomu  bude  ovšem  pouze  v  případě,  že  pachateli  umožní  spáchání  dalšího  trestněprávně  
postižitelného jednání právě určitá aktivita policie, bez níž by k ní nedošlo. Jinými slovy řečeno, jestliže se tak stane  
díky vytvoření podmínek pro naplnění znaků skutkové podstaty určitého tresného činu policií za situace, kdy bez této  
policejní  aktivity  by  k  jejich  naplnění  nemohlo  dojít  (např.  výrobce  pervitinu  je  policejním  agentem požádán 
o vyrobení heroinu a dodá mu suroviiny, které na trhu, a to ani na tzv. černém trhu, nejsou dostupné, takže by si je  
pachatel, ani kdyby chtěl nemohl sám opatřit), nebo kdy pachatel původně sledoval jiný záměr a změnil jej jen díky 
aktivitě policie (např. nabídl 10 g. heroinu a policejní agent požadoval 500 g s cílem vytvořit situaci, za níž dojde  
k naplnění znaků přísněji postižitelné kvalifikované skutkové podstaty...)... Pokud by ... pachatel nebyl schopen dané  
jednání  bez  přispění  policie  uskutečnit  nebo to  neměl  v  úmyslu  (postačí  přitom,  když  je  splněn jeden  z  těchto 
předpokladů), nelze užít trestněprávní kvalifikace té části jeho jednání, jíž se dopustil jen díky policejní iniciativě,  
která by jinak byla na místě, kdyby nedošlo k takovému zásahu policie do skutkového děje.”

1020Rozsudek  Nejvyššího soudu ze dne  10.  července 2001,  sp.  zn.  7  Tz  150/2001:  „(Odvolací  soud)  nevyvodil  ...  
(z výpovědi svědka) žádná zjištění  ohledně úlohy,  kterou Policie  ČR sehrála ve vztahu k té části  skutku, která 
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Nepřípustná provokace k důkazu, představuje-li závažné porušení předpisů o dokazování, by 

pak měla mít za následek procesní nepoužitelnost takto opatřených důkazů.1021 Policejní provokace 

v tomto případě může zejména představovat obcházení zákazu donucení k sebeobvinění a práva 

neposkytovat důkazy proti sobě.1022 Z tohoto důvodu je o provokaci k důkazu podrobněji pojednáno 

v rámci oddílu věnovaném důkazům získaným v rozporu se zásadou nemo tenetur.

Tab. č. 4: Trestněprávní důsledky policejní provokace ve vztahu k vyprovokované osobě - návrh řešení

Hmotněprávní důsledky Procesní důsledky Rozhodnutí

Provokace 
k trestnému činu -

Trestní stíhání pachatele pro 
vyprovokovaný skutek je 

nepřípustné.

Zastavení trestního stíhání podle
§ 172 odst. 1 písm. d) tr. řádu.
Zastavení trestního stíhání podle
§ 223 odst. 1 tr. řádu.

Provokace 
k přísnější 
kvalifikaci

Jednání pachatele lze 
posoudit pouze dle 

skutkové podstaty mírněji 
tresného činu.

Veškeré důsledky, které procesní 
předpisy spojují s mírnější 

kvalifikací jednání pachatele.

Uznání  vinným  pro  mírněji 
trestný čin podle § 225 tr. řádu.

Provokace 
k důkazu -

Důkazy získané v důsledku 
provokace jsou  procesně 

nepoužitelné.

Zproštění obžaloby podle
§ 226 písm. a) tr. řádu.

Uznání vinným podle
§ 225 tr. řádu.

V konkrétním případě může  jednání  státu ve vztahu k  jednomu pachateli  naplňovat znaky 

nepřípustné policejní provokace, zatímco vůči vůči jinému se bude jednat toliko o zadokumentování 

již probíhající trestné činnosti. Rovněž je představitelná situace, kdy některé ze zúčastněných osob 

budou jednáním policie vyprovokovány k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu, zatímco 

jiné  osoby pouze  k poskytnutí  důkazů o svých dřívějších trestněprávních  aktivitách.  Ve vztahu 

k různým osobám a též jednotlivým  skutkům (částem skutku) téhož pachatele je proto procesní 

důsledky postupu policie třeba vždy posuzovat samostatně.

spočívala  v  předání  částky  3  000  000  Kč  mezi  poškozeným  a  obviněnými.  Přitom  důsledné  objasnění  věci  
v naznačeném směru bylo velmi významné pro další úvahy o tom, zda obviněné lze uznat vinnými i podle § 235  
odst. 3 tr. zák. Pokud by se totiž potvrdilo, že tato část skutku byla zinscenována či dokonce vyprovokována Policií  
ČR,  bylo  by  to  závažné  zjištění,  které  by  muselo  být  pečlivě  hodnoceno  v  rámci  úvah  o  tom,  zda  je  splněna 
materiální podmínka pro posouzení věci s přihlédnutím k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby ve smyslu 
§ 88 tr. zák. ve znění účinném v době spáchání skutku.”

1021Nález  Ústavního  soudu  ze  dne  22.  června  2000,  sp.  zn.  III.  ÚS  597/99,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne 
17. července 2002, sp. zn. II. ÚS 143/02.

1022Srov. částečně nesouhlasné stanovisko soudce Spielmanna k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci 
Bykov proti Rusku, rozsudek ze dne 10. března 2009, č. 4378/02, odst. 23 a násl.
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V. Zásada kontradiktornosti řízení a právo obviněného vyslýchat svědky

V.1 Český trestní proces

V.1.1 Právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu

V České republice je právo na spravedlivý proces zakotveno čl. 36 odst. 1 Listiny, podle 

něhož  se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného 

soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Podle čl. 37 odst. 2 Listiny má každý právo na 

právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku 

řízení. Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl 

hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít 

musí,  bude mu ustanoven soudem.  Zákon stanoví,  v  kterých  případech má  obviněný právo na 

bezplatnou pomoc obhájce (čl. 40 odst. 3 Listiny). Čl. 38 odst. 2 Listiny zaručuje každému právo, 

aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl 

vyjádřit ke všem prováděným důkazům. „S ohledem na práva obhajoby, včetně obecného práva na 

veřejné projednání věci a práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům (čl. 38 odst. 2 Listiny),  

jakož  i některé  základní  zásady  trestního  řízení,  především  zásady  bezprostřednosti  a  ústnosti  

v hlavním líčení (§ 2 odst. 12 a 11 trestního řádu), by provádění důkazů, zejména důkazů ve formě  

výslechů svědků a podobných, mělo být zpravidla soustředěno do fáze trestního řízení před soudem. 

Jak však již  Ústavní soud v minulosti  opakovaně uznal,  provádění dokazování  v předchozí fázi  

řízení po zahájení trestního stíhání sdělením obvinění neznamená automaticky porušení principů  

spravedlivého procesu a práv obhajoby; v hlavním líčení zpravidla lze za zákonem stanovených  

podmínek připustit i důkazy provedené v přípravném řízení.  Je však třeba trvat na tom, že použití  

důkazu provedeného mimo hlavní líčení pro rozhodnutí ve věci samé je možné jen tehdy, pokud 

takové provedení daného důkazu garantuje právo na obhajobu a zásadu kontradiktornosti řízení  

v míře srovnatelné s kautelami provádění důkazů v hlavním líčení.”1023

Trestní řád zaručuje právo obviněného na obhajobu v § 2 odst. 13 tr. řádu, podle něhož jsou 

všechny orgány činné v tresním řízení povinny umožnit  tomu, proti komu se trestní řízení vede, 

plné uplatnění obhajoby. Bližší  upřesnění práv obviněného uvádí § 33 a násl.,  podle něhož má 

obviněný  mimo  jiné  právo  vyjádřit  se  ke  všem skutečnostem,  které  se  mu  kladou  za  vinu  a 

k důkazům o nich, zvolit si obhájce a radit se s ním i během úkonů prováděných orgánem činným 
1023Nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14.
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v trestním řízení.  Je-li  omezen ve vazbě,  nebo výkonu trestu odnětí  svobody,  může s obhájcem 

mluvit  bez  přítomnosti  třetí  osoby.  Za  zákonem stanovených podmínek má obviněný právo na 

obhajobu bezplatnou.  Obviněný má též právo,  aby se  jeho obhájce účastnil  úkonů přípravného 

řízení, má-li být jejich výsledek užit jako důkaz v řízení před soudem, ledaže nelze provedení úkonu 

odložit a vyrozumění o něm zajistit (§ 33 odst. 1, § 165 odst. 2 tr. řádu). Obhájce je oprávněn klást 

obviněnému i jiným vyslýchaným otázky a vznášet námitky proti způsobu provádění úkonu (§ 165 

odst. 2 tr. řádu).

V.1.2 Právo obviněného vyslýchat svědky

V.1.2.1 Výslech svědka v trestním řízení

Podle judikatury Ústavního soudu je „součástí práva na spravedlivý proces  ...  mimo jiné 

zachování  rovnosti  stran  při  provádění  důkazu  výslechem svědka  nebo spoluobviněného. Tento 

požadavek  vyžaduje,  aby  bylo  obviněnému  nebo  jeho  obhájci  umožněno  zúčastnit  se  tohoto  

výslechu a klást vyslýchaným osobám otázky.”1024

Trestní řád pro důkaz svědeckou výpovědí stanoví tato pravidla:

a)  Každý je povinen se na předvolání  dostavit a  vypovídat jako svědek o tom, co je mu 

známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení (§ 97 tr. řádu), 

nejedná-li se o  zákaz výslechu (§ 99  tr. řádu)1025 nebo o situaci, kdy je svědek oprávněn  odepřít  

výpověď (§ 100 tr. řádu).1026

b) Svědek je povinen vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet (§ 101 odst. 2 tr. řádu).
1024Nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2006, sp. zn. II. ÚS 297/04.
1025Zákaz výslechu se týká okolností  týkajících se utajovaných informací podle zvláštních zákonů, nebyl-li  svědek 

zproštěn  příslušným  orgánem  povinnosti  uchovávat  tyto  informace  v tajnosti.  Zproštění  lze  odepřít  jen  tehdy, 
způsobila-li by výpověď státu vážnou škodu (§ 99 odst. 1 tr. řádu). Zákaz výslechu se nevztahuje na výpověď o 
utajovaných informacích označených stupněm Důvěrné nebo Vyhrazené (§ 99 odst. 3 tr. řádu). Svědek dále nesmí 
být vyslýchán, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, nebyl-li 
svědek této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má (§ 99 odst. 2 tr. 
řádu).  Tento zákaz výslechu se nevztahuje na svědeckou výpověď o trestném činu, ohledně kterého má svědek 
oznamovací povinnost (§ 99 odst. 3 tr. řádu). Výčet trestných činů, u nichž je dána oznamovací povinnost, obsahuje 
§ 368 trestního zákoníku. Oznamovací povinnost nemá zejména advokát o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při 
výkonu advokacie a duchovní registrované církve, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem 
zpovědního tajemství (§ 368 odst. 3 trestního zákoníku). Svědek nemá též oznamovací povinnost tehdy, nemohl-li 
oznámení učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy 
nebo trestního stíhání (§ 368 odst. 2 trestního zákoníku).

1026Svědek má právo odepřít výpověď, je-li příbuzným obviněného v pokolení přímém, jeho sourozencem, osvojitelem, 
osvojencem, manželem, partnerem nebo druhem. Vůči ostatním spoluobviněným má svědek právo odepřít výpověď, 
nelze-li ji odloučit od výpovědi týkající se obviněného, k němuž je svědek v tomto poměru (§ 100 odst. 1 tr. řádu). 
Svědek je dále oprávněn odepřít výpověď, pokud by uvedeným osobám anebo jiným osobám v poměru rodinném 
nebo obdobném, jejichž újmu by pociťoval jako újmu vlastní anebo sám sobě způsobil nebezpečí trestního stíhání 
(§ 100 odst. 2 tr.  řádu). Svědek však není oprávněn odepřít výpověď, má-li ohledně trestného činu oznamovací 
povinnost (§ 368 trestního zákoníku).
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c) Před výslechem musí být zjištěna  totožnost svědka a jeho  poměr k obviněnému  (§ 101 

odst. 1 tr. řádu).

d) Před výslechem musí být svědek poučen o právu odepřít výpověď (popřípadě též o zákazu 

výslechu), o možnosti utajení jeho podoby a totožnosti, o povinnosti vypovědět úplnou pravdu a nic 

nezamlčet,  o významu svědecké výpovědi a trestních následcích křivé výpovědi (§ 101 odst. 2  tr. 

řádu).

e)  Na počátku výslechu je třeba se svědka dotázat  na jeho poměr k  projednávané věci,  

stranám a další okolnosti ovlivňující jeho hodnověrnost (§ 101 odst. 2 tr. řádu).

f) Při výslechu svědka je třeba šetřit jeho osobnost (§ 101 odst. 2 tr. řádu).

g)  Výslech  svědka  je  třeba  vést  tak,  aby  poskytl  pokud  možno  jasný  a  úplný  obraz 

o relevantních skutečnostech, které svědek vnímal svými smysly (§ 101 odst. 2 tr. řádu).

h) Nejprve musí být svědkovi dána možnost, aby se k věci souvisle vyjádřil, poté mu mohou 

být kladeny  otázky k doplnění výpovědi nebo odstranění neúplností, nejasností a rozporů (§ 101 

odst. 3 tr. řádu).

j) Zakázány jsou  otázky kapciózní (předstírající klamavé nebo nepravdivé okolnosti nebo 

okolnosti,  které  se mají  zjistit  teprve z jeho výpovědi)  (§ 101 odst.  3  tr.  řádu) a byť to  zákon 

výslovně neuvádí, též otázky sugestivní (naznačující, jak na ně má být odpovězeno).

k) Obhájci obviněného (případně obviněnému) musí být dána možnost zúčastnit se výslechu 

svědka a klást mu otázky.

Trestní řád však předpokládá specifické situace, kdy jsou pravidla „standardního” výslechu 

svědka modifikována. Jedná se o následující situace:

- výpověď svědka, u něhož je dána obava, že v  přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu 

(§ 209 odst. 1 tr. řádu),

- výpověď utajeného svědka (§ 55 odst. 2, § 209 odst. 1 tr. řádu),

- výslech svědka mladšího osmnácti let o okolnostech, jejichž oživování by mohlo vzhledem k 

věku nepříznivě ovlivnit jeho duševní a mravní vývoj (§ 102 tr. řádu),

- přečtení protokolu o dřívější výpovědi svědka (§ 211 tr. řádu),

- přečtení úředního záznamu o vysvětlení osob a provedení dalších úkonů (§ 158 odst. 3 a 5 tr. 

řádu).

V.1.2.2 Protokol o dřívější výpovědi svědka

V hlavním líčení před soudem je zpravidla nutné provést osobní výslech svědků. Namísto 

toho lze číst protokol o dřívější výpovědi svědka, jestliže soud nepokládá osobní výslech za nutný a 
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státní zástupce i obžalovaný s tím souhlasí. Souhlas obžalovaného není třeba, pokud, ač předvolán, 

není bez řádného důvodu v jednací síni přítomen, na což musí být v předvolání upozorněn (§ 211 

odst. 1 tr. řádu).

Dle ustanovení § 158 odst.  9  tr.  řádu, má-li  výpověď osoby povahu neodkladného nebo 

neopakovatelného úkonu, je policejní orgán oprávněn ji vyslechnout jako svědka již před zahájením 

trestního stíhání, tedy bez účasti obviněného i jeho obhájce. Podle § 158a tr. řádu se probíhá takový 

výslech  na  návrh  státního  zástupce  za  účasti  soudce;  soudce  v  takovém případě  odpovídá  za 

zákonnost provedení úkonu a k tomu cíli může do průběhu úkonu zasahovat. Soudci však nepřísluší 

přezkoumávat  závěr  státního  zástupce  o  tom,  že  úkon  je  podle  zákona  neodkladný  nebo 

neopakovatelný.1027 Jako svědka policejní orgán za stejných podmínek vyslechne i osobu mladší 

patnácti let a osobu, o jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat 

jsou s ohledem na její psychický stav pochybnosti. Jestliže lze předpokládat, že další prověřování 

trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání bude trvat delší dobu, zejména proto, že 

nebyla zjištěna osoba, u níž je dostatečně odůvodněn závěr, že trestný čin spáchala, a v důsledku 

toho nelze zahájit trestní stíhání a hrozí ztráta důkazní hodnoty výpovědi, je možno vyslechnout 

jako svědka i osobu, jejíž výpověď má podle odůvodněného předpokladu rozhodující význam pro 

zahájení trestního stíhání, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že by mohl být na takovou osobu 

pro její výpověď vyvíjen nátlak, anebo hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna její výpověď. 

Nejsou-li splněný zákonné podmínky provedení takového výslechu svědka, nelze jej v řízení před 

soudem použít jako důkaz.1028

Lze-li výslech svědka opakovat po zahájení trestního stíhání, policejní orgán jej dle § 164 

odst. 4 tr. řádu na návrh obviněného buď provede znovu a obviněnému nebo obhájci umožní, aby se 

takového úkonu účastnil, nebo jej poučí o právu domáhat se osobního výslechu takového svědka 

v řízení před soudem. Pokud výslechy těchto osob nebyly po zahájení trestního stíhání provedeny 

znovu podle § 164 odst. 4, lze protokoly o jejich výslechu v hlavním líčení číst nebo obrazové a 

zvukové  záznamy  pořízené  o  jejich  výslechu  provedeném  prostřednictvím  videokonferenčního 

1027Avšak, jak uvádí Ústavní soud,  „přítomnost soudce zaručuje jen formální zákonnost sledovaného úkonu. Nemůže  
proto ve smyslu kautel upínajících se k čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy plnohodnotně nahradit  
působení (stranicky) zaměřené obhajoby” (nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2007, sp. zn. I. ÚS 375/06).

1028Nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. III. ÚS 376/01: „Akceptováním výpovědi osoby, učiněné 
před  zahájením   trestního  stíhání,   jako  důkazu  svědeckou  výpovědí,  ačkoli   se  nejednalo  o   neodkladný,  
resp. neopakovatelný  úkon   a  nebyly   dodrženy  zákonné   podmínky  pro   výjimku  ze   zásady  bezprostřednosti  
v trestním řízení,  bylo  dotčeno  i  základní  právo  obviněného  na   obhajobu  v  trestním  řízení   dle   čl.   40  
odst. 3 Listiny.”
Nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2006, sp. zn. II. ÚS 297/04: „Za situace, kdy ze spisové dokumentace  
neplyne,  že  výpověď  posléze  označovaná  jako  neodkladný  úkon  splňuje  zákonné  požadavky  (návrh  státního 
zástupce,  zdůvodnění  neodkladnosti  či  neopakovatelnosti  a  přítomnost  soudce při  jeho provádění),  není  taková 
výpověď použitelná jako podklad pro rozhodnutí o vině.”
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zařízení přehrát pouze podle § 211 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b), c)  tr. řádu; jinak lze 

pouze předestřít protokoly o jejich výslechu podle § 212 tr. řádu.

Podle § 211 odst. 2 písm. a) tr. řádu se protokol o výpovědi svědka přečte také tehdy, byl-li 

výslech proveden zákonným způsobem a svědek zemřel nebo se stal nezvěstným, nedosažitelným 

pro dlouhodobý pobyt v cizině, nebo onemocněl chorobou, která natrvalo nebo po dohlednou dobu 

znemožňuje jeho výslech; dle ustanovení § 211 odst. 2 písm. b)  tr. řádu lze takto postupovat též 

tehdy, jednalo-li se o neodkladný nebo neopakovatelný úkon provedený podle § 158a tr. řádu. Podle 

Ústavního soudu „postup ve  smyslu § 211 odst.  2 písm. b)  trestního  řádu  ...  není  sám o sobě 

v rozporu s čl. 6 odst. 1 a odst. 3 písm. d) Úmluvy. Lze ho však připustit pouze za předpokladu, že se 

jedná o opatření  striktně nezbytné a nesnáze způsobené obhajobě omezením jejích práv budou 

dostatečně kompenzovány postupem orgánů činných v trestním řízení.”1029 „Omezení základních 

práv, k němuž dochází s cílem dosáhnout účelu trestního řízení, nesmí být natolik neproporcionální  

a  intenzivní,  aby  eliminovalo  ústavní  záruky  fair  procesu. Aplikovatelnost   §  211  odst. 2  

písm. b) tr. ř. je  přísně  vázána  na  podmínky  zde  stanovené,  tedy  i  na  podmínky  uvedené  

v § 158a tr. ř. (výpověď v přítomnosti soudce) a v  § 160 odst. 4 tr. ř. (neodkladný a neopakovatelný  

úkon).  Existence překážek bránících opakovanému výslechu svědka musí být spolehlivě zjištěna a  

musí být nepochybná.”1030

Protokol o dřívější výpovědi svědka se za podmínky zákonnosti tohoto výslechu dle § 211 

odst. 3 tr. řádu přečte také tehdy, odepřel-li svědek v hlavním líčení bez oprávnění vypovídat nebo 

se v podstatných bodech odchyluje od své dřívější výpovědi a to za podmínky, že obhájce nebo 

obviněný měl možnost se tohoto dřívějšího výslechu zúčastnit a klást vyslýchanému otázky, nebo 

bylo-li zjištěno, že taková osoba byla předmětem násilí, zastrašování, podplácení či příslibů jiných 

výhod a tak vedena k tomu, aby nevypovídala nebo vypovídala křivě, nebo byl-li obsah výpovědi 

ovlivněn průběhem výslechu v hlavním líčení,  zejména v důsledku chování  obžalovaného nebo 

přítomné veřejnosti. Protokol o výpovědi svědka, který v hlavním líčení využil svého práva odepřít 

výpověď, je možno číst jen za předpokladu, že svědek byl před tímto výslechem o svém právu 

odepřít  výpověď řádně  poučen a  výslovně  prohlásil,  že  tohoto  práva  nevyužívá,  byl-li  výslech 

proveden zákonným způsobem a obviněný nebo obhájce měl možnost se tohoto výslechu zúčastnit 

(§ 211 odst. 4 tr. řádu).

Pokud se svědek v  podstatných okolnostech  odchyluje  od své  předcházející  výpovědi  a 

nejsou splněny podmínky pro čtení protokolu o takové výpovědi podle § 211 tr. řádu, může mu být 

takový protokol pouze předestřen k vysvětlení rozporů (§ 212 odst. 1 tr. řádu). Předestřený protokol 

nemůže být v hlavním líčení použit jako důkaz (§ 212 odst. 2 tr. řádu).
1029Nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2011, sp. zn. IV. ÚS 569/11.
1030Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2007, sp. zn. I. ÚS 375/06.
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Jak však vyplývá z judikatury Ústavního soudu, „v řízení  před soudem mohou být  jako  

důkaz  použity  zásadně  jen  takové  výpovědi  svědků  či  dalších  osob,  včetně  rekognicí,  jejichž  

provedení měla obhajoba možnost být přítomna a aktivně účastna. Pouze ve výjimečných případech  

lze  přistoupit  k použití  takového  důkazu  (výpovědi  svědka)  provedeného  jako  neodkladný  a 

neopakovatelný úkon podle § 158a trestního řádu, jehož se obhajoba nemohla účastnit.  Zvláště  

v případech,  kdy  takový  důkaz  má  být  rozhodujícím  či  dokonce  jediným  důkazem  o  vině 

obžalovaného, je naprosto nezbytné, aby se orgány činné v trestním řízení nespoléhaly automaticky  

na  možnost  použití  důkazu  v  režimu  §  211  odst.  2  písm. b)  trestního  řádu  (čtení  protokolu 

o výpovědi svědka), ale vyvinuly aktivní úsilí k opakovanému provedení dotčeného úkonu, jehož by 

se již obhajoba mohla účastnit,  a to nejlépe v řízení před soudem.  Teprve pokud toto úsilí bylo  

marné či  onen úkon nelze opakovat  z  povahy věci,  je  možné připustit  odsouzení  obžalovaného  

založené rozhodující či plnou měrou na důkazu (výpovědi svědka či jiných osob), jehož se obhajoba 

nemohla účastnit, a to pouze za splnění dalších přísných kumulativních podmínek (řízení jako celek  

lze  považovat  za  spravedlivé  a  existují  skutečnosti  dostatečně  vyvažující  nevýhody  spojené  

s připuštěním  takového  důkazu,  včetně  možnosti  řádného  a  spravedlivého  posouzení  jeho 

věrohodnosti  a  spolehlivosti). Aplikace  §  211  odst. 2  písm. b)  trestního  řádu  nesmí  sloužit  

k obcházení  práv  obhajoby.  V  opačném  případě  dochází  k porušení  čl.  36  odst.  1  a  čl.  38 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst.  1 ve spojení s čl.  6 odst. 3 písm. d) Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod.”1031

V.1.2.3 Protokol o dřívější výpovědi obžalovaného

S ohledem na to, že dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva je i spoluobžalovaný 

svědkem ve smyslu čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy,1032 sluší se uvést, že protokol o dřívější výpovědi 

obžalovaného lze v řízení přečíst k důkazu jen tehdy, jedná-li se v nepřítomnosti obžalovaného, 

když  obžalovaný odepře  vypovídat  anebo když  se  objeví  podstatné  rozpory mezi  jeho  dřívější 

výpovědí a jeho údaji při hlavním líčení a byl-li výslech proveden po sdělení obvinění způsobem 
1031Nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14, odst. 21. Srov. nález Ústavního soudu ze dne 

9. října 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/13: „Obecný soud, pokud využívá postupu podle § 158a a 211 trestního řádu a přečte  
v hlavním líčení protokol o výslechu svědka, aniž by ho mohla obhajoba vyslechnout, je oprávněn tak učinit pouze  
v případě, že je pro takový postup dán závažný důvod a současně výpověď nepřítomného svědka nelze považovat za  
výlučný či rozhodující důkaz viny. V případě, že se obecný soud rozhodne připustit jako důkaz výpověď svědka,  
kterého neměla obhajoba příležitost vyslechnout, a tato výpověď představuje výlučný nebo rozhodující důkaz viny,  
obstojí takovýto postup pouze tehdy, jestliže i přesto lze řízení jako celek považovat za spravedlivé a jestliže jsou  
dány  skutečnosti  dostatečným  způsobem  vyvažující  nevýhody  spojené  s připuštěním  takového  důkazu,  jakož  i  
skutečnosti  umožňující  řádné  a  spravedlivé  posouzení  důvěryhodnosti  takového  důkazu.”  Viz  rovněž  nález 
Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2009, sp. zn. I. ÚS 3206/08.

1032Lucà proti Itálii, rozsudek ze dne 27. února 2001, č. 33354/96, odst. 41, Balšán proti České republice, rozsudek ze 
dne 18. července 2006, č. 1993/02, odst. 31.
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odpovídajícím ustanovením trestního řádu.  Na rozpory je  třeba  obžalovaného vždy upozornit  a 

otázat  se  jej  na  jejich  příčinu  (§  207  odst.  2  tr.  řádu).  Za   porušení  práva  obžalovaného  na 

spravedlivý  proces  však  Evropský  soud  pro  lidská  práva  shledal  situaci,  kdy  výpověď 

spoluobžalovaného sloužila jako jediný důkaz proti obžalovanému, který jej během řízení neměl 

možnost konfrontovat a klást  mu otázky,  ať již osobně nebo prostřednictvím svého obhájce.1033 

Podle Ústavního soudu „výpověď spoluobviněného učiněnou v přípravném řízení je možné přečíst a  

použít  jako  podklad  pro  rozhodnutí  o  vině  jen  tehdy,  byl-li  tomuto  procesnímu  úkonu  účasten  

obhájce spoluobviněného, který je touto výpovědí usvědčován.”1034

V.1.2.4 Úřední záznam o podání vysvětlení

 Podle § 211 odst. 6 tr. řádu1035 mohou být v hlavním líčení se souhlasem státního zástupce a 

obžalovaného čteny i úřední záznamy o podaném vysvětlení ve smyslu § 158 odst. 3 a 5 tr. řádu. 

Bez tohoto souhlasu nemůže úřední záznam o vysvětlení sloužit  v řízení před soudem ani jako 

listinný  důkaz.1036 Jsou-li  jako  svědci  vyslechnuti  příslušníci  Policie,  kteří  prováděli  operativní 

šetření  na místě,  jako důkaz  před  soudem lze  použít  toliko  výpověď o skutečnostech,  které  se 

nedozvěděli z podaných vysvětlení podle § 158 odst. 3 a 5, nebo § 61 odst. 1 zákona o policii.1037 

Jako důkaz nemohou úřední záznamy o podání vysvětlení sloužit ani v případě, koná-li se hlavní 

líčení ve zjednodušeném řízení bez přítomnosti obviněného.1038 Úřední záznamy o vysvětlení však 

mohou být  použity  jako  důkaz  při  provádění  úkonů soudu v  přípravném řízení  podle  §  26  tr. 

řádu.1039

1033Balšán proti České republice, rozsudek ze dne 18. července 2006, č. 1993/02, odst. 33: „... připouští-li vnitrostátní  
právo v případě, kdy spoluobviněný odmítne svědčit, možnost přečíst a použít u soudu výpověď, jež učinil v průběhu  
přípravného řízení, není tato skutečnost důvodem pro to, aby byl obviněný zbaven práva, které mu zaručuje článek 6 
odst 3 písm. d),  tedy  přezkoumat nebo dát přezkoumat kontradiktorním způsobem veškeré zásadní důkazy proti  
sobě ... jedná se v daném případě o právo obžalovaného vyslechnout nebo dát vyslechnout svědky proti sobě, které 
zaručuje článek 6 odst. 3 písm. d) a jehož výkon v zásadě nepodléhá uvážení soudů. Odstavec 3 písm. d) článku 6 ve  
spojení  s  odstavcem  1  totiž  nařizuje  smluvním  státům  přijmout  pozitivní  opatření;  taková  opatření  souvisejí  
s „náležitou  péčí“,  jakou  jsou  smluvní  státy  povinny  vynaložit,  aby  zajistily  účinný  výkon  práv  zaručených  
článkem 6 ... ”

1034Nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2006, sp. zn. II. ÚS 297/04: „Jelikož R. Š. vystupoval v trestním řízení jako  
spoluobviněný, nelze při použitelnosti jeho výslechu z přípravného řízení aplikovat tu část ustanovení § 212, která 
se vztahuje pouze na svědky. Jde-li o výpověď spoluobviněného, nelze se na výše popsané výjimky odvolat, neboť  
odchyluje-li se spoluobviněný v podstatných bodech od své dřívější výpovědi, může mu být protokol o jeho výslechu  
z přípravného řízení, u nějž nebyla obhájci poskytnuta možnost, aby mu byl přítomen, anebo jeho příslušné části  
některou ze stran nebo předsedou senátu pouze předestřeny k vysvětlení rozporů v jeho výpovědích (§ 212 trestního  
řádu). Jinými slovy, výpověď spoluobviněného učiněnou v přípravném řízení je možné přečíst a použít jako podklad  
pro rozhodnutí o vině jen tehdy, byl-li tomuto procesnímu úkonu účasten obhájce spoluobviněného, který je touto  
výpovědí usvědčován.”

1035Ve zkráceném přípravném řízení dle § 314d odst. 2 tr. řádu.
1036  R 45/1994 – I.
1037  TR NS 75/2011 – T 1381, viz též R 26/1989.
1038  R 4/2004.
1039  R 48/2001.
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Bez souhlasu stran nelze úřední záznam o podání vysvětlení nelze svědkovi předestřít (§ 158 

odst. 6 tr. řádu). Pokud k tomu však dojde, je výpověď svědka v části, v níž reaguje na předestřené 

skutečnosti, neúčinným důkazem.1040

V.1.2.5 Výslech svědka mladšího osmnácti let

Výslech svědka mladšího osmnácti let o okolnostech, jejichž oživování by mohlo vzhledem 

k věku nepříznivě ovlivnit jeho duševní a mravní vývoj, se provádí tak, aby jej v dalším řízení 

zpravidla  nebylo  nutno  opakovat.  K  výslechu  se  přibere  osoba  mající  zkušenosti  s  výchovou 

mládeže a může-li to přispět ke správnému provedení výslechu, též rodiče. Přibrané osoby mohou 

kdykoli  navrhnout  přerušení  nebo  odložení  výslechu,  jestliže  by  jeho  další  provádění  mělo 

nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby (§ 102 odst. 1 tr. řádu). V dalším řízení se tato 

osoba vyslechne jen v nutných případech, přičemž protokol o výslechu tohoto svědka lze v řízení 

před soudem přečíst i bez splnění podmínek § 211 odst. 1 a 2  tr. řádu. Ke správnosti protokolu 

o výslechu svědka a dalším okolnostem výslechu se podle potřeby vyslechne přibraná osoba (§ 102 

odst. 2  tr. řádu). Svědkovi mladšímu osmnácti let lze klást dotazy pouze prostřednictvím orgánu 

činného v trestním řízení (§ 101 odst. 3 tr. řádu).

I  v  případě  výslechu  svědka mladšího  osmnácti  let o  okolnostech,  jejichž  oživování  by 

mohlo  vzhledem  k  věku  nepříznivě  ovlivnit  jeho  duševní  a  mravní  vývoj,  je  dle  judikatury 

Ústavního  soudu  nezbytné  umožnit  obviněnému  uplatnit  jeho  právo  zaručené  čl.  6  odst.  3 

písm. d) Úmluvy, respektive zajistit adekvátní kompenzaci omezení tohoto práva.1041

V.1.2.6 Utajený svědek

V některých trestních věcech koliduje s právem obviněného na obhajobu nezbytnost ochrany 

osob,  jimž  v  důsledku  podání  svědectví  hrozí  újma  na  životě,  zdraví  či  jiné  vážné  nebezpečí 

porušení jeho základních práv. Současně v těchto případech, zpravidla závažné organizované trestné 

činnosti,  existuje obava z „narušení  akceschopnosti  justice v důsledku ohrožování svědků.”1042 

1040  R 45/2003.
1041Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2004, sp. zn. IV. ÚS 538/03: „V projednávané věci však podle skutkové věty  

obecného soudu se stěžovatel dopustil deliktního jednání i dříve, nejméně již před více než šesti lety ("…v přesně  
nezjištěných dnech období nejméně od roku 1996…"), přičemž tento závěr je vystavěn pouze a jenom na svědectví  
poškozené, vůči které stěžovatel nemohl uplatnit právo, které mu zaručuje čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy a které 
nebylo žádným, natož pak přiměřeným způsobem kompenzováno, zatímco - jak již uvedeno - ve zbytku skutkové věty  
(týkající se jednání dne 17. 9. 2002 v místě trvalého bydliště v nočních hodinách) bylo dle závěrů okresního a  
krajského soudu jednání stěžovatele prokazováno nejen výpovědí poškozené, ale i jinými nepřímými důkazy, vůči  
nimž práva obhajoby omezena nebyla.”

1042Nález Ústavního soudu ze dne 12. října 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94.
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„Utajení skutečné totožnosti svědků je jedním z prostředků ochrany jejich života, zdraví nebo jiných 

ústavou zaručených základních práv.  Současně jde  o podstatný zásah do práva obviněného na 

obhajobu,  a  to  jednak  v  možnosti  prověření  pravdivosti  skutkových  tvrzení,  jednak  v  možnosti  

prověření věrohodnosti svědků.  Povinností státu je chránit obě tato práva a také tak v Ústavě a  

Listině základních práv a svobod činí.  Jejich uplatnění v plném rozsahu během trestního řízení  

v jedné a téže věci ovšem není reálně možné - z logiky věci vyplývá, že uplatnění jednoho omezuje 

uplatnění toho druhého.”1043

Trestní řád v ustanovení § 55 odst.  2 ukládá za této situace orgánům činným v trestním 

řízení, nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jinak, učinit opatření k utajení totožnosti a podoby 

svědka. O možnosti takového postupu je svědka třeba poučit (§ 101 odst.  1  tr.  řádu). Zákonem 

předpokládaným opatřením k utajení totožnosti svědka je zejména oddělené vedení osobních údajů 

svědka tak, aby se s nimi mohly seznámit pouze orgány činné v trestním řízení. „Zajištění utajení  

podoby svědka potom z podstaty věci znamená nikoli pouze utajení jeho vzhledu či totožnosti před  

obviněným, ale v případě potřeby i utajení jeho hlasového projevu,  neboť i podle něj může být  

osoba, zejména je-li obviněnému známá, jednoznačně identifikovatelná.”1044

A. Sotolář a F. Púry uvádějí, že zákonnými předpoklady utajení totožnosti a podoby svědka 

jsou:

- zřejmé  ohrožení  svědka  nebo  osoby  jemu  blízké  vážným  nebezpěčím  porušení  jeho 

základních práv,

- souvislost ohrožení svědka nebo osoby jemu blízké s podáním svědectví,

- existence konkrétní zjištěné okolnosti  dokládající  toto ohrožení svědka nebo osoby jemu 

blízké,

- nemožnost spolehlivě zajistit ochranu svědka nebo osoby jemu blízké jiným způsobem.1045

Jak uvedl Ústavní  soud v nálezu ze  dne 12.  října 1994,  sp.  zn.  Pl.  ÚS 4/94,  „instituce  

anonymních   svědků  ... omezuje   možnost   obžalovaného   verifikovat   pravdivost   vůči  němu 

směřující  svědecké  výpovědi,  protože   vylučuje  možnost  vyjádřit  se  k  osobě  svědka  a  k  jeho  

věrohodnosti. Omezuje tedy  jeho práva na obhajobu,  je  v  rozporu  s  principem kontradiktornosti  

procesu, s principem  rovnosti účastníků,  protože stejné  omezení nezavádí pro  obžalobu,  a  je  

tedy  v  rozporu  s  principy spravedlivého procesu.” V témže rozhodnutí však Ústavní soud výslech 

utajeného  svědka  připustil,  za  podmínky,  že  obstojí  v  testu  proporcionality,  sestávajícím 

z následujících kroků:

1043Sotolář, A., Púry, F. K možnostem a limitům institutu utajených svědků. Trestněprávní revue, 2003, č. 2, s. 38.
1044Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2003, sp. zn. 5 Tdo 810/2003.
1045Sotolář, A., Púry, F. K možnostem a limitům institutu utajených svědků. Trestněprávní revue, 2003, č. 2, s. 38.
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- kriterium vhodnosti,  v  rámci  kterého je  posuzována  způsobilost  poměřovaného  institutu, 

omezujícího základní právo (tedy užití tzv. anonymních svědků) dosáhnout sledovaného cíle, 

jímž  je  ochrana  jiného  základního  práva  (bezpečnosti  svědků,  ochrany  společnosti  před 

kriminalitou),

- kriterium potřebnosti,  kdy je třeba zvážit,  zda lze sledovaného cíle dosáhnout  způsobem 

šetrnějším ke kolidujícím základním právům,

- porovnání závažnosti kolidujících zájmů (jež je možné v konkrétním případě považovat za 

rovnocenné).

Dále třeba dbát ústavní maximy, že při omezení základního práva musí být  šetřeno jeho 

podstaty a smyslu (čl. 4 odst. 4 Listiny).1046 

Test  proporcionality  není  jen  vodítkem pro  zákonodárce,  ale  uplatní  se  též  při  aplikaci 

institutu  utajeného  svědka  v podmínkách  konkrétní  trestní  věci,  kdy  obecný  soud  je  povinen 

k zákonné možnosti omezení práv obviněného přistupovat přísně restriktivně.1047  „Za rozhodující  

kritéria  ústavnosti institutu výslechu svědka pod  utajením nutno  pokládat jednak  dodržení zásady  

subsidiarity  (výslech  svědka  pod  utajením  má  své  místo  toliko  tehdy,  nelze-li  ochranu  svědka 

spolehlivě  zajistit  jinak),  jednak  nezbytnost minimalizace omezení  práv obhajoby...”1048

Pro utajení svědka není nutná naprostá jistota, že by svědkovi mohla být způsobena újma 

pro  jeho  svědectví;  stačí  pouhá odůvodněná  pravděpodobnost,  jež  může  vyplývat  i  ze  znalosti 

prostředí,  v rámci něhož je daná trestná činnost páchána.1049 „Za okolnost,  nasvědčující  hrozící  

újmě či jinému závažnému nebezpečí ... lze považovat i to, že stíhaná trestná činnost může mít na  

základě konkrétních poznatků  souvislost  s  organizovaným zločinem.”1050 Na druhou stranu není 

dostatečným důvodem k postupu podle § 55 odst. 2 tr. řádu skutečnost, že svědek takovou hrozbu 

subjektivně pociťuje a o výslech v režimu utajení požádal.1051 

1046Viz též nález Ústavního soudu ze dne 3. března 1999, sp. zn. III. ÚS 210/98, nález Ústavního soudu ze dne 22. října 
2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01.

1047Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 1999, sp. zn. III. ÚS 210/98, nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2006, 
sp. zn. III. ÚS 499/04, nález Ústavního soudu ze dne 3. října 2006, sp. zn. I. ÚS 481/04.

1048Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01, též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. března 
2006, sp. zn. 8 Tdo 235/2006.

1049Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. července 2008, sp. zn. IV. ÚS 1218/08.
1050Nález Ústavního soudu ze dne 3. října 2006, sp. zn. I.  ÚS 481/04;  Sotolář, A., Púry, F. K možnostem a limitům 

institutu utajených svědků.  Trestněprávní  revue,  2003,  č.  2,  s.  38 - 39,  opačně  Krasniki  proti  České republice, 
rozsudek ze dne 28. února 2006, č. 51277/99, odst. 81.

1051Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01. Srov. též Melich a Beck proti České republice,  
rozsudek ze dne 24. července 2008,  č.  35450/04,  odst.  53:  „Soudy však dostatečně nevysvětlily,  proč v  daném 
případě aplikovaly § 209 odst. 1 trestního řádu, když I. D. nejprve vyslýchaly v oddělené místnosti a poté v jednací  
síni, avšak v nepřítomnosti obžalovaných. Názor městského soudu, že I. D. nemusel odůvodnit svou žádost o výslech  
v nepřítomnosti obžalovaných, a mlčení soudů k tvrzení stěžovatelů, že svědka nikterak nezastrašovali, se v tomto 
ohledu jeví jako neslučitelné se zásadami spravedlivosti a transparentnosti. Takový postup budí dojem, že soudci  
jednali na základě předem pojatého přesvědčení o vině obžalovaných.”
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Orgány činné v trestním řízení jsou povinny se důvodností utajení zabývat a následně sdělit, 

jak odůvodněnost obav svědka, který požádal o utajení své totožnosti, hodnotily.1052 Pokud policejní 

orgán neshledá důvod k utajení svědka, ačkoli ten se postupu podle § 55 odst. 2 tr. řádu domáhá, je 

policejní orgán povinen předložit věc státnímu zástupci, aby přezkoumal správnost jeho postupu. 

Do  přijetí  opatření  státního  zástupce,  byl-li  výslech  z  důvodu  neodkladnosti  proveden,  se 

s protokolem o výslechu nakládá tak, aby totožnost svědka zůstala utajena (§ 101a tr. řádu).

Podle § 209 odst. 1  tr. řádu, je-li obava, že svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví 

pravdu, případně jde-li o svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma 

na  zdraví,  smrt  nebo  jiné  vážné  nebezpečí,  předseda  senátu  učiní  opatření  vhodné  k  zajištění 

bezpečnosti  nebo  utajení  totožnosti  svědka,  případně  vykáže  obžalovaného  po  dobu  výslechu 

takového svědka z jednací síně. Po návratu do jednací síně však musí být obžalovaný seznámen 

s obsahem výpovědi  svědka,  může se  k  ní  vyjádřit,  a  aniž  by se  se  svědkem setkal,  může  mu 

prostřednictvím předsedy senátu klást otázky. Jde-li o svědka, jehož totožnost má zůstat utajena 

(§ 55 odst. 2 tr. řádu), učiní předseda senátu opatření, která znemožňují zjistit skutečnou totožnost 

svědka. Ustanovení § 208 tr. řádu obdobně stanoví, že je-li obžalovaných několik, předseda senátu 

může  učinit  opatření,  aby  obžalovaný  byl  vyslýchán  v nepřítomnosti  spoluobžalovaných. 

Obžalovaného  však  je  třeba  vždy  ještě  v  průběhu  dokazování  seznámit  s obsahem  výpovědi 

spoluobžalovaných, kteří byli vyslýcháni v jeho nepřítomnosti.

Podle § 102a odst. 1 tr. řádu se ustanovení o výslechu svědka, jehož totožnost a podoba jsou 

utajeny, použijí též tehdy, má-li být vyslýchána osoba služebně činná v policejním orgán, případně 

policista jiného státu, který byl v trestním řízení použit jako agent (§ 158e tr. řádu) nebo jako osoba 

provádějící  předstíraný  převod  (§  158c  tr.  řádu),  případně  se  na  těchto  úkonech  bezprostředně 

podílel.  Bez  utajení  podoby a  totožnosti  takového lze  výslech  takového  svědka  provést  jen  za 

podmínky, že mu v důsledku výslechu nehrozí újma na životě, zdraví nebo další služební činnosti, a 

to pouze na návrh státního zástupce a na základě vyjádření příslušného ředitele bezpečnostního 

sboru  (§  102a  odst.  2  tr.  řádu).  Výslech  policisty  jako  utajeného  svědka,1053 a  to  i  z  důvodu 

umožnění dalšího výkonu povolání,1054 připouští výslovně i judikatura. Podle Ústavního soudu je 

však třeba „důvody legitimující použití výpovědi policisty jako utajeného svědka a tedy konečně i  

samotnou otázku přiměřenosti vztahu mezi tímto důvodem a omezením práv obhajoby posuzovat  

velmi obezřetně tam, kde vyslýchaní utajení svědci se jako policisté v určité formě účastnili na  

průběhu skutkového děje a kde může vzniknout pochybnost o tom, zda se tato ingerence omezila 
1052Usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  29.  října  2009,  sp.  zn.  IV.  ÚS  407/07,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne 

14. července 2008, sp. zn. IV. ÚS 1218/08.
1053Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. října 2001, sp. zn. I. ÚS 327/01.
1054Usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  13.  ledna  2005,  sp.  zn.  IV.  ÚS  323/04,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne 

13. prosince 2007, sp. zn. II. ÚS 583/05, usnesení Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2008, sp. zn. II. ÚS 677/06.
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pouze  na odhalení  existující  trestné  činnosti,  tedy  toho,  že  obviněný  si  sám ze svého vlastního  

popudu opatřil a přechovával příslušné věci, nebo šlo o vyprovokování obviněného, kdy si obviněný  

opatřil  věc  a  měl  ji  v  držení  pouze  na  základě  poptávání  policie  a  za  účelem jejího  převodu  

příslušníkům policie.”1055

Byl-li svědek, jehož totožnost byla utajena, vyslechnut při hlavním líčení, učiní soud i bez 

návrhu všechny potřebné úkony k ověření jeho věrohodnosti (§ 209 odst. 2 tr. řádu), přičemž v tom 

nesmí  být  bráněno ani  samotnému obžalovanému.1056 Ověření  věrohodnosti  svědka  lze  provést 

například  vyžádáním opisů  rejstříku  trestů,   zpráv   o   pověsti,   nebo  znaleckým  vyšetřením 

duševního stavu svědka. 1057

Omezení kontradiktornosti řízení se v případě výpovědi anonymního svědka promítalo do 

hodnocení důkazů, neboť bylo setrvale judikováno, že k odsouzení obžalovaného tedy nemůže dojít 

ani výlučně, ani v převážné míře na základě výpovědí utajeného svědka.1058 „Výpovědi anonymních 

svědků musí být podpořeny i dalšími důkazy, nelze připustit, aby výpovědi utajených svědků a z nich  

vyplývající  skutečnosti  zůstaly  osamoceny,  a  to  i  tehdy,  pokud by  tyto  výpovědi  byly  obsahově  

totožné.”1059 Jak  dále  uvádí  judikatura  Ústavního  soudu  „Obžalovaný  nebo  jeho  obhájce  tedy 

nemusí  být  nutně  přítomni  výpovědi  takového  svědka,  avšak  minimálně  jeden  z  nich  musí  mít  

možnost v průběhu trestního stíhání, ať už v přípravném řízení nebo v řízení před soudem, svědkovi  

klást otázky a jeho tvrzení zpochybnit.  Nedostatek konfrontace totiž v určitých aspektech zbavuje  

obžalovaného práva  na  spravedlivý  proces  ...  Nesplnění  této  podmínky  v  situaci,  kdy  výpověď 

takového svědka není jen jedním z důkazů obžaloby, ale představuje zásadní usvědčující důkaz, je  

porušením práva na spravedlivý proces, jakož i práva na obhajobu ...” 1060

S ohledem na vývoj rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva však posléze 

došlo též ke změně judikatury Ústavního soudu týkající se výpovědi tzv. nepřítomných svědků. Jak 

uvádí odůvodnění nálezu ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. I. ÚS 1860/16, „podle dřívější judikatury  

ESLP bylo nepřípustné, aby jediným nebo rozhodujícím důkazem pro odsouzení obviněného byla  

výpověď nepřítomného svědka, tedy svědka,  kterého obviněný nikdy neměl možnost vyslechnout. 

Pokud výpověď nepřítomného svědka představovala jediný či rozhodující důkaz proti obviněnému,  

šlo o porušení jeho práva vyslýchat svědky proti sobě ... Tato judikatura byla ovšem ... rozsudkem 

ve  věci  Al-Khawaja  a  Tahery  překonána ...”  Po  obsáhlé  rekapitulaci  odůvodnění  rozsudků 

1055Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006, sp. zn. III. ÚS 291/03.
1056Usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  29.  října  2009,  sp.  zn.  IV.  ÚS  407/07,  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne 

14. července 2008, sp. zn. IV. ÚS 1218/08.
1057Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01.
1058Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2006, sp. zn. III. ÚS 499/04, nález Ústavního soudu ze dne 3. října 2006, 

sp. zn. I. ÚS 481/04.
1059Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006, sp. zn. III. ÚS 291/03.
1060Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. července 2008, sp. zn. IV. ÚS 1218/08.
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Evropského soudu pro lidská práva ve věci  Al Khawaja a Tahery a  Schatschaschwili pak Ústavní 

soud uzavírá, že „pokud soud použije jako důkaz proti obviněnému výpověď nepřítomného svědka,  

kterého obviněný nemohl vyslechnout, je třeba posoudit: (1) zda pro nepřítomnost svědka existoval  

dostatečný důvod; (2) jakou váhu tento důkaz měl - zda šlo o jediný či rozhodující důkaz nebo o  

důkaz se značnou vahou; a (3) zda v řízení existovaly dostatečné vyvažující faktory, včetně silných  

procesních záruk, které kompenzovaly připuštění výpovědi nepřítomného svědka jako důkazu proti  

obviněnému. Nakonec je ve světle těchto tří kritérií  třeba posoudit,  zda lze řízení,  v němž byla  

výpověď  nepřítomného  svědka  použita  jako  důkaz  proti  obviněnému,  jako  celek  považovat  za  

spravedlivé.”  V konkrétním případě nebyla jako dostatečná kompenzace nemožnosti  konfontace 

svědka obviněným shledáno vyrozumění  jeho obhájce o výslechu svědka konaném v době,  kdy 

obviněný uprchl. Ústavní soud přitom za klíčovou považoval úpravu § 306 odst. 1 a 2 tr. řádu, podle 

níž po návratu uprchlého obviněného se na jeho žádost provedou důkazy, včetně výslechu svědků, 

znovu, z čehož vyplývá, že trestní řád tudíž nepovažuje přítomnost obhájce u výslechu svědků za 

dostatečnou procesní záruku.1061

V.1.2.7 Shrnutí

Závěrem lze shrnout, že v případě shora uvedených zvláštních druhů svědeckého výslechu 

lze shledat určité společné rysy, stran podmínek, za nichž lze k takovým opatřením přistoupit, a 

jejich důkazní využitelnosti:1062

- kolizi  zájmů,  zpravidla práv obhajoby, respektive zásad ústnosti  a bezprostřednosti  řízení 

před soudem, s jiným zájmem hodným ochrany,

- omezení  práv  obhajoby,  kontradiktornosti  řízení,  respektive  zásad  ústnosti  a 

bezprostřednosti,

- subsidiaritu takového postupu,1063

- proporcionalitu omezení,

- existenci adekvátních kompenzačních opatření,

- omezenou důkazní využitelnost svědecké výpovědi.

1061Nález Ústavního soudu ze dne 3.  listopadu 2016, sp. zn. I. ÚS 1860/16, odst.  132: „Uprchlý obviněný musí  být  
povinně zastoupen obhájcem už v přípravném řízení .... Obhájce uprchlého obviněného tudíž zpravidla bude mít  
možnost zúčastnit se výslechu svědků. Přesto trestní řád výslovně stanoví, že po návratu uprchlého obviněného se na  
jeho žádost provedou důkazy - tedy i výslechy svědků - znovu ... Trestní řád tudíž nepovažuje přítomnost obhájce  
u výslechu svědků za dostatečnou procesní záruku. Právě zákonná úprava procesních záruk je přitom z hlediska  
třetího kroku testu vysoce relevantní...”

1062Obdobně srov. Sotolář, A., Púry, F. K možnostem a limitům institutu utajených svědků. Trestněprávní revue, 2003, 
č. 2, s. 42.

1063Srov. zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, ve znění 
pozdějších předpisů.
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V.2 Německý trestní proces

Výslech svědků upravuje německý trestní řád zejména v § 48 a násl. StPO, kdy zejména 

stanoví

- povinnost  svědka  dostavit  se  na  předvolání  k  výslechu  a  vypovídat,  není-li  dle  zákona 

oprávněn odepřít výpověď,1064

- právo manželů, partnerů, příbuzných v linii přímé a linii pobočné do třetího stupně odepřít 

výpověď (Zeugnisverweigerungsrecht),1065

- právo  odepřít  výpověď  v  případě  nositelů  profesního  tajemství  (duchovních,  obhájců, 

advokátů  obecně,  lékařů,  daňových  poradců,  poslanců,  novinářů  apod.),1066 a  jejich 

spolupracovníků,1067

- právo odepřít odpověď na otázku, která by mohla svědkovi nebo osobě příbuzné uvedené v § 

52 StPO přivodit nebezpečí trestního stíhání (Auskunftsverweigerungsrecht),1068

- poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení před započetím výslechu ohledně práv 

a povinností svědka,1069

.- oddělený  výslech  svědků  a  podmínky  provedení  konfrontace  svědků  či  svědka  a 

obviněného,1070

- audiovizuální nahrávku výslechu a podmínky jejího dalšího procesního využití,1071

- svědeckou přísahu,1072

- ochranu  svědka  a  jeho  osobnosti,  včetně  omezení  práva  klást  otázky  týkající  se  jeho 

soukromého života,1073

- právo svědka na právní pomoc,1074

- zakázané metody výslechu,1075

- právo obhájce na provedení  výslechu svědka a  právo obhájce a obviněného klást  otázky 

svědkům a dalším obviněným v rámci hlavního líčení,1076

1064§ 48 odst. 1 StPO.
1065§ 52 StPO. Toto právo zákon nepřiznává, na rozdíl od české právní úpravy, dalším blízkým osobám.
1066§ 53 StPO.
1067§ 53a StPO.
1068§ 55 StPO. K osvědčení okolností zakládajících právo svědka odepřít výpověď či odpověď na položenou otázku 

postačuje jeho místopřísežné prohlášení (§ 56 StPO).
1069§ 57 StPO, § 55 odst. 2 StPO.
1070§ 58 StPO.
1071§ 58a StPO.
1072§ 59 a násl. StPO.
1073§ 68, § 68a StPO.
1074§ 68b StPO.
1075§ 69 odst. 3 StPO, § 136a StPO.
1076§ 239, § 240 StPO. K oprávnění předsedy senátu zamítat nevhodné otázky a odebrat slovo viz § 241, § 242 StPO.
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- odchylky v případě výslechu svědků mladších osmnácti let.1077

Podle § 168c odst.  2  StPO mají  státní  zástupce,  obviněný a  obhájce právo zúčastnit  se 

soudního  výslechu  svědka  před  zahájením  hlavního  líčení.  Soudce  může  vyloučit  obviněného 

z účasti na výslechu, pokud by jeho přítomnost ohrozila účel vyšetřování, zejména pokud hrozí, že 

svědek nebude v přítomnosti  obviněného vypovídat  pravdivě.1078 Osoby oprávněné zúčastnit  se 

výslechu musejí být předem vyrozuměny o datu jeho konání. Od vyrozumění může být upuštěno, 

pokud by jím byl ohrožen výsledek vyšetřování.1079 Podle § 141 odst. 3 StPO může být v průběhu 

vyšetřování ustanoven obhájce.

Z hlediska zásady kontradiktornosti řízení je významné ustanovení § 250 StPO zakotvující 

zásadu osobního výslechu svědka a (spolu)obviněného v hlavním líčení, který nelze nahradit čtením 

protokolu o dřívějším výslechu těchto osob.

Ustanovení  §  251  StPO  však  připouští  přečtení  dřívější  výpovědi  svědka  či  (spolu) 

obviněného jako listinného důkazu, pokud

- s tímto čtením souhlasí státní zástupce, obviněný i jeho obhájce,

- nemá-li  obviněný  obhájce,  doznal  se  a  výpověď má být  s  jeho  souhlasem a  souhlasem 

státního zástupce čtena k potvrzení doznání obviněného,

- pokud  svědek  zemřel,  nebo  jej  z  jiného  důvodu  nelze  v  dohledné  době  před  soudem 

vyslechnout,

- týká-li se protokol existence či výše majetkové škody,

- brání-li  výslechu svědka na dlouhou či  neurčitou  dobu nemoc,  stáří,  nebo jiné  obdobné 

neodstranitelné obtíže,

- brání-li  svědkovi v dostavení se k soudu velká vzdálenost,  při zohlednění významu jeho 

výpovědi,

Podle  §  252  StPO  je  zakázáno  přečíst  protokol  o  dřívější  výpovědi  svědka,  který  až 

v průběhu hlavního líčení využil svého práva odepřít výpověď.

Shodná pravidla dle  § 255a StPO platí  pro přehrání audiovizuálních záznamů dřívějších 

výslechů svědků.

Je-li  trestní  řízení  vedeno  ohledně  vyjmenovaných  trestných  činů  proti  sexuálnímu 

sebeurčení,  životu a osobní svobodě,  může být osobní  výslech svědka -  poškozeného mladšího 

1077§ 241a StPO.
1078§ 168c odst. 3 StPO. Citováno dle oficiálního českého předkladu rozudku Evropského soudu pro lidská práva ve 

věci Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, pořízeného 
Ministerstvem  spravedlnosti  České  republiky,  dostupného  na  stránkách  Evropského  soudu  pro  lidská  práva 
www.hudoc.com.

1079§ 168c odst. 5 StPO.
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osmnácti  let  v hlavním  líčení  nahrazen  přehráním  audiovizuálního  záznamu  o  jeho  dřívějším 

výslechu, měl-li obviněný a jeho obhájce možnost se tohoto dřívějšího výslechu účastnit.1080

Ustanovení § 256 StPO pak stanoví některé případy, kdy lze číst vyjádření nebo posudky 

úředních osob či znalců, aniž by současně byl prováděn jejich osobní výslech.

Byť  německý  právní  řád  výslovně  neobsahuje  právo  obviněného  na  osobní  konfrontaci 

svědka, který jej usvědčuje, judikatura Spolkového soudního dvora a Spolkového ústavního soudu 

musela reagovat na postupný vývoj výkladu čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy ze strany Evropského 

soudu pro  lidská  práva,  a  to  i  s  ohledem na  rozsudky tohoto  soudu,  které  se  týkaly Spolkové 

republiky Německo.1081

V rozsudku ze dne 25. července 2000, sp. zn. 1 StR 169/00, Spolkový soudní dvůr rozhodl, 

že podle § 141 odst. 3 StPO, vykládaného ve světle čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy, jsou orgány činné 

v trestním řízení povinny zvážit ustanovení obhájce nezastoupenému obviněnému, pokud má být 

klíčový svědek obžaloby vyslechnut vyšetřujícím soudcem za účelem zajištění důkazu a obviněný 

je z účasti na tomto výslechu vyloučen. Spolkový soudní dvůr zdůraznil, že respektování práva na 

křížový  výslech  vyžaduje,  aby  ustanovenému  obhájci  byla  ještě  před  zahájením  výslechu 

prováděného vyšetřujícím soudcem poskytnuta možnost poradit se s obviněným, aby byl schopen 

klást relevantní otázky. Soud také uvedl, že obviněnému není zapotřebí ustanovit obhájce, pokud 

existují  ospravedlnitelné  důvody k  tomu,  aby obhájce  nebyl  o  výslechu  vyšetřujícím soudcem 

vyrozuměn  nebo  pokud  by  prodlení  způsobené  ustanovením a  účastí  obhájce  ohrozilo  úspěch 

vyšetřování.

Neustanovení obhájce obviněnému v případě, kdy to vyžaduje § 141 odst. 3 StPO, nemá dle 

Spolkového soudního dvora za následek nepřípustnost výpovědi získané při výslechu vyšetřujícím 

soudcem, nýbrž  snižuje její důkazní hodnotu. Je třeba posuzovat řízení jako celek. Odsouzení by 

v zásadě  mělo  být  založeno  na  výpovědi  svědka,  kterého  obhajoba  neměla  možnost  podrobit 

křížovému výslechu, jen v případě,  že je jeho výpověď podpořena jinými významnými a na ní 

nezávislými  faktory.  Nalézací  soud  byl  dále  povinen  hodnotit  důkazy  se  zvláštní  pečlivostí  a 

přihlédnout mimo jiné ke skutečnosti, že výpověď učiněná vyšetřujícím soudcem v hlavním líčení 

je svědectvím z doslechu.1082

Ve shora  citovaném rozhodnutí Spolkový soudní dvůr poprve formuloval tzv. teorii váhy 

důkazu  (Beweiswürdigungslösung),  jež  představuje  jednu  z  variant  řešení  otázky  přípustnosti 
1080§ 255a odst. 2 StPO.
1081Zejména Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10; též  např. 

Hümmer proti Německu, rozsudek ze dne 12. července 2012, č. 26171/07, nebo Scholer proti Německu, rozsudek ze 
dne 18. prosince 2014, č. 14212/10.

1082Citováno dle oficiálního českého předkladu rozudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Schatschaschwili 
proti  Německu,  rozsudek  velkého  senátu  ze  dne  15.  prosince  2015,  č.  9154/10,  pořízeného  Ministerstvem 
spravedlnosti České republiky, dostupného na stránkách Evropského soudu pro lidská práva www.hudoc.com.
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některých  sporných  důkazních  prostředků  v  trestním  řízení.  Podstatou  této  teorie  je  připuštění 

určitého  sporného  důkazního  prostředku  jako  procesně  použitelného,  přičemž  prostřednictvím 

závazně stanovené omezené důkazní hodnoty daného důkazního prostředku či vyloučení možnosti 

jeho užití k některým konkrétním účelům (například jako usvědčujícího důkazu, o nějž se opírá 

výrok o vině) současně dochází k vyloučení aplikace zásady volného hodnocení daného důkazního 

prostředku ze strany trestního soudu.1083 V uvedené věci soud umožnil v řízení před soudem užití 

výslechu  vyšetřujícího  soudce  o obsahu  výpovědi  svědka,  jíž  nebyl  přítomen  obhájce,  avšak 

výlučně  pro účely zpochybnění  věrohodnosti  pozdější  výpovědi  uvedeného svědka (nikoli  jako 

usvědčujícího důkazu o vině obžalovaného).

V usnesení ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn.  1 StR 493/06, Spolkový soudní dvůr dále 

uvedl,  že  lze-li  nemožnost  konfrontace  svědka  ze  strany  obviněného  přičítat  soudům,  může 

odsuzující   rozsudek spočívat  na této  výpovědi  výlučně za předpokladu,  že  její  věrohodnost je 

podpořena dalšími významnými skutečnostmi.1084

S  přístupem  Spolkového  soudního  dvora  se  ztotožnil  i  Spolkový  ústavní  soud,  který 

v usnesení ze dne 8. října 2009, sp. zn.  2 BvR 547/08, judikoval, že  „obviněný má - jako zvlášní  

projev  zásady  spravedlivého procesu -  právo bezprostředně  klást  otázky  či  nechat  klást  otázky  

svědkovi,  který  jej  usvědčuje.  ... V  některých  případech  však  nemusí  být  výkon  tohoto  práva  

připuštěn,  zejména  z  důvodů  ochrany  svědka,  nebo  je-li  obava,  že  by  svědek  v  přítomnosti  

obžalovaného nevypověděl pravdu. Soudy jsou ovšem povinny omezení práva klást otázky vyrovnat  

prostřednictvím jiných opatření.  Takové vyrovnání  může být  dosaženo zejména tím, že výslechu 

svědka je přítomen alespoň obhájce, který mu může též klást otázky nebo tím, že je obžalovanému  

umožněno otázky na svědka směřovat písemně... Pouze tehdy, pokud obžalovaný nikdy během řízení  

neměl  možnost  konfrontovat  svědka,  dochází,  nikoli  však  bez  dalšího,  k porušení  zásady 

spravedlivého procesu.  Rozhodující  je  spíše,  zda řízení  jako celek,  včetně způsobu provádění a  

hodnocení důkazů bylo spravedlivé... Při posuzování toho, zda řízení jako celek bylo spravedlivé, je  

třeba zohlednit i to, zda nemožnost kladení otázek lze přičítat soudům... Znemožnění práva klást  

otázky zpravidla nevede k zákazu procesního použití této nekonfrontované výpovědi. Takový deficit  

lze vyrovnat ještě v rámci závěrečného hodnocení důkazů...  Pro hodnocení důkazů ze strany soudce  

nalézacího  soudu  to  znamená,  že  důkazní  hodnota  údajů  nekonfrontovaného  svědka  musí  být  

hodnocena zvlášť  pečlivě  a  zdrženlivě. Odsouzení  může na takové výpovědi  nekonfrontovaného  

svědka spočívat zpravidla jen tehdy, pokud ji podporují další významné skutečnosti mimo samotnou 

1083Blíže viz kapitola I.2.
1084Usnesení  Spolkového soudního dvora ze dne 29.  listopadu 2006,  sp.  zn.  1  StR 493/06:  „Ist  die  unterbliebene  

konfrontative  Befragung eines  Zeugen  der  Justiz  zuzurechnen,  kann eine Verurteilung auf  dessen Angaben nur 
gestützt werden, wenn diese durch andere gewichtige Gesichtspunkte außerhalb der Aussage bestätigt werden.”
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výpověď,  jen  ve  spojení  s  dalšími  důkazy.  ... Tyto  zásady  vyhovují  kritériím  formulovaným 

v judikatuře Spolkového ústavního soudu.”1085

Ke shodným závěrům dospěl i Spolkový soudní dvůr ve svém usnesení ze dne 17. října 

2010, sp. zn.  2 StR 397/09, v němž s odkazem na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva 

doplnil, že i v případě, „kdy nemožnost konfrontace není přičitatelná soudům, může odsouzení být  

odůvodněno i výpovědí (nekonfrontovaného) svědka, opírá-li se o zvlášť pečlivé hodnocení (důkazů)  

a nespočívá-li pouze na této výpovědi... ”1086

Po vydání  rozsudku Evropského soudu pro  lidská  práva  ve  věci  Schatschaschwili  proti  

Německu1087 pak Spolkový soudní dvůr v reakci na zmíněné rozhodnutí v usnesení ze dne 26. dubna 

2017, sp. zn.  1 StR 32/17, modifikoval svoji dosavadní judikaturu tak, že soulad trestního řízení, 

které spočívá na výpovědi nekonfrontovaného svědka,  s čl.  6 odst.  3 písm. d) Úmluvy je třeba 

posuzovat ve třech krocích, a sice zda

- byl  dán  závažný  důvod  k  nepřítomnosti  svědka  při  hlavním  líčení  a  připuštění  jeho 

předchozí nekonfrontované výpovědi,

- výpověď nepřítomného svědka byla jediným či rozhodujícím základem pro odsouzení,

- obtíže  obhajoby  způsobené  připuštěním  takové  výpovědi  byly  vyváženy  jinými  faktory 

k zajištění spravedlivosti řízení jako celku.1088

1085Usnesení  Spolkového  ústavního  soudu ze  dne  8.  října  2009,  sp.  zn.  2  BvR 547/08:  „Der  Beschuldigte  hat  -  
als eine besondere Ausformung des Grundsatzes der Verfahrensfairness - ein Recht, Belastungszeugen unmittelbar  
zu befragen oder befragen zu lassen. ... In bestimmten Fällen kann indes auf eine Konfrontation des Zeugen mit  
dem Angeklagten  verzichtet  werden,  etwa aus  Gründen  des  Zeugenschutzes  oder  wenn zu  befürchten  ist,  dass  
der Zeuge in Gegenwart des Angeklagten nicht die Wahrheit sagen werde ... Allerdings muss die Justiz eine solche 
Einschränkung des Fragerechts durch andere Maßnahmen ausgleichen. Ein solcher Ausgleich kann etwa dadurch  
erfolgen, dass wenigstens der Verteidiger bei der Zeugenvernehmung anwesend sein und den Zeugen befragen kann  
oder dass dem Angeklagten die Gelegenheit gegeben wird, schriftlich Fragen an den Zeugen zu richten ... Selbst  
wenn  der  Angeklagte  zu  keinem  Zeitpunkt  die  Gelegenheit  zur  konfrontativen  Befragung  des  Zeugen  hatte,  
so verstößt dies aber nicht ohne weiteres gegen den Grundsatz der Verfahrensfairness. Entscheidend ist vielmehr,  
ob das Verfahren in seiner Gesamtheit einschließlich der Art und Weise der Beweiserhebung und -würdigung fair  
war ... Bei der Prüfung, ob insgesamt ein faires Verfahren vorlag, kommt es auch darauf an, ob der Umstand, dass  
der Angeklagte keine Gelegenheit zur konfrontativen Befragung hatte, der Justiz zuzurechnen ist ... Ein Ausschluss  
des Fragerechts führt regelmäßig nicht zu einem Beweisverwertungsverbot im Hinblick auf die nicht konfrontierte  
Aussage.  Vielmehr  kann  ein  solches  Defizit  auch  noch  im  Rahmen  der  abschließenden  Beweiswürdigung 
ausgeglichen werden ... Für die tatrichterliche Beweiswürdigung bedeutet dies, dass der Beweiswert der Angaben  
eines nicht konfrontierten Zeugen äußerst sorgfältig und zurückhaltend gewürdigt werden müssen. Eine Verurteilung  
kann auf die Aussage eines nicht konfrontierten Zeugen regelmäßig nur dann gestützt werden, wenn diese durch  
andere gewichtige Gesichtspunkte außerhalb der Aussage bestätigt werden ... jeweils mit weiteren Nachweisen...  
Diese  Grundsätze  genügen  den  in  der  Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  entwickelten 
verfassungsrechtlichen Maßstäben.”

1086Usnesení  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  17.  října  2010,  sp.  zn.  2  StR  397/09:„Wenn  die  Unmöglichkeit  
konfrontativer  Befragung der  Justiz  nicht  zuzurechnen  ist,  kann  eine  Verurteilung auf  die Aussage  des  Zeugen  
bei äußerst sorgfältiger Würdigung gestützt werden, wenn sie nicht einzig und allein auf dieser Aussage beruht...”

1087Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10.
1088Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 26. dubna 2017, sp. zn.  1 StR 32/17:„Der Europäische Gerichtshof  

für Menschenrechte (EGMR) prüft nach seiner ... ständigen Rechtsprechung eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 und  
Abs. 3 Buchst. d) EMRK ...  auf drei Stufen: Maßgeblich ist,  ob (1.) ein triftiger Grund für das Nichterscheinen  
des Zeugen (in der Hauptverhandlung) und damit für die Zulassung seiner Aussage als Beweismittel besteht, (2.)  
die Aussage  des  abwesenden  Zeugen  die  einzige  („sole“)  bzw.  entscheidende  („decisive“)  Grundlage  
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V rozsudku ze dne 4. května 2017, sp. zn. 3 StR 323/16, pak Spolkový soudní dvůr výslovně 

opustil  svoji  dosavadní  teorii  váhy  důkazu  (Beweiswürdigungslösung)  s  tím,  že  s  ohledem na 

aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ji lze považovat za překonanou: „...  v této  

nové  judikatuře  (Evropského  soudu  pro  lidská  práva)  byl  postaveno  najisto,  že  při  zkoumání  

porušení čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy jednotlivá kritéria nejsou hierarchicky uspořádaná, ale jsou  

předpokladem jediného souhrnného vyhodnocení (spravedlivosti řízení)...” Dále soud doplnil,  že 

„z teorie váhy důkazu vyplývající diferenciace podle toho, zda nemožnost konfrontace svědka ze 

strany  obžalovaného či  jeho  obhájce  je  přičitatelná  soudům,  je  z  hlediska  otázky  spolehlivosti  

výpovědi svědka, jíž se soud zabývá, bezcenná. Spravedlivost řízení a důkazní hodnota důkazního 

prostředku nejsou  totožné,  ani  když  jsou  v  konkrétním  případě  ovlivněny  shodnými  skutkovými  

okolnostmi. Ve skutečnosti je třeba (koncept) snížení důkazní hodnoty výpovědi pouze na základě  

okolnosti chybějící konfrontace jako takový opustit... strnulý postulát, podle něhož údaje výpovědi  

musejí být podpořeny dalšími závažnými skutečnostmi mimo výpověď (samotnou), je třeba opustit i  

v případech, kdy za absenci možnosti konfrontace jsou zodpovědné soudy...”1089

V.3 Americký trestní proces

Ve Spojených státech amerických je právo vyslýchat svědky proti sobě zakotveno Šestým 

dodatkem Ústavy (confrontation clause), podle něhož má obviněný v každém trestním řízení právo 

být konfrontován se svědky proti sobě.1090

Nejvyšší soud Spojených států amerických do nedávné doby vykládal pravidlo obligatorní 

konrontace svědka poměrně volně.  V hojně citovaném rozsudku ve věci  Ohio v. Roberts ze dne 

für die Verurteilung  gewesen  ist  und  ob  es  (3.)  Faktoren  gab,  die  ausreichten,  um  die  Schwierigkeiten  
der Verteidigung  infolge  der  Zulassung  eines  solchen  Beweismittels  auszugleichen  und  um  die  Fairness  
des Verfahrens insgesamt zu sichern...”

1089Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 4. května 2017, sp. zn. 3 StR 323/16: „Soweit in der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs nach der sogenannten Beweiswürdigungslösung verlangt wird, dass Aussagen von Zeugen,  
die  -  der  Justiz  zurechenbar  -  vom  Angeklagten  nicht  konfrontativ  befragt  werden  konnten,  nur  dann  
zur Überführung des  Angeklagten  verwendet  werden  können,  wenn sie  durch  außerhalb  der  Aussage  liegende,  
gewichtige  Gesichtspunkte  bestätigt  werden,  könnte  die  neuere  Rechtsprechung des  Europäischen  Gerichtshofs  
für Menschenrechte im Urteil vom 15. Dezember 2015 (9154/10, EuGRZ 2016, 511) Anlass geben, diese Grundsätze  
zu überdenken. Denn in dieser Rechtsprechung wird klargestellt, dass bei der Prüfung eines Konventionsverstoßes  
nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Buchst. d EMRK die verschiedenen Prüfungsstufen nicht aufeinander aufbauen,  
sondern stets eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen ist...  Die nach der Beweiswürdigungslösung vorzunehmende 
Differenzierung danach, ob die fehlende Befragungsmöglichkeit des Zeugen durch den Angeklagten oder dessen  
Verteidiger  der  Justiz  vorwerfbar ist,  ist  für  die  vom Gericht  zu klärende Frage,  ob die Angaben des  Zeugen  
als zuverlässig  anzusehen  sind,  ohne  Wert.  Verfahrensfairness  und  Beweiswert  eines  Beweismittels  sind  nicht  
identisch,  auch  wenn  sie  im  Einzelfall  von  denselben  tatsächlichen  Umständen  beeinflusst  sein  können.  
In tatsächlicher Hinsicht ist die Minderung des Beweiswerts einer Aussage allein auf den Umstand der fehlenden  
Befragung  als  solche  zurückzuführen ...  das  starre  Postulat,  wonach  die  Angaben  durch  andere  gewichtige  
Gesichtspunkte  außerhalb  der  Aussage  bestätigt  werden  müssen,  auch  in  den  Fällen  der  von  der  Justiz  
zu verantwortenden fehlenden Konfrontationsmöglichkeit aufzugeben...”

1090„In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right ... to be confronted with the witnesses against him.”
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25. června 1980 uvedl, že „pokud osoba, která se k věci vyjádřila mimo rámec soudního procesu,  

není u soudu přítomna, aby mohla být podrobena křížovému výslechu, pravidlo konfrontace obvykle  

vyžaduje prokázání její nedosažitelnosti. I v takovém případě je však její vyjádření přípustné (jako 

důkaz) pouze za předpokladu, že jeví dostatečné „známky věrohodnosti.” Věrohodnost může být bez  

dalšího dovozována v případě, kdy důkaz spadá do rámce ustálených výjimek, za nichž je přípustné 

užití vyjádření svědka podaného mimo rámec soudního procesu.  V ostatních případech musí být  

takový důkaz vyloučen, přinejmenším tehdy, nejsou-li prokázány konkrétní záruky důvěryhodnosti  

(takového svědectví).”1091

Uvedené pojetí bylo překonáno ve prospěch striktnější aplikace Šestého dodatku rozsudkem 

Nejvyššího  soudu  ve  věci  Crawford  v.  Washington ze  dne  8.  března  2004.  Jak  uvedl  soudce 

A. Scalia ve většinovém stanovisku, „upuštění od konfrontace z toho důvodu, že svědectví je zjevně 

spolehlivé, je blízké upuštění od porotního řízení vůbec, s tím, že obviněný je zjevně vinen.”1092 Tato 

zásada je dle soudu natolik nepředvídatelná, že není s to zaručit smysluplnou ochranu ani v případě 

těch nejzávažnějších porušení práva na konfrontaci (svědka). Spolehlivost je beztvarý, ne-li zcela 

subjektivní, pojem.1093 „Ústava předepisuje procesní postup, jakým má být zkoumána spolehlivost  

svědectví v trestním řízení, a my postrádáme, stejně tak jako soudy jednotlivých států, pravomoc  

nahradit  toto  pravidlo  pravidlem  vlastním. Nikterak  nepochybujeme,  že  nižší  soudy  jednaly 

v nejlepší  víře,  pokud shledaly svědectví  věrohodným. Otcové zakladatelé by se však s takovým 

předpokladem nespokojili. Byli si vědomi toho, že soudci, stejně jako jiní státní úředníci, nemohou 

být vždy považováni za dostatečnou záruku práv občanů  ...  (Proto) se zdráhali  svěřit  do rukou  

soudu  příliš  velký  prostor  k  uvážení.  ...  Nahrazením  jednoznačně  stanovených  ústavních  záruk 

nejasně  vymezeným  vyvažováním  se  zprotivujeme  jejich  úmyslu. Nejasné  záruky  jsou  snadno 

manipulovatelné, a ačkoli to může mít malý význam v případě vyšetřování všednodenního útoku  

jako je tento, Otcové zakladatelé měli na mysli politicky významné případy jako ten Raleighův, tedy  

velké státní procesy, kde nemusí být nestrannost zřejmá ani u těch, kdo působí v nejvyšších patrech 

soudní  soustavy.  Lze  si  jen  obtížně  představit,  že  by  zásady  vyjádřené  v  rozsudku  ve  věci  

Ohio v. Roberts mohly v takové situaci  (obviněnému) skýtat jakoukoli smysluplnou ochranu.”1094 
1091„...  when a hearsay declarant is  not  present  for cross-examination at  trial,  the Confrontation Clause normally  

requires a showing that he is unavailable. Even then, his statement is admissible only if it bears adequate "indicia  
of reliability." Reliability can be inferred without more in a case where the evidence falls within a firmly rooted  
hearsay exception. In  other  cases,  the evidence must  be excluded,  at  least  absent  a  showing of  particularized  
guarantees of trustworthiness” (Ohio v. Roberts, rozsudek z 25. června 1980, 448 U.S. 56 (1980)).

1092„Dispensing with confrontation because testimony is obviously reliable is akin to dispensing with jury trial because  
a defendant is obviously guilty” (Crawford v. Washington, rozsudek ze dne 8. března 2004, 541 U.S. 36 (2004)).

1093„The framework is so unpredictable that it  fails to provide meaningful protection from even core confrontation 
violations.  Reliability  is  an amorphous,  if  not  entirely  subjective,  concept”  (Crawford v.  Washington,  rozsudek 
ze dne 8. března 2004, 541 U.S. 36 (2004)).

1094„The Constitution prescribes a procedure for determining the reliability of testimony in criminal trials, and we,  
no less than the state courts, lack authority to replace it  with one of our own devising.  We have no doubt that  
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„Smyslem pravidla konfrontace je zajistit spolehlivost důkazu; jedná se však o záruku procesního 

spíše než hmotněprávního charakteru. Přikazuje nikoli to, aby důkaz byl spolehlivý, ale aby jeho 

spolehlivost  byla  zkoumána  určitým  konkrétním  způsobem,  a  sice  tříbena  ohněm  křížového  

výslechu.”1095 V případech,  kdy má  být  před  soudem použito  jako  důkaz  svědectví  nepřítomné 

osoby, lze tak učinit výlučně za situace, kdy je tato osoba objektivně nedosažitelná a obviněný již 

měl dříve možnost ji křížovému výslechu podrobit.1096

Nejvyšší  soud  v  citovaném  rozhodnutí  připustil,  že  z  pravidla  obligatorní  konfrontace 

svědka mohou existovat výjimky ustálené v common law, například za situace, kdy obviněný sám 

zabrání výslechu svědka před soudem (forfeiture of wrongdoing).1097 Zejména však výslovně omezil 

pravidlo  obligatorní  konfrontace  na  osoby,  jejichž  předchozí  vyjádření  učiněné  mimo  rámec 

soudního  procesu  mělo  povahu  svědectví  (testimonial  statements).  1098 Ačkoli  otázku,  jaká 

vyjádření třetích osob mají povahu svědectví (tzv. testimonial) a jaká uvedený charakter postrádají 

(tzv. nontestimonial)  ponechal  soud  otevřenou,  uvedl  nicméně,  že  povahu  svědectví  mají 

přinejmenším výpovědi před soudem či porotou a policejní výslechy.1099 

O nalezení odpovědi na otázku, jaká vyjádření mají charakter svědectví a tudíž na ně dopadá 

pravidlo obligatorní konfrontace svědka, a stanovení případných výjimek z uvedeného pravidla se 

pokusila následující judikatura. 

the courts below were acting in utmost good faith when they found reliability. The Framers, however, would not  
have been content to indulge this assumption. They knew that judges, like other government officers, could not  
always be trusted to safeguard the rights of the people; ... They were loath to leave too much discretion in judicial  
hands.  ...  By  replacing  categorical  constitutional  guarantees  with  open-ended  balancing  tests,  we do  violence  
to their  design. Vague standards are manipulable,  and, while that  might  be a small  concern in run-of-the-mill  
assault prosecutions like this one, the Framers had an eye toward politically charged cases like Raleigh’s—great 
state trials where the impartiality of even those at the highest levels of the judiciary might not be so clear. It is  
difficult to imagine Roberts’ providing any meaningful protection in those circumstances” (Crawford v. Washington, 
rozsudek ze dne 8. března 2004, 541 U.S. 36 (2004)).

1095„...  the Clause’s ultimate goal is to ensure reliability of evidence, but it is a procedural rather than a substantive 
guarantee.  It  commands, not  that evidence be reliable,  but  that reliability be assessed in a particular manner:  
by testing  in  the  crucible  of  cross-examination”  (Crawford  v.  Washington,  rozsudek  ze  dne  8.  března  2004, 
541 U.S. 36 (2004)).

1096„Where testimonial evidence is at issue, however, the Sixth Amendment demands what the common law required:  
unavailability and a prior opportunity for cross-examination. ... Where testimonial statements are at issue, the only  
indicium of reliability sufficient to satisfy constitutional demands is the one the Constitution actually prescribes:  
confrontation” (Crawford v. Washington, rozsudek ze dne 8. března 2004, 541 U.S. 36 (2004)).

1097„...  the  rule  of  forfeiture  by  wrongdoing  (which  we  accept)  extinguishes  confrontation  claims  on  essentially  
equitable  grounds;  it  does  not  purport  to  be  an  alternative  means  of  determining  reliability”  (Crawford  v. 
Washington, rozsudek ze dne 8. března 2004, 541 U.S. 36 (2004)).

1098„Where nontestimonial hearsay is at issue, it  is wholly consistent with the Framers’ design to afford the States  
flexibility in their development of hearsay law—as does Roberts, and as would an approach that exempted such  
statements from Confrontation Clause scrutiny altogether”  (Crawford v. Washington, rozsudek ze dne 8. března 
2004, 541 U.S. 36 (2004)).

1099„We leave for another day any effort to spell out a comprehensive definition of “testimonial.”Whatever else the term 
covers, it applies at a minimum to prior testimony at a preliminary hearing, before a grand jury, or at a former  
trial; and to police interrogations. These are the modern practices with closest kinship to the abuses at which the  
Confrontation Clause was directed” (Crawford v. Washington, rozsudek ze dne 8. března 2004, 541 U.S. 36 (2004)).
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V rozhodovací činnosti soudů se objevil trojí možný přístup, jak rozlišit vyjádření mající 

povahu svědectví od těch, která uvedenou povahu nemají:

a) test tzv. primárního účelu (primary purpose test, ongoing emergency test),

b) objektivní svědecký test (objective witness test), a

c) test formalizovaného vyjádření (formalized statement test).1100

Test  primárního  účelu byl  formulován  v  rozsudku  ve  věci  Davis  v. Washington ze  dne 

19. června 2006,1101 kdy Nejvyšší soud uvedl, že  „vyjádření směřující vůči policii nemá povahu 

svědectví,  je-li  objektivně  zřejmé,  že  jeho  primárním  účelem  je  zajistit  asistenci  policie  při  

odvracení trvajícího nebezpečí.  Za svědectví je takové vyjádření třeba považovat, je-li z okolností  

případu zřejmé, že není dáno takové trvající nebezpečí a primárním účelem výpovědi je objasnit či  

poskytnout důkazy o minulých událostech, potenciálně relevantních pro budoucí trestní řízení.”1102

V rozhodnutí ze dne 28. února 2011 ve věci Michigan v. Bryant pak Nejvyšší soud upřesnil, 

že primární účel vyjádření je třeba posuzovat objektivně,  s přihlédnutím k jednání osoby, která 

vyjádření učinila, i toho, vůči němuž bylo směřováno.1103 V daném případě soud dospěl k závěru, že 

rozhovor  umírající  postřelené  osoby s  příslušníky  policie  nemá charakter  svědectví,  neboť  byl 

ze strany zraněného veden zejména snahou o zajištění lékařské pomoci a ze strany policie úmyslem 

zabránit potenciálnímu ohrožení dalších osob neznámým střelcem.

Objektivní svědecký test byl naproti tomu použit v rozsudku ze dne 25. června 2009 ve věci 

Melendez-Diaz v. Massachusetts, kdy za klíčové soud považoval, že vyjádření znalců (týkající se 

množství a kvality zabaveného kokainu) bylo „učiněno za podmínek, za nichž si svědek objektivně  

musel být vědom, že jeho vyjádření může sloužit jako důkaz v nastávajícím trestním řízení.”1104

1100 Petit,  J.  The Road to Understanding the Confrontation Clause:  Ohio v.  Clark Makes a U-Turn.  Louisiana Law 
Review - Fall 2016. Volume 77, Number 1, s. 182 a násl.

1101 V citovaném rozhodnutí  Nejvyšší  soud  současně  rozhodl  ve  věci  Hammon v.  Indiana,  No.  05–5705.  V obou 
případech byla posuzována povaha telefonátu oběti domácího násilí na krizovou linku 911.

1102 „Statements are nontestimonial when made in the course of police interrogation under circumstances objectively  
indicating that the primary purpose of interrogation is to enable police assistance to meet an ongoing emergency.  
They are testimonial when the circumstances objectively indicate that there is no such ongoing emergency, and that  
the primary purpose of the interrogation is to establish or prove past events potentially relevant to later criminal  
prosecution.”

1103 „The  statements  and  actions  of  both  the  declarant  and  interrogators  also  provide  objective  evidence  
of the interrogation’s primary purpose. Looking to the contents of both the questions and the answers ameliorates  
problems that could arise from looking solely to one participant, since both interrogators and declarants may have 
mixed motives. ... Objectively ascertaining the primary purpose of the interrogation by examining the statements  
and actions of all participants is also consistent with this Court’s prior holdings” (Michigan v. Bryant, rozsudek ze 
dne 28. února 2011, No. 09–150).

1104 „They  asserted  that  the  substance  found  in  petitioner’s  possession  was,  as  the  prosecutionclaimed,  cocaine  
of a certain weight—the precise testimony the analysts would be expected to provide if called at trial. Not only were  
the certificates  made,  as  Crawford required for  testimonial  statements,“under circumstances  which would lead 
an objective witness reasonably to believe that the statement would be available for use at alater trial,” id., at 52,  
but under the relevant Massachusetts law their sole purpose was to provide prima facie evidence of the substance’s  
composition,  quality,  and  net  weight”  (Melendez-Diaz  v.  Massachusetts,  rozsudek  ze  dne  25.  června  2009, 
No. 07-591).

230



V rozhodovací praxi některých soudů byl dále aplikován tzv. test formalizovaného vyjádření, 

podle něhož je za svědectví třeba považovat vyjádření učiněná mimo rámec soudního procesu, je-li 

výpověď obsažena ve formalizovaných dokumentech, jako jsou například místopřísežná prohlášení 

před notářem, písemná svědectví, dřívější svědectví či doznání.1105

V rozsudku ze dne 18. června 2015 ve věci  Ohio v. Clark1106 Nejvyšší soud uvedl, že test 

primárního  účelu  je  nezbytnou,  avšak  ne  vždy postačující  podmínkou  pro  vyloučení  vyjádření 

učiněných mimo rámec soudního řízení, aniž by však blíže vymezil jaké další okolnosti by měly být 

pro  stanovení  povahy posuzovaného  vyjádření  určující.1107 Proti  tomuto  závěru  se  v  disentním 

stanovisku ostře  vymezili  soudce  A.  Scalia  a  soudkyně R.  B.  Ginsburg,  podle  nichž  „pravidlo 

konfrontace kategoricky opravňuje obviněného, aby byl konfrontován se svědkem proti sobě, a test  

primárního  účelu  rozlišuje,  které  z  osob  vedoucích  s  policií  neformální  rozhovory,  je  třeba  

považovat za svědky a které nikoli. Ti, kdo spadají do první skupiny, podávají svědectví a vůči nim 

má  obviněný  právo  konfrontace. Neexistují  žádné  další  tajemné  podmínky  (uplatnění  práva  na 

konfrontaci svědka), které by soud odmítal jmenovat.”1108

Kritika  naproti  tomu  označuje  test  primárního  účelu,  za  chaotický,  nepředvídatelný  a 

v podstatě  stejně  náchylný  k  manipulacím  jako  přístup  překonaný  rozsudkem  Crawford  v. 

Washington, neboť i tento test předpokládá při hodnocení povahy sporného vyjádření komplexní 

hmotněprávní posouzení souvisejících skutkových okolností.1109

Podle  shora  uvedeného  rozsudku  ze  dne  25.  června  2009  ve  věci  Melendez-Diaz  v. 

Massachusetts je  svědkem,  jejž  má obviněný právo konfrontovat,  i  znalec,  který  se  podílel  na 

1105 Petit,  J.  The Road to Understanding the Confrontation Clause:  Ohio v.  Clark Makes a U-Turn.  Louisiana Law 
Review - Fall 2016. Volume 77, Number 1, s. 187 - 188:  „Another test that courts have adopted in furtherance 
of the Confrontation Clause analysis is the formalized statement test. This test deems “extrajudicial statements . . .  
contained  in  formalized  testimonial  materials,  such  as  affidavits,  depositions,  prior  testimony,  or  confessions” 
to be testimonial.”

1106 V daném případě se jednalo o posouzení charakteru rozhovoru mezi učiteli mateřské školy a tříletým dítětem, u nějž 
vzniklo podezření, že dochází k jeho zneužívání. Soud dospěl k závěru, že učitelé byli motivování zejména snahou 
identifikovat a odstranit hrozící nebezpečí. Jsou-li adresátem vyjádření osoby, jejichž posláním není odhalovat a 
vyšetřovat trestnou činnost, je závěr o tom, že by výpověď měla charakter svědectví, zpravidla málo pravděpodobná. 
Navíc u dětí takto nízkého věku nelze zřejmě vůbec předpokládat vědomí, že by jejich výpověď mohla být před 
soudem užita jako usvědčující důkaz.

1107 Ohio v. Clark, rozsudek ze dne 18. června 2015, No. 13–1352: „ ... the primary purpose test is a necessary, but not  
always sufficient, condition for the exclusion of out-of-court statements under the Confrontation Clause.”

1108 „...the opinion’s statement that the primary-purpose test is merely one of several heretofore unmentioned conditions  
(“necessary, but not always sufficient”) that must be satisfied before the Clause’s protections apply. ... is absolutely  
false,  and has  no support  in  our  opinions.  The  Confrontation  Clause  categorically  entitles  a  defendant  to  be  
confronted with the witnesses against him; and the primary-purpose test sorts out, among the many people who 
interact  with the police informally,  who is acting as a witness and who is not. Those who fall into the former  
category bear testimony,and are therefore acting as “witnesses,” subject to the right of confrontation. There are  
no other mysterious requirements that the Court declines to name” (Ohio v. Clark, rozsudek ze dne 18. června 2015, 
No. 13–1352, odlišné stanovisko, které zaujal soudce A. Scalia a soudkyně R. B. Ginsburg).

1109 Petit,  J.  The Road to Understanding the Confrontation Clause:  Ohio v.  Clark Makes a U-Turn.  Louisiana Law 
Review - Fall 2016. Volume 77, Number 1, s. 202 - 203.
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zpracování  usvědčujícího  znaleckého  posudku.  Toto  pojetí  bylo  potvrzeno  rozsudkem  ze  dne 

23. června 2011 ve věci Bullcoming v. New Mexico.

Posléze však Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 18. června 2012 ve věci Williams v. Illinois 

dospěl k odlišnému závěru, když konstatoval, že „pravidlo konfrontace se nevztahuje na stanoviska,  

která nejsou určena k prokázání pravdivosti skutkových tvrzení.  Pokud znalec svědčí ve prospěch  

obžaloby v trestním řízení,  obžalovaný má možnost podrobit  jej  křížovému výslechu co se týče  

jakýchkoli (odborných) stanovisek, na nichž jsou založeny závěry posudku. (Skutkové) předpoklady,  

na nichž posudek spočívá, znalec nepředkládá jako pravdu a spadají proto mimo rámec pravidla  

konfrontace.”1110 Soud  proto  neposoudil  jako  porušení  práv  obžalovaného  situaci,  kdy  závěry 

znaleckého posudku stvrdila osoba, která se sice na vypracování posudku přímo nepodílela, avšak 

byla  obeznámena  s  užitou  vědeckou  metodou  a  poměry  příslušného  pracoviště.  V konkrétním 

případě  kromě  toho  dle  soudu  nebylo  možné  znalecký  posudek  považovat  za  svědectví  proti 

obžalovanému, neboť v době jeho vypracování nebyl podezřelý ze spáchání stíhaného deliktu.1111 

Soudkyně R. B. Ginsburg, E. Kagan a S. Sotomayor a soudce A. Scalia ve svém disentním 

stanovisku oponovali,  že stanovisko většiny umožňuje obcházení práv obžalovaného zaručených 

Ústavou,  neboť  ani  důkaz  forenzního  charakteru  není  prost  rizika  manipulace  či  omylu;  nelze 

vyloučit,  že  osoba,  která  posudek  zpracovala  byla  nezkušená,  nekompetentní  nebo  nepoctivá. 

„Vědecké hodnocení může být sice po technické stránce jisté, je však  pouze natolik spolehlivé,  

nakolik jsou spolehlivé osoby, které jej prováděly. To je důvodem, proč obžalovaný může mít zájem 

klást těmto osobám řadu otázek...”1112

Svědecká výpověď osoby, která nebyla podrobena konfrontaci ze strany obviněného, je dle 

judikatury  Nejvyššího  soudu  přípustná  v  případě,  kdy  obviněný  vlastním  jednáním  takové 

konfrontaci zamezí,  čímž na výkon svého práva vyslýchat svědky proti  sobě fakticky rezignuje 

(forfeiture of wrongdoing). V rozsudku ze dne 25. června 2008 ve věci Giles v. California Nejvyšší 

1110 „We  now  conclude  that  this  form of  expert  testimony  doesnot  violate  the  Confrontation  Clause  because  that  
provision has no application to out-of-court statements that are not offered to prove the truth of the matter asserted.  
When  an  expert  testifies  for  the  prosecution  in  a  criminal  case,  the  defendant  has  the  opportunity  to  cross-
examinethe expert about any statements that are offered for their truth. Out-of-court statements that are related by  
the expert solely for the purpose of explaining the assumptions on which that opinion rests are not offered for their  
truth and thus fall outside the scope of the Confrontation Clause. Applying this rule to the present case, we conclude  
that the expert’s testimony did not violate the Sixth Amendment. ” (Williams v. Illinois, rozsudek ze dne 18. června 
2012, No. 10–8505).

1111 „The report was sought not for the purpose of obtaining evidence to be used against petitioner,who was not even  
under suspicion at the time, but for the purpose of finding a rapist who was on the loose. And the profile that  
Cellmark  provided  was  not  inherently  inculpatory.  On  the  contrary,  a  DNA  profile  is  evidence  that  tends  
to exculpate all but one of the more than 7 billion people in the world today” (Williams v. Illinois, rozsudek ze dne 
18. června 2012, No. 10–8505).

1112 „Scientific testing is “technical,” to be sure, ... but it is only as reliable as the people who perform it. That is why  
a defendant may wish to ask the analyst avariety of questions...” (Williams v. Illinois, rozsudek ze dne 18. června 
2012, No. 10–8505, disentní stanovisko, které zaujaly soudkyně R. B. Ginsburg, E. Kagan, a S. Sotomayor a soudce 
A. Scalia).
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soud uvedl, že absence takového pravidla by představovala pro obviněné nepřípustnou pobídku, aby 

bránili výslechu svědka prostřednictvím úplatků, zastrašování či fyzické likvidace.1113 

Předpokladem aplikace tohoto pravidla je prokázání, že „jednání obviněného bylo vedeno 

úmyslem  zabránit  svědkovi  v  podání  jeho  svědectví.  V případech,  kdy  z  předložených  důkazů 

vyplývá, že obviněný zapříčinil absenci svědka, avšak neučinil tak v úmyslu zabránit mu v podání  

svědectví,  (dle pravidel common law, s nimiž se soud ztotožnil) bylo svědectví nekonfrontované 

osoby  vyloučeno,  nebylo-li  možné  na  něj  uplatnit  odlišnou  výjimku  vyplývající  z common  law,  

týkající se osob, které svoje svědectví podávaly vědomě na pokraji smrti” (declarations made by a 

speaker who was both on the brink of death and aware that he was dying).1114 „Představa, že by 

soudce mohl zbavit obviněného práva, které Ústava považuje za nezbytný předpoklad spravedlivého  

procesu, na základě vlastní úvahy, že obviněný je vinen dle obžaloby, je neslučitelné s právem na 

proces před porotou. Lze říci, že takový postup je srovnatelný s upuštěním od procesu před porotou  

s tím, že obviněný je zjevně vinen.”1115

Jak uvádí další judikatura, obviněný může být při svém jednání veden více různými důvody, 

podstatné však je, zda alespoň jedním z těchto důvodů je též snaha zabránit svědkovi v podání jeho 

výpovědi.

V.4 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

 Ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy zaručuje každému právo na to, aby jeho záležitost byla 

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným 

zákonem,  který  rozhodne  o  jeho  občanských  právech  nebo  závazcích  nebo  o  oprávněnosti 

jakéhokoli trestního obvinění proti němu. 

Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva je podstatou kontradiktornosti trestního 

řízení,  jako  jednoho ze  základních  předpokladů spravedlivého procesu,  pravidlo,  že  obžaloba  i 

obhajoba musí mít možnost seznámit se se vším, co v řízení uvede druhá strana, a s důkazy které 
1113 „...  the “wrong”and the  “evil  Practices”  to  which  these  statements  referred  was  conduct  designed  to  prevent  

a witness from testifying. The absence of a forfeiture rule covering this sort of conduct would create an intolerable  
incentive for defendants to bribe, intimidate, or even kill witnesses against them” (Giles v. California, rozsudek ze 
dne 25. června 2008, No. 07–6053).

1114 „The manner in  which this  forfeiture rule was applied  makes  plain that  unconfronted testimony would not  be  
admitted without ashowing that  the defendant intended to prevent a witness from testifying. In cases where the  
evidence suggested that the defendant wrongfully caused the absence of a witness, but had not done so to prevent  
the witness from testifying, unconfronted testimony was excluded unless it  fell  within the separate common-law  
exception to the confrontation requirement for statements made by speakers who were both on the brink of death 
and aware that they were dying” (Giles v. California, rozsudek ze dne 25. června 2008, No. 07–6053).

1115 „The notion that judges may strip the defendant of a right that the Constitution deems essential to a fair trial, on the  
basis of a prior judicial assessment that the defendant is guilty as charged, does not sit well with the right to trial  
by jury. It is akin, one might say, to  „dispensing with jury trial because a defendant is obviously guilty” (Giles v. 
California, rozsudek ze dne 25. června 2008, No. 07–6053).
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předloží,  a  příležitost  na  tyto  skutečnosti  reagovat.1116 Uvedené  pravidlo  neplatí  bezvýjimečně, 

v některých případech může být nezbytné před obhajobou některé důkazy zatajit, ať již s ohledem 

na nezbytnost ochrany třetích osob či významný veřejný zájem. Takové omezení práv obhajoby je 

však přípustné pouze ve výjimečných případech, kdy je daný postup skutečně nezbytný, přičemž 

práva obhajoby jsou odpovídajícm způsobem vyvážena.1117 Veškeré důkazy musejí být zpravidla 

prováděny veřejně při soudním jednání a v přítomnosti obžalovaného. Z této zásady jsou přípustné 

výjimky, ty však nesmějí narušit práva obhajoby.1118

Podle čl.  6 odst.  3 písm.  d)  Úmluvy má každý,  kdo je  obviněn z trestného činu,  právo 

vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj 

prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě.1119

Právo  vyslýchat  svědky  proti  sobě  je  v  judikatuře Evropského  soudu  pro  lidská  práva 

vykládáno tak, že obviněný by měl mít přiměřenou a dostatečnou možnost zpochybnit výpověď a 

vyslechnout svědka,1120 který vypovídá v jeho neprospěch, a to během výpovědi nebo později.1121 

Úmluva nezakazuje, aby v řízení před soudem byly použity výpovědi učiněné při vyšetřování před 

policejním orgánem, měl-li obviněný během výslechu nebo kdykoli v průběhu řízení možnost se 

výslechu svědka zúčastnit, konfrontovat svědka a klást mu otázky.1122

1116 Edwards proti Spojenému království, rozsudek ze dne 16. prosince 1992, č. 13071/87, odst. 36, Rowe a Davis proti 
Spojenému království, rozsudek ze dne 16. února 2000, č. 28901/95, odst. 60, Verhoek proti Nizozemí, rozhodnutí 
ze dne 27. ledna 2004, č. 54445/00.

1117 Rowe a Davis proti Spojenému království, rozsudek ze dne 16. února 2000, č. 28901/95, odst. 61.
1118 Barberà,  Messegué  a  Jabardo  proti  Španělsku,  rozsudek  ze  dne  6.  prosince  1988,  č.  10590/83,  odst.  87  -  89, 

Windisch proti Rakousku, rozsudek ze dne 27. září 1990, č. 12489/86, odst. 26, Delta proti Francii, rozsudek ze dne 
19. prosince 1990,  č.  11444/85,  odst.  36,  Asch  proti  Rakousku,  rozsudek  ze dne 26. dubna 1991,  č.  12398/86, 
odst. 27, Doorson proti Nizozemí, rozsudek ze dne 26. března 1996, č. 20524/92, odst. 47, Ferrantelli a Santangelo 
proti Itálii, rozsudek ze dne 7. srpna 1996, č. 19874/92, odst. 51, Van Mechelen proti Nizozemí, rozsudek ze dne 
23. dubna 1997, č. 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 22056/93, odst. 51, Lucà proti Itálii, rozsudek ze dne 27. února 
2001, č. 33354/96, odst. 39, Birutis proti Litvě, rozsudek z 28. března 2002, č. 47698/99 a 48115/99, odst. 28, Mild 
a Virtanen proti Finsku, rozsudek ze dne 26. července 2005, č. 39481/98 a 40227/98, odst. 42, Krasniki proti České 
republice, rozsudek ze dne 28. února 2006, č. 51277/99, odst. 75, Bonev proti Bulharsku, rozsudek ze dne 8. června 
2006, č. 60018/00, odst. 43, Pello proti Estonsku, rozsudek ze dne 12. dubna 2007, č. 11423/03, odst. 25, Caka proti 
Albánii, rozsudek ze dne 8. prosince 2009, č. 44023/02, odst. 101, Kornev a Karpenko proti Ukrajině, rozsudek ze 
dne 21. října 2010, č. 17444/04, odst. 54, Al Khawaja a Tahery proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu 
ze dne 15. prosince 2011, č. 26766/05 a 22228/06, odst. 118.

1119 Viz též  Polák, P.  Limity dokazovania výsluchmi svedkov v trestnom konaní vyplúvajúce z práva na spravodlivý 
proces. in: Jelínek, J. a kol.  Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 
2018, s. 55 - 70.

1120 Pojem „svědek” má v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva autonomní význam; je jím každá osoba, jejíž 
ústní či písemné vyjádření je v řízení užito jako důkaz (Windisch proti Rakousku, rozsudek ze dne 27. září 1990, 
č. 12489/86, odst. 23, Delta proti Francii, rozsudek z 19. prosince 1990, č. 11444/85, odst. 34, Vladimir Romanov 
proti Rusku, rozsudek ze dne 24. července 2008, č. 41461/02, odst. 97); je jím též spoluobviněný (Lucà proti Itálii, 
rozsudek ze dne 27. února 2001, č. 33354/96, odst. 41, Balšán proti České republice, rozsudek ze dne 18. července 
2006, č. 1993/02, odst. 31).

1121 Kostovski proti Nizozemí, rozsudek ze dne 20. listopadu 1989, č. 11454/85, odst. 41, Saidi proti Francii, rozsudek 
ze dne 23. září 1993, č. 14647/89, odst. 43, Solakov proti Makedonii, rozsudek ze dne 31. října 2001, č. 47023/99, 
odst. 57,  Vladimir Romanov proti Rusku, rozsudek ze dne 24. července 2008, č. 41461/02, odst. 105.

1122 Unterpertinger proti Rakousku, rozsudek ze dne 24. listopadu 1986, č. 9120/80, odst. 31, Windisch proti Rakousku, 
rozsudek ze dne 27. září 1990, č. 12489/86, odst. 26, Lucà proti Itálii, rozsudek ze dne 27. února 2001, č. 33354/96, 
odst.  39,  Bocos-Cuesta  proti  Nizozemí,  rozsudek  ze  dne  10.  listopadu  2005,  č. 54789/00,  odst.  68,  Vladimir 
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V souvislosti s právem obviněného konfrontovat svědky proti sobě v judikatuře Evropského 

soudu pro lidská práva byla od vydání rozsudku ze dne 24. listopadu 1986 ve věci Unterpertinger  

proti  Rakousku postupně formulována  doktrína tzv. jediného či  rozhodujícího důkazu,  podle níž 

pokud odsouzení stěžovatele spočívalo  výlučně nebo v rozhodující míře  (solely or to a decisive  

extent) na výpovědi svědka, jehož obžalovaný neměl možnost kdykoli během řízení vyslechnout a 

v přímé  konfrontaci  zpochybnit  jeho  věrohodnost,  dochází  zpravidla  k porušení  čl.  6  odst.  3 

písm. d) Úmluvy.1123

Pokud měl možnost zúčastnit se výslechu svědka alespoň obhájce obviněného,1124 jedná se 

o podstatnou  procesní  záruku.1125 Lze  totiž  předpokládat,  že  obhájce  bude  namísto  obviněného 

vykonávat právo zpochybňovat výpověď svědka a klást svědkovi otázky.1126 Stále je ovšem třeba 

posoudit, zda i přesto nedošlo k porušení práva obviněného vyslýchat svědky proti sobě.1127 Jako 

procesní záruku je třeba vnímat zpravidla již samotnou skutečnost, že obhájce obviněného dostal 

možnost zúčastnit se výslechu svědka, i pokud obhájce této možnosti nevyužije.1128 To by neplatilo 

pouze v případě, že by obhájce žádal o odklad výslechu a tuto žádost dostatečně odůvodnil.1129 Dále 

platí,  že  „ačkoli Úmluva nevylučuje možnost výslechu svědka v nepřítomnosti obžalovaného, je-li  

přítomen  jeho  advokát,  musí  být  taková  výjimka  ze  záruk  zakotvených  v  článku  6  vykládána 

restriktivně.”1130

Romanov proti Rusku, rozsudek ze dne 24. července 2008, č. 41461/02, odst. 100, Caka proti Albánii, rozsudek ze 
dne 8. prosince 2009, č. 44023/02, odst. 102,  Kornev a Karpenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 21. října 2010, 
č. 17444/04, odst. 55. 

1123 Unterpertinger  proti  Rakousku,  rozsudek ze dne 24.  listopadu 1986,  č.  9120/80,  odst.  32 -  33,  Windisch proti 
Rakousku, rozsudek ze dne 27. září 1990, č. 12489/86, odst. 31, Delta proti Francii, rozsudek z 19. prosince 1990, 
č. 11444/85, odst. 37, Saidi proti Francii, rozsudek ze dne 23. září 1993, č. 14647/89, odst. 43 (sporná výpověď byla 
jediným důkazem), Ferrantelli a Santangelo proti Itálii, rozsudek ze dne 7. srpna 1996, č. 19874/92, odst. 52,  Van 
Mechelen proti Nizozemí, rozsudek ze dne 23. dubna 1997, č. 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 22056/93, odst. 55, 
A.  M. proti  Itálii,  rozsudek ze dne 14. prosince 1999, č. 37019/97, odst.  25,  Lucà proti  Itálii,  rozsudek ze dne 
27. února 2001, č.  33354/96, odst. 43, Solakov proti  Bývalé jugoslávské republice Makedonii,  rozsudek ze dne 
31. října 2001, č. 47023/99, odst. 57, Visser proti Nizozemí, rozsudek ze dne 14. února 2002, č. 26668/95, odst. 45, 
Mild a Virtanen proti Finsku, rozsudek ze dne 26. července 2005, č. 39481/98 a 40227/98, odst. 42, Bonev proti 
Bulharsku, rozsudek ze dne 8. června 2006, č. 60018/00, odst. 43, Pello proti Estonsku, rozsudek ze dne 12. dubna 
2007, č.  11423/03, odst. 25,  Vladimir Romanov proti  Rusku, rozsudek ze dne 24. července 2008, č.  41461/02, 
odst. 100, Caka proti  Albánii,  rozsudek ze dne 8.  prosince 2009, č. 44023/02,  odst. 105, 114 -  115,   Kornev a 
Karpenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 21. října 2010, č. 17444/04, odst. 54, 56.

1124 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. I. ÚS 1860/16, odst. 95.
1125 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 127.
1126 Karadag proti Turecku, rozsudek ze dne 29. června  2010, č. 12976/05, odst. 51.
1127 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 127, Şandru 

proti Rumunsku, rozsudek ze dne 15. října 2013, č. 33882/05, odst. 67, Gani proti Španělsku, rozsudek ze dne 
19. února 2013 č. 61800/08, odst. 48; A. G. proti Švédsku, rozhodnutí ze dne 10. ledna 2012 č. 315/09; též Verdam 
proti Nizozemsku, rozhodnutí ze dne 31. srpna 1999, č. 35253/97; Vebiu proti České republice, rozhodnutí ze dne 
26. července 2003, č. 46168/99, v nichž Evropský soud pro lidská práva s ohledem na okolnosti daných případů 
dospěl k závěru, že ke spravedlivosti procesu dostačovalo, že možnost vyslechnout svědky měl obhájce.

1128 Gani proti Španělsku, rozsudek ze dne 19. února 2013 č. 61800/08, odst. 48.
1129 Gani proti Španělsku, rozsudek ze dne 19. února 2013 č. 61800/08, odst. 9 a 48; Kopecký proti České republice, 

rozhodnutí ze dne 30. března 2010, č. 32456/04.
1130 Melich a Beck proti České republice, rozsudek ze dne 24. července 2008, č. 35450/04, odst. 53.
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Zásada jediného či rozhodujícího důkazu však nikdy nebyla aplikována bezvýjimečně a bez 

zohlednění dalších okolností případu, přičemž postupně byly judikaturou vymezeny případy, kdy je 

pravidlo jediného či rozhodného důkazu určitým způsobem modifikováno. Má-li být v řízení užita 

jako  důkaz  výpověď  svědka,  aniž  byla  obviněnému  možnost  jej  vyslechnout,  soud  zpravidla 

zkoumal,  z  jakého  důvodu  nebyl  svědek  opětovně  vyslechnut  za  přítomnosti  obviněného.1131 

Ospravedlnitelný  se  uvedený  postup  jevil  v  případě,  kdy  opakování  výslechu  bylo  objektivně 

nemožné,1132 například v důsledku nemožnosti nalezení svědka; příslušné orgány byly v takovém 

případě  povinny  prokázat,  že  se  o  zajištění  výslechu  takového  svědka  aktivně  pokoušely.1133 

Obdobným případem byla situace, kdy svědek zemřel,1134 nebo v řízení před soudem využil svého 

práva odepřít výpověď.1135 Taková výpověď však nesměla představovat  jediný usvědčující důkaz 

vedoucí k odsouzení obviněného.1136 Za významné bylo též považováno, zda se obviněný výslechu 

svědka v průběhu řízení  domáhal,  rozporoval  konkrétní  skutečnosti  obsažené v jeho výpovědi  a 

uváděl konkrétní otázky, na něž by měl být svědek tázán.1137

Zejména v případě obětí sexuálních deliktů, pro něž by případná konfrontace s obviněným 

mohla představovat další těžkou újmu, soud připouštěl, že je nezbytné přijmout k ochraně oběti 

zvláštní opatření, jsou-li slučitelná s adekvátním výkonem obhajoby.1138 Oběť v těchto případech 

bývá vyslechnuta pouze jednou v přípravném řízení, s tím, že její výslech je v řízení před soudem 

pouze  přečten.  Uvedený  postup  Evropský  soud  považoval  za  souladný  s  Úmluvou  za  těchto 

podmínek:

- aktivní  účast  obhajoby při  výslechu (například možnost sledovat výslech prostřednictvím 

videopřenosu nebo přes jednosměrné zrcadlo),

1131 Ke genezi výjimek z pravidla jediného či rozhodujícího důkazu srov. Nejedlý, J. Zákonnost důkazů v trestním řízení 
ve světle Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, disertační práce, 2012, s. 136 a násl.

1132 Uvedený přístup kritizuje  Nejedlý, J. Zákonnost důkazů  v trestním  řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 154, 
s tím, že „není jasné, proč by právě obhajoba a nikoli veřejná žaloba měla nést rizika žádnou stranou nezaviněné 
nemožnosti provedení výslechu.”

1133 Artner proti Rakousku, rozsudek ze dne 28. srpna 1992, č. 39/1991/291/362, odst. 22, Mild a Virtanen proti Finsku, 
rozsudek ze dne 26. července 2005, č. 39481/98 a 40227/98, odst. 45, 47, Bonev proti Bulharsku, rozsudek ze dne 
8. června 2006, č. 60018/00, odst. 43,  Balšán proti České republice, rozsudek ze dne 18. července 2006, č. 1993/02, 
odst. 30, Pello proti Estonsku, rozsudek ze dne 12. dubna 2007, č. 11423/03, odst. 34 - 35, Vladimir Romanov proti 
Rusku, rozsudek ze dne 24. července 2008, č. 41461/02, odst. 100, 104.

1134 Mika proti Švédsku, rozhodnutí ze dne 27. ledna 2009, č. 31243/06, odst. 37.
1135 Asch proti  Rakousku,  rozsudek ze dne  26.  dubna 1991,  č.  12398/86,  odst.  28,   Balšán proti  České  republice, 

rozsudek ze dne 18. července 2006, č. 1993/02, odst. 31.
1136 Rachdad proti  Francii,  rozsudek ze dne 13. listopadu 2003, č.  1846/01, odst.  24,  Balšán proti  České republice, 

rozsudek ze dne 18. července 2006, č. 1993/02, odst. 30.
1137 Solakov proti Makedonii, rozsudek ze dne 31. října 2001, č. 47023/99, odst. 62.
1138 S.  N.  proti  Švédsku,  rozsudek ze  dne  2.  července  2002,  č.  34209/96,  odst.  47,  Bocos-Cuesta  proti  Nizozemí, 

rozsudek ze dne 10. listopadu 2005, č. 54789/00, odst. 69.
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- obhajobě je umožněno klást  vyslýchané oběti  zprostředkovaně otázky (je vhodné,  aby si 

vyslýchající tyto otázky předem vyžádal),

- o  průběhu výslechu by měl  být  pořízen  audiovizuální  záznam,  který  je  posléze  přehrán 

v řízení před soudem.1139

Evropský  soud  pro  lidská  práva  se  ve  své  judikatuře  zabýval  též  použitím  výpovědí 

tzv. anonymních svědků, tedy svědků, jejichž totožnost, případně podoba je před obhajobou utajena. 

Pokud obhajoba nezná totožnost svědka, který je vyslýchán, může být zbavena možnosti prokázat, 

že  svědek  je  zaujatý,  nepřátelský  nebo  nedůvěryhodný.  Svědecká  výpověď nebo  jakákoli  jiný 

prohlášení mohou být lživá nebo výsledkem pouhého omylu.1140 Nepřítomnost anonymních svědků 

při soudním jednání zároveň znemožňuje soudcům sledovat jejich chování a udělat si tak vlastní 

úsudek  o  jejich  věrohodnosti.  Jiné  důkazy  ani  zvýšená  pečlivost  při  posuzování  výpovědi 

anonymních  svědků  nemohou  nahradit  přímé  pozorování.1141 Současně  však  platí,  že  samotné 

principy spravedlivého procesu vyžadují, aby tam, kde je to nezbytné, byly mezi zájmy obhajoby a 

svědků či obětí trestných činů nalezena přiměřená rovnováha.1142 

Obviněný  se  práva  na  výslech  svědků  proti  sobě  může  vzdát,  musí  tak  však  učinit 

jednoznačně,  aby  jeho  projev  vůle  nevzbuzoval  pochybnosti;1143 Vzdání  se  práva  „musí  být  

doprovázeno minimálními  zárukami  odpovídajícími  jeho  důležitosti.  Navíc  nesmí  být  v  rozporu 

s žádným důležitým veřejným zájmem ... Před tím, než soudy dospějí k závěru, že se obviněný vzdal  

svého práva v důsledku svého jednání (konkludentně), musí být prokázáno, že obviněný mohl takový  

důsledek svého jednání předvídat...”1144

1139 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H.  Beck,  2012,  s.  831;  Bocos-Cuesta  proti  Nizozemí,  rozsudek  ze  dne  10.  listopadu  2005,  č.  54789/00, 
odst. 69 - 72,  a  contrario  Breukhoven  proti  České  republice,  rozsudek  ze  dne  21.  července  2011,  č.  44438/06, 
odst. 56.

1140 Kostovski proti Nizozemí, rozsudek ze dne 20. listopadu 1989, č. 11454/85, odst. 42:  „If the defence is unaware 
of the identity of the person it seeks to question, it may be deprived of the very particulars enabling it to demonstrate  
that he or she is prejudiced, hostile or unreliable. Testimony or other declarations inculpating an accused may well  
be designedly untruthful or simply erroneous and the defence will scarcely be able to bring this to light if it lacks  
the information permitting it to test the author’s reliability or cast doubt on his credibility. The dangers inherent  
in such a situation are obvious.”

1141 Kostovski proti Nizozemí, rozsudek ze dne 20. listopadu 1989, č. 11454/85, odst. 43,  Windisch proti Rakousku, 
rozsudek ze dne 27. září 1990, č. 12489/86, odst. 28 - 29; Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská 
úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 825.

1142 Doorson proti Nizozemí, rozsudek ze dne 26. března 1996, č. 20524/92, odst. 70.
1143 Bocos-Cuesta proti Nizozemí, rozsudek ze dne 10. listopadu 2005, č. 54789/00, odst. 65, Bonev proti Bulharsku, 

rozsudek ze dne 8. června 2006, č. 60018/00, odst. 41 (stěžovatel v době, kdy souhlasil se čtením výpovědi nebyl 
zastoupen obhájcem),  Vladimir Romanov proti Rusku, rozsudek ze dne 24. července 2008, č. 41461/02, odst. 98. 
Srov. obdobně usnesení Ústavního soudu ze dne 3. prosince 1997, sp. zn. II. ÚS 104/96, usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 27. srpna 2003, sp. zn.  5 Tdo 810/2003, rovněž připouštějící, aby se obviněný svého práva konfrontovat 
svědky vzdal, a to i implicitně, tím, že proti takovému výslechu nemá námitek.

1144 Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. I. ÚS 1860/16, odst. 97. Za takový konkludentní souhlas se 
vzdáním se  práva  vyslýchat  svědky proti  sobě  nelze  dle  Ústavního  soudu  v  českém právním řádu  považovat 
skutečnost, že obviněný uprchne nebo se skrývá: „Podle českého práva platí, že pokud obviněný uprchne a posléze  
se vrátí nebo je předán do České republiky, může požádat o to, aby byly znovu provedeny důkazy, "jejich[ž] povaha  
to připouští, nebo jejichž opakování nebrání jiná závažná skutečnost" (§ 306a odst. 1 trestního řádu). Toto právo má  
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Soulad  užití  výpovědi  anonymních  svědků  s  požadavky  Úmluvy  byl  posuzován 

s přihlédnutím k následujícím kritériím:

- důvody utajení totožnosti (podoby) svědka,

- subsidiarita a proporcionalita takového omezení obhajoby,

- význam důkazu pro odsouzení,

- opatření přijatá ke kompenzaci práv obhajoby.1145

Dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva legitimním důvodem utajení totožnosti 

svědka jsou zejména odůvodněné obavy z ohrožení života a zdraví svědka nebo jeho rodiny.1146 

Přípustné je utajení totožnosti svědka z důvodu možnosti opětovného užití policejního agenta při 

dalších operacích,1147 nebo snahy o neprozrazení policejních metod odhalování trestné činnosti.1148 

S ohledem na to, že policisté jsou ve vztahu k orgánům výkonné moci vázány obecným závazkem 

poslušnosti  a  mají  obvykle  vazby na  obžalobu,  jejich postavení  se  proto  odlišuje  od postavení 

nezúčastněné  osoby  a  k  jejich  výslechu  v utajení  by  proto  mělo  být  přistupováno  toliko  za 

výjimečných okolností.1149 

K užití výpovědi anonymního svědka lze v každém případě přistoupit jen tehdy, neexistuje-li 

méně omezující  opatření,  které  by sledovaný cíl  bylo s  to  naplnit.1150 Rozsah utajení  musí  být 

obviněný i v případě, že je jako uprchlý odsouzen v nepřítomnosti, pokud požádá o zrušení tohoto odsuzujícího  
rozsudku a o opakování řízení před soudem (§ 306a odst. 2 trestního řádu).  Obviněný tedy nemůže předvídat, že  
pokud uprchne, již nedostane příležitost vyslýchat osobně svědky; citovaná ustanovení trestního řádu mu totiž toto  
právo naopak - s několika výjimkami - výslovně přiznávají. Skutečnost, že obviněný uprchl, tudíž nelze v rámci  
opakovaného řízení před soudem podle § 306a odst. 2 trestního řádu vykládat jako konkludentní vzdání se práva na 
výslech svědků, neboť takový následek není pro obviněného předvídatelný.  Stěžovatelka se tedy tím, že uprchla,  
nevzdala svého práva osobně vyslýchat svědky proti sobě” (odst. 105). Viz též zde citovanou judikaturu Evropského 
soudu pro lidská práva.

1145 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2012, s. 825; Kok proti Nizozemí, rozhodnutí ze dne 4. července 2000, č. 43149/98, oddíl I. 
Odlišně formuluje kritéria přípustnosti výpovědi anonymních svědků Nejedlý, J. Zákonnost důkazů v trestním řízení 
ve světle Evropské úmluvy o ochraně  lidských práv a základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, disertační práce, 2012, s. 166 - 167 (tzv. Doorson test):
„i) v žádném případě  nesmí být jakékoli uznání vinným založeno výlučně  ani  v rozhodující míře na výpovědích 
anonymních svědků,
ii) udělení režimu utajení musí být důvodné (později ESLP uznal, že musí být dokonce nezbytné),
iii) zásah do práv obhajoby musí být vykompenzován zvláštními procesními opatřeními,
iv) s výpovědí anonymních svědků musí být nakládáno dostatečně obezřetně.”

1146 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2012, s. 827;  Dzelili proti Německu, rozhodnutí ze dne 29. září 2009, č. 15065/05.

1147 Lüdi  proti  Švýcarsku,  rozsudek  ze  dne  15.  června  1992,  č.  12433/86  odst.  49.Van  Mechelen  proti  Nizozemí, 
rozsudek ze dne 23. dubna 1997, č. 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 22056/93, odst. 57, 

1148 Rowe a Davis proti Spojenému království, rozsudek ze dne 16. února 2000, č. 28901/95, odst. 61.
1149 Van Mechelen proti  Nizozemí, rozsudek ze dne 23. dubna 1997, č. 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 22056/93, 

odst. 56.
1150 Van Mechelen proti  Nizozemí, rozsudek ze dne 23. dubna 1997, č. 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 22056/93, 

odst. 58:  „the right to a fair administration of justice holds in a democratic society, any measures restricting the  
rights of the defence should be strictly necessary. If a less restrictive measure can suffice then that measure should  
be applied.”
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přiměřený; vždy je potřeba zvážit, zda mimo utajení totožnosti svědka je nezbytné skrýt též jeho 

podobu a znemožnit tak obhajobě zhodnocení mimoverbálních reakcí na kladené otázky.1151

Též  v  případě  anonymních  svědků  platilo,  že  odsouzení  nesmí  být  na  takové  výpovědi 

založeno výlučně nebo v rozhodující míře.1152

Vždy  bylo  třeba  dále  zkoumat,  zda  práva  obhajoby  byla  adekvátně  kompenzována.1153 

Především  by  mělo  být  umožněno  obhajobě  svědky  vyslechnout,  byť  způsobem  zaručujícím 

zachování  anonymity  (kladení  otázek  prostřednictvím  soudu,  přenos  výpovědi  vyslýchaného 

prostřednictvím audiovizuální techniky). Pokud obviněný svědka osobně nezná, může svědek před 

soudem vystupovat bez maskování, s tím, že jsou utajeny pouze jeho osobní údaje.1154

Jak  bylo  konstatně  judikováno,  vnitrostátní  soud  je  v  každém případě  povinen  věnovat 

maximální úsilí ověření věrohodnosti takového svědka.1155 Úvahy, jimiž byl veden při rozhodování, 

zda  danou  osobu  vyslechnout  jako  utajeného  svědka  a  při  stanovení  rozsahu  omezení  práv 

obhajoby, je soud povinen vtělit do odůvodnění svého rozhodnutí.1156

K modifikaci principu jediného či rozhodujícího důkazu přistoupil Evropský soud pro lidská 

práva v rozsudku velkého senátu ve věci  Al Khawaja a Tahery proti Spojenému království ze dne 

15.  prosince 2011, č.  26766/05 a  22228/06.  V odůvodnění  citovaného rozhodnutí  soud nejprve 

upřesnil stávající pravidla v tom směru, že odsouzení je na výpovědi založeno v rozhodující míře 

tehdy,  pokud  ji  lze  považovat  za  určující  pro  výsledek  řízení  (determinative  of  the  outcome 

of the case);  rozhodujícím  důkazem  tedy  není  každá  výpověď,  která  činí  odsouzení 

pravděpodobnější. Čím silnější jsou podpůrné důkazy, tím méně pravděpodobné je, že sporný důkaz 

bude považován za rozhodující.1157 Posléze soud konstatoval, že pravidlo jediného či rozhodujícího 
1151 Lüdi  proti  Švýcarsku,  rozsudek ze dne 15.  června 1992,  č.  12433/86 odst.  49,  Van Mechelen  proti  Nizozemí, 

rozsudek ze dne 23. dubna 1997, č. 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 22056/93, odst. 59.
1152 Lüdi proti Švýcarsku, rozsudek ze dne 15. června 1992, č. 12433/86 odst. 47, Doorson proti Nizozemí, rozsudek ze 

dne  26.  března  1996,  č.  20524/92,  odst.  76,  Van Mechelen  proti  Nizozemí,  rozsudek  ze dne 23.  dubna 1997, 
č. 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 22056/93, odst. 63, Visser proti  Nizozemí,  rozsudek ze dne 14. února 2002, 
č. 26668/95, odst. 50, Birutis proti Litvě, rozsudek z 28. března 2002, č. 47698/99 a 48115/99, odst. 29,  Doorson 
proti Nizozemí, rozsudek ze dne 26. března 1996, č. 20524/92, odst. 76,  Krasniki proti České republice, rozsudek ze 
dne 28. února 2006, č. 51277/99, odst. 76, 84, Dzelili proti Německu, rozhodnutí ze dne 29. září 2009, č. 15065/05.

1153 Doorson proti Nizozemí, rozsudek ze dne 26. března 1996, č.  20524/92, odst. 70, Van Mechelena proti Nizozemí, 
rozsudek ze dne 23. dubna 1997, č. 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 22056/93, odst. 54, 62,  Kok proti Nizozemí, 
rozhodnutí ze dne 4. července 2000, č. 43149/98,  Birutis proti Litvě, rozsudek ze dne 28. března 2002, č. 47698/99 
a 48115/99, odst. 29, Dzelili proti Německu, rozhodnutí ze dne 29. září 2009, č. 15065/05;  Nejedlý, J. Zákonnost 
důkazů  v trestním  řízení  ve světle  Evropské  úmluvy o ochraně  lidských práv  a základních svobod.  Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 179 a násl.

1154 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2012, s. 828.

1155 Birutis proti Litvě, rozsudek z 28. března 2002, č. 47698/99 a 48115/99, odst. 33 - 34.
1156 Van Mechelen, rozsudek ze dne 23. dubna 1997, č. 21363/93, 21364/93, 21427/93 a 22056/93, odst. 61,  Visser proti 

Nizozemí, rozsudek ze dne 14. února 2002, č. 26668/95, odst. 47,  Krasniki proti České republice, rozsudek ze dne 
28. února 2006, č. 51277/99, odst. 81 - 83, Dzelili proti Německu, rozhodnutí ze dne 29. září 2009, č. 15065/05.

1157 Al Khawaja a Tahery proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2011, č. 26766/05 a 
22228/06, odst. 131:  „Decisive ... in this context means more than “probative”. It further  means more than that,  
without the evidence, the chances of a conviction would recede and the chances of an acquittal advance, a test  
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důkazu nelze aplikovat  nepružně, bez zohlednění všech okolností případu a zvláštností národního 

právního  řádu.  Připuštění  výpovědi  svědka,  jehož  obviněný  neměl  možnost  během  řízení 

vyslechnout, ani následné odsouzení založené na takové výpovědi jako jediném či rozhodujícím 

důkazu, samo o sobě nepředstavuje porušení čl. 6 odst. 1, odst. 3 písm. d) Úmluvy. Klíčovou roli 

v takovém případě hraje, 

- zda k takovému postupu existoval „dobrý důvod”,1158 

- zda se jednalo o jediný či rozhodující důkaz,

- přijatá kompenzační opatření a náležité zhodnocení věrohodnosti výpovědi.1159

 Uvedenou změnu přístupu Evropského soudu pro lidská práva podrobil kritice disentující 

soudce  Sajó  a  soudkyně  Karakas,  kteří  poukázali  na  to,  že  již  samo  pravidlo  jediného  či  

rozhodujícího důkazu představuje výjimku z kategoricky formulovaného práva vyslýchat svědky 

proti sobě, zaručeného čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy. Nově formulovaný přístup toto právo zbavuje 

jeho  podstaty  (deprive  of  its  essence)  ve  prospěch  „nejistot  vyvažování”  (uncertainties 

of counterbalancing).

Tzv. Al Khawaja test byl posléze ne zcela jednoznačně aplikován v následující rozhodovací 

praxi soudu.1160 Zatímco v některých případech byly při posuzování celkové spravedlivosti řízení 
which... would mean that virtually all evidence would qualify. Instead, the word “decisive” should be narrowly  
understood as indicating evidence of such significance or importance as is likely to be determinative of the outcome 
of the case. Where the untested evidence of a witness is supported by other corroborative evidence, the assessment  
of whether it  is decisive will depend on the strength of the supportive evidence; the stronger the corroborative  
evidence, the less likely that the evidence of the absent witness will be treated as decisive.”

1158 Srov.  Nejedlý,  J. Zákonnost  důkazů  v  trestním  řízení  ve  světle  Evropské  úmluvy o  ochraně  lidských  práv  a 
základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 148 a násl.

1159 Al Khawaja a Tahery proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2011, č. 26766/05 a 
22228/06, odst. 147: „where a hearsay statement is the sole or decisive evidence against a defendant, its admission  
as evidence will not automatically result in a breach of Article 6 § 1. At the same time, where a conviction is based  
solely  or  decisively  on  the  evidence  of  absent  witnesses,  the  Court  must  subject  the  proceedings  to  the  most  
searching scrutiny. Because of the dangers of the admission of such evidence, it would constitute a very important  
factor  to  balance in the scales,  ...  and one which would require sufficient  counterbalancing factors,  including  
the existence  of  strong  procedural  safeguards.  The  question  in  each  case  is  whether  there  are  sufficient  
counterbalancing factors in place, including measures that permit a fair and proper assessment of the reliability  
of that evidence to take place. This would permit a conviction to be based on such evidence only if it is sufficiently  
reliable given its importance in the case.” 

1160 Srov. Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 64 
(citace stanoviska české vlády), odst. 78.
Mimo níže uvedených se jedná například o tato rozhodnutí: Nechto proti Rusku, rozsudek ze dne 24. ledna 2012, 
č. 24893/05, Chmura proti Polsku, rozsudek ze dne 4. dubna 2012, č. 18475/05, Fąfrowicz proti Polsku, rozsudek ze 
dne 17. dubna 2012, č. 43609/07, Salikhov proti Rusku, rozsudek ze dne 3. května 2012, č. 23880/05, Aigner proti 
Rakousku, rozsudek ze dne 10. května 2012, č. 28328/02, Vidgen proti Nizozemí, rozsudek ze dne  10. července 
2012,  č.  29353/06,  Hümmer  proti  Německu,  rozsudek  ze  dne  12.  července  2012,  č.  26171/07,  Mitkus  proti 
Lotyšsku,  rozsudek ze dne 2.  října 2012, č.  7259/03, McGlynn proti  Spojenému království,  rozhodnutí  ze dne 
16. října  2012,  č. 40612/11,  Sellick  a  Sellick  proti  Spojenému  království,  rozhodnutí  ze  dne  16.  října  2012, 
č. 18743/06, Pichugin proti Rusku, rozsudek ze dne 23. října 2012, č. 38623/03, Štefančič proti Slovinsku, rozsudek 
ze  dne  25. října  2012,  č.  14212/10,  Beggs  proti  Spojenému  království,  rozsudek  ze  dne  6.  listopadu  2012, 
č. 25133/06, Tseber proti České republice, rozsudek ze dne 22. listopadu 2012, č. 46203/08, Gani proti Španělsku, 
rozsudek  ze  dne  19.  února  2013,  č.  61800/08,  Papadakis  proti  Makedonii,  rozsudek  ze  dne  17. února  2013, 
č. 50254/07,  D.  T.  proti  Nizozemí,  rozhodnutí  ze  dne  2.  dubna  2013,  č.  25307/10,  Garofolo  proti  Švýcarsku, 
rozhodnutí ze dne 2. dubna 2013, č. 4380/09, C. B. proti Rakousku, rozsudek ze dne 4. dubna 2013, č. 30465/06, 
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prováděny všechny tři kroky uvedeného testu,1161 v dalších případech byla neexistence závažného 

důvodu pro nepřítomnost svědka obžaloby sama o sobě považována za dostatečný důvod pro závěr 

o porušení čl. 6 odst. 1 a odst. 3 písm. d) Úmluvy,1162 v jiných věcech bylo přihlédnuto též k tomu, 

zda nebyla svědecká výpověď pro výsledek řízení zjevně nevýznamná.1163

K rigorizaci nového výkladu čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy ve spojení s čl. 6 odst. 1 Úmluvy 

Evropský soud pro lidská práva přistoupil v rozsudku velkého senátu ze dne 15. prosince 2015 ve 

věci Schatschaschwili proti Německu.1164

Úvodem právního hodnocení velký senát konstatoval, že „že záruky zakotvené v čl. 6 odst. 3 

písm.  d) jsou specifickými aspekty práva na spravedlivý proces stanoveného v odstavci 1 téhož 

článku ... (a)  stížnost proto posoudí podle obou ustanovení ve spojení.  Hlavním úkolem Soudu na 

poli čl. 6 odst.  1 je zhodnotit celkovou spravedlivost trestního řízení ... Při tomto hodnocení Soud 

zkoumá řízení jako celek,  včetně způsobu, jakým byly získány důkazy, a to s ohledem na práva  

obhajoby a na zájem veřejnosti  a poškozených na řádném stíhání  trestné činnosti  ...,  a je-li  to  

zapotřebí, i na práva svědků.”1165

Soulad  řízení,  v  němž byla  jako  důkaz  použita  výpověď učiněná  svědkem,  který  nebyl 

přítomen a vyslechnut v hlavním líčení, s požadavky čl. 6 odst. 1 a odst. 3 písm. d) Úmluvy, je 

vnitrostání soud je povinen zkoumat ve třech krocích:

- zda  existoval  závažný  důvod pro  nepřítomnost  svědka,  a  tedy i  pro  připuštění  výpovědi 

tohoto nepřítomného svědka jako důkazu; 

- zda  byla  výpověď  nepřítomného  svědka  výlučným  nebo  rozhodujícím  základem  pro 

odsouzení obžalovaného; a 

Kostecki proti Polsku, rozsudek ze dne 4. června 2013, č. 14932/09, Vronchenko proti Estonsku, rozsudek ze dne 
17. července 2013, č. 59632/09, Brzuszczyński proti Polsku, rozsudek ze dne 17. září 2013, č. 23789/09, Rosin proti 
Estonsku, rozsudek ze dne 19. prosince 2013, č. 26540/08, Prăjină proti Rumunsku rozsudek ze dne 7. ledna 2014, 
č.  5592/05,  Gonzáles  Nájera  proti  Španělsku,  rozhodnutí  ze  dne  11.  února  2014,  č.  61047/13,  Lučić  proti 
Chorvatsku, rozsudek ze dne 17. února 2014, č. 5699/11, Matytsina proti Rusku, rozsudek ze dne 27. března 2014, 
č. 58428/10, Dončev a Burgov proti Makedonii, rozsudek ze dne 12. května 2014, č.30265/09, Damir Sibgatullin 
proti Rusku, rozsudek ze dne 28. května 2014, č. 1413/05, Suldin proti Rusku, rozsudek ze dne 16. října 2014, 
č. 20077/04, Horncastle a další proti Spojenému království, rozsudek ze dne 16. prosince 2014, č. 4184/10, Scholer 
proti Německu, rozsudek ze dne 18. prosince 2014, č. 14212/10,  Balta a Demir proti Turecku, rozsudek ze dne 
23. června 2015, č. 48628/12.

1161 Salikhov proti Rusku, rozsudek ze dne 3. května 2012, č. 23880/05, odst. 118 a násl., Asadbeyli a ostatní proti 
Ázerbájdžánu, rozsudek ze dne 11. prosince 2012, č. 3653/05, 14729/05, 20908/05, 26242/05, 36083/05 a 16519/06, 
odst. 134, Yevgeniy Ivanov proti Rusku, rozsudek ze dne 25. dubna 2013, č. 27100/03, odst. 45–50, Şandru proti 
Rumunsku, rozsudek ze dne 15. října 2013, č. 33882/05, odst. 62–70.

1162 Rudnichenko proti Ukrajině, rozsudek ze dne 11. července 2013, č. 2775/07, odst. 105–110, Nikolitsas proti Řecku, 
rozsudek ze dne 3. července 2014, č. 63117/09, odst. 35.

1163 Khodorkovskiy a Lebedev proti Rusku, rozsudek ze dne 25. července 2013, č. 11082/06 a 13772/05, odst. 709–716, 
Cevat Soysal proti Turecku, rozsudek ze dne 23. září 2014, č. 17362/03, odst. 76–79, Suldin proti Rusku, rozsudek 
ze dne 16. října 2014, č. 20077/04, odst. 56–59.

1164 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10.
1165 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 65 a 66.
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- zda  existovaly  dostatečné  vyvažující  faktory,  včetně  silných  procesních  záruk,  které 

kompenzovaly obtíže způsobené obhajobě v důsledku přijetí takové výpovědi a zajistily, že 

řízení jako celek bylo spravedlivé.1166

Při posuzování celkové spravedlivosti řízení je vždy nezbytné zhodnit skutkové okolnosti 

konkrétního případu podle všech uvedených kritérií,  jinými slovy nevyhovění některému z nich 

neznamená automatické porušení práv stěžovatele. Absence závažného důvodu pro nepřítomnost 

svědka obžaloby tak představuje sice „velmi významný faktor, který musí být zvážen při posouzení  

celkové spravedlivosti a který může vychýlit jazýček vah směrem k závěru o porušení čl. 6 odst. 1 a 

odst.  3  písm.  d),” avšak  „nemůže  být  sama  o  sobě  rozhodující  pro  závěr  o  nespravedlivosti  

řízení.”1167 Dostatečnost vyvažujících faktorů je pak třeba zkoumat nejen v případech,  kdy byla 

„výpověď  nepřítomného  svědka  výlučným  nebo  rozhodujícím  základem  pro  stěžovatelovo 

odsouzení, ale i v případech, kdy ... bude zřejmé, že měl významnou váhu a jeho připuštění mohlo 

znevýhodnit obhajobu. Síla vyvažujících faktorů nezbytných k tomu, aby bylo řízení považováno za  

spravedlivé, bude záviset na významu svědectví nepřítomného svědka.  Čím větší váhu bude jeho 

svědectví  mít,  tím silnější  budou muset  být  vyvažující  faktory,  aby  řízení  jako  celek  mohlo  být  

považováno za spravedlivé.”1168 Bude-li se v konkrétním případě jevit takový postup jako vhodný, 

lze shora uvedené kroky provést i v odlišném pořadí, zejména tehdy ukáže-li se některý z nich jako 

rozhodující pro závěr o celkové spravedlivosti řízení.1169

„Závažný důvod pro nepřítomnost svědka musel existovat z pohledu nalézacího soudu, to 

znamená, že soud musel mít závažné skutkové nebo právní důvody, proč nezajistil jeho přítomnost  

u hlavního líčení. Pokud existoval závažný důvod pro nepřítomnost svědka v tomto smyslu, znamená 

to, že existoval i závažný důvod nebo ospravedlnění pro připuštění neověřené svědecké výpovědi  

nepřítomného svědka jako důkazu nalézacím soudem.”1170 Uvedeným závažným důvodem může být 

úmrtí  či  strach  svědka,  zdravotní  důvody  či  jeho  objektivní  nedosažitelnost.  V  případě 

nedosažitelnosti  svědka je soud pro zajištění jeho přítomnosti povinen učinit vše,  co od něj lze 

spravedlivě požadovat, jinak je nedosažitelnost svědka přičitatelná vnitrostáním orgánům. Pokud se 

svědek  zdržuje  v  zahraničí,  musí  být  zpravidla  též  využita  mezinárodní  právní  pomoc.1171 Při 

výslechu  svědka,  který  se  nachází  v  cizině  je  třeba  zvážit  možnost  provedení  výslechu 

prostřednictvím videokonference.1172

1166 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 72. Tento 
„Schatschaschwili test” byl aplikován v nálezu Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. I. ÚS 1860/16.

1167 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 78.
1168 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 81.
1169 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 83.
1170 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 84.
1171 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 85 - 86.
1172 Kachan proti Polsku, rozsudek ze dne 3. listopadu 2009, č. 11300/03, odst. 38 - 40, Zhukovskiy proti Ukrajině, 

rozsudek ze dne 3. března 2011 č. 31240/03, odst. 45, Ben Moumen proti Itálii, rozsudek ze dne 23. června 2016 
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Váha důkazu vyplývá zejména z rozsudků vnitrostátních soudů, Evropský soud pro lidská 

práva  však  vždy  posuzuje,  zda  toto  hodnocení  nebylo  nepřijatelné  či  svévolné;  k  vlastnímu 

hodnocení  důkazní  váhy výpovědi  přistoupí  též  tehdy,  pokud  se  národní  soudy k  dané  otázce 

nevyjádřily nebo není-li jejich názor jasný.1173

Za kompenzující faktory pak dle Evropského soudu pro lidská práva lze považovat mimo 

jiné 

- skutečnost, že vnitrostání soudy si byly vědomy nižší důkazní váhy výpovědi nepřítomného 

svědka, 

- přehrání videozáznamu o výslechu svědka při hlavním líčení, tak aby si soud i strany mohli 

učinit z jeho chování při výslechu závěr o jeho věrohodnosti,

- existenci dalších podpůrných důkazů (věcné důkazy,  výpovědi dalších osob, jimž svědek 

události popsal, znalecké posudky o zranění oběti či její věrohodnosti, další trestná činnost 

obviněného se shodným modem operandi),

- možnost, aby obhajoba, byť nepřímo (například písemně), svědkovi kladla otázky, případně 

jej sama vyslechla v průběhu přípravného řízení,

- příležitost  daná  obviněnému  předestřít  vlastní  verzi  událostí  a  zpochybnit  věrohodnost 

svědka,

- zná-li obhajoba totožnost svědka a může tak účinně zpochybnit jeho věrohodnost.1174

Rozsudek  velkého  senátu  ve  věci  Schatschaschwili  proti  Německu přiléhavě  kriticky 

zhodnotili ve svém souhlasném stanovisku soudci Spielman, Sajó a soudkyně Karakas a Keller, 

kteří  vyjádřili  svoji  obavu,  že  „výklad  podaný Soudem v této  věci  (který  v  budoucnu vejde  ve  

známost  jako  „Schatschaschwili  test“)  lze  shrnout  do  jediné  otázky: bylo  řízení  jako  celek 

spravedlivé? Tento celkový test podle našeho názoru není krokem, který by směřoval k posílení práv 

zaručených čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy.” 

Lze skutečně ještě hovořit  o  minimálním právu obviněného vyslýchat svědky proti  sobě, 

může-li  se  tohoto  práva  dovolat  jen  tehdy,  je-li  to  dle  názoru  soudu  nezbytné  pro  celkovou 

spravedlivost řízení?

č. 3977/13,  odst.  50,  Simon  Price  proti  Spojenému  Království,  rozsudek  ze  dne  15.  září  2016,  č.  15602/07, 
odst. 67-68, 120. Viz též nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2015, sp. zn. I.  ÚS 2852/14, nález Ústavního 
soudu ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. I. ÚS 1860/16.

1173 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 88.
1174 Schatschaschwili proti Německu, rozsudek velkého senátu ze dne 15. prosince 2015, č. 9154/10, odst. 91 - 96. 

V daném případě bylo shledáno porušení práva stěžovatele podle čl. 6 odst. 1, čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy, neboť 
vnitrostátní orgány,  ač předvídaly že při hlavním líčení by nemuselo být možné svědky vyslechnout, podezřelému 
nedaly možnost vyslechnout je v přípravném řízení ustanoveným obhájcem, čímž „podstoupily předvídatelné riziko,  
že  obviněný ani jeho právní  zástupce nebudou moci v žádné fázi  řízení  (svědky)  O. a P. vyslechnout,  které se  
nakonec naplnilo” (odst. 125).
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Al Khawaja test, upřesněný rozsudkem ve věci Schatschaschwili proti Německu, je nicméně 

základem další rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva.1175

1175 Srov.  např.  Seton  proti  Spojenému  království,  rozsudek  ze  dne  31.  března  2016,  č.  55287/10, Kashlev  proti 
Estonsku, rozsudek ze dne 26. dubna 2016, č.  22574/08,  odst. 37 - 51, Blokhin proti Rusku, rozsudek velkého 
senátu ze dne 16. května 2016, č.  47152/06, odst.  200 - 202, 211 - 216,   Poletan a Azirovik proti Makedonii, 
rozsudek  ze  dne  12.  května  2016,  č. 26711/07, 32786/10 a 34278/10,  Paić  proti  Chorvatsku,  rozsudek  ze  dne 
26. května  2016,  č.  47082/12,  odst.  26  -  54,  Constantinides  proti  Rumunsku,  rozsudek  ze  dne  6.  října  2016, 
č. 76438/12, Bátěk a další proti České republice, rozsudek ze dne 12. ledna 2017, č. 54146/09, odst. 36 - 40, Štulíř 
proti České republice, rozsudek ze dne 12. ledna 2017, č. 36705/12, odst. 53 - 56, Kuchta proti Polsku, rozsudek ze 
dne 23. ledna 2018,č. 58683/08, N.K. proti Německu, rozsudek ze dne 26. července 2018, č. 59549/12, odst. 55 - 63.
Viz též podrobný rozbor recentní rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva v Říha, J. Vybrané aspekty 
použitelnosti  protokolů  o  dřívějších  svědeckých  výpovědích  v  hlavním  líčení  s  ohledem  na  judikaturu  ESLP. 
in: Jelínek,  J.  a kol.  Dokazování v trestním řízení  v kontextu práva na spravedlivý proces.  Praha:  Leges,  2018, 
s. 233 - 251.
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VI. Doktrina ovoce z otráveného stromu

VI.1 Spojené státy americké

Vylučovací  pravidlo  (exlusionary  rule),  tedy  procesní  nepoužitelnost  důkazů  získaných 

v důsledku porušení čtvrtého či pátého dodatku Ústavy Spojených států amerických bylo Nejvyšším 

soudem Spojených států  rozšířeno též na  veškeré důkazy získané přímo či  nepřímo v důsledku 

nezákonné prohlídky či  zatčení.  Tento  přístup  je  tradičně  nazýván  doktrina  ovoce  z otráveného 

stromu (fruit of the poisonous tree doctrine). 

Uvedené označení se poprve objevilo v rozsudku ve věci  Nardone v. United States ze dne 

11. prosince 1939.1176 V případě nezákonných domovních prohlídek a jiných zásahů do soukromí 

bylo zmiňované pravidlo jednoznačně konstatováno v rozsudku ze dne 14.  ledna 1963 ve věci 

Wong Sun v. United States.1177 Uplatnění doktriny ovoce z otráveného stromu na odvozené důkazy 

získané v důsledku porušení Pátého dodatku Ústavy, tedy zákazu donucení být svědkem proti sobě 

samému, bylo potvrzeno v rozsudku Nejvyššího soudu Spojených států ze dne 11. června 1984 ve 

věci Nix v. Williams.1178

Z doktriny ovoce z otráveného stromu však byla dovozena řada výjimek, kdy důkazy jsou i 

přes nezákonný postup policie procesně použitelné:

a)  opakované  získání  důkazu,  nezávisle  na  původní  nezákonné  prohlídce  (independent  

source rule),

b) pokud by důkaz byl za dané procesní situace nevyhnutelně zajištěn i v případě zákonného 

postupu  policie (inevitable discovery),

c)  přerušení  příčinné  souvislosti  mezi  nezákonným  postupem  a  získáním  důkazu 

(attenuation of the taint).

Pravidlo nezávislého zdroje bylo přijato v rozsudku ze dne 27. června 1988 ve věci Murray 

v.  United  States,  kdy  Nejvyšší  soud  konstatoval,  že  „doktrina  nezávislého  zdroje  umožňuje 

připuštění důkazů původně objevených v průběhu či v důsledku nezákonné prohlídky, pokud byly  

později  získány  nezávisle  na  (původní  prohlídce) zákonným  postupem,  neovlivněným  původní  

nezákonností.”1179

1176 Nardone v. United States ze dne 11. prosince 1939, 308 U.S. 338 (1939).
1177 „The exclusionary prohibition extends as well to the indirect as the direct products of such invasions” (Wong Sun v. 

United States, rozsudek ze dne 14. ledna 1963, 371 U.S. 471 (1963)). Srov. též Silverman v. United States, rozsudek 
ze dne 6. března 1961, 365 U.S. 505 (1961). 

1178 Nix v. Williams, rozsudek ze dn 11. června 1984, 467 U.S. 431 (1984). Srov. též Kastigar v. United States, rozsudek 
ze dne 22. května 1972, 406 U.S. 441 (1972).

1179 „The  "independent  source"  doctrine  permits  the  introduction  of  evidence  initially  discovered  during,  
or as a consequence  of,  an  unlawful  search,  but  later  obtained  independently  from  lawful  activities  untainted 
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Nevyhnutelnost  nálezu byla  jako  další  výjimka z  uplatnění  pravidla  ovoce  z  otráveného 

stromu formulována v rozsudku ve věci Nix v. Williams ze dne 11. června 1984. V tomto případě 

byl obviněný zatčen v souvislosti se zmizením desetileté dívky ve státě Iowa. V průběhu převozu na 

místo činu byl obviněný dotazován policií bez přítomnosti svého právního zástupce na okolnosti 

případu; k činu se doznal a dovedl policii na místo, kde se nacházelo tělo zmizelé. Jeho usvědčující 

prohlášení  nebylo  přijato  jako  důkaz,  nalezené  tělo  nicméně  ano,  s  odůvodněním,  že  dvě  stě 

dobrovolníků již před doznáním obviněného prohledávalo okolí místa, kde se tělo později nalezlo, a 

s vysokou pravděpodobností by tedy tělo bylo objeveno i bez toho, že by obviněný k němu policii 

sám dovedl. Policie se v důsledku uplatnění vylučovacího pravidla nemůže ocitnout v horší situaci, 

než kdyby postupovala od samého počátku v souladu se zákonem.1180

Otázkou, zda došlo k  přerušení příčinné souvislosti mezi nezákonným jednáním policie a 

získáním usvědčujících důkazů (v konkrétním případě  doznáním obviněného)  se  Nejvyšší  soud 

zabýval  ve věci  Brown v. Illinois,  rozsudek ze dne 26.  června 1975,1181 v němž formuloval  tři 

kritéria, podle nichž je třeba danou otázku posuzovat:

a) časový odstup mezi nezákonným jednáním (zatčením) a doznáním (temporal proximity),

b)  existenci  okolností,  které  by  mohly  přerušit  příčinnou  souvislost  (intervenient 

circumstances) - v konkrétním případě upozornění na právo nevypovídat proti sobě zaručené Pátým 

dodatkem,

c) závažnost prvotního nezákonného postupu policie (flagrancy of initial misconduct).1182

V nedávném případu Utah v. Strieff byla například za takovou okolnost přerušující příčinnou 

souvislost  mezi  nezákonným  zadržením  a  nálezem  drog  při  osobní  prohlídce  považována 

skutečnost, že po zjištění totožnosti zadrženého policista telefonicky zjistil,  že na něj byl vydán 

zatykač pro jiný trestný čin a lze jej tedy zatknout a provést u něj osobní prohlídku.1183

Jen zcela výjimečně může být na základě doktriny ovoce z otráveného stromu vyloučen 

důkaz spočívající ve výpovědi svědka.1184

by the initial  illegality”  (Murray  v.  United  States,  rozsudek  ze  dne  27.  června  1988,  487  U.S.  533  (1988). 
V konkrétním případě policie bez soudního příkazu vstoupila do skladiště, kde nalezla větší množství marihuany, 
dodatečně požádala o soudní příkaz, přičemž v žádosti nezmínila skutečnosti, které zjistila při nelegálním vstupu. 
Věci zajištěné na základě soudního příkazu soud připustil  jako důkaz. Viz též  Silverthorne Lumber Co., Inc.  v. 
United States, rozsudek ze dne 26. ledna 1920, 251 U.S. 385 (1920), Segura v. United States, rozsudek ze dne 
5. července 1984, 468 U.S. 796 (1984).

1180 Nix v. Williams, rozsudek ze dne 11. června 1984, 467 U.S. 431 (1984).
1181 Brown v. Illinois, rozsudek ze dne 26. června 1975, 422 U.S. 590 (1975).
1182 Sady, Stephen R. Developments in Federal Search and Seizure Law. 2016, s. 59. Viz též Nardone v. United States, 

rozsudek ze dne 11. prosince 1939, 308 U.S. 338 (1939),  Wong Sun v. United States, rozsudek ze dne 14. ledna 
1963, 371 U.S. 471 (1963), Payton v. New York, rozsudek ze dne 9. října 1979, 445 U. S. 573, New York v. Harris, 
rozsudek ze dne 18. dubna 1990, 495 U.S. 14 (1990).

1183 Utah v. Strieff, rozsudek ze dne 20. června 2016, No. 14–1373.
1184 United States v. Ceccolini, rozsudek ze dne 21. března 1978, 435 U.S. 268 (1978).
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VI.2 Spolková republika Německo

V německém trestním procesu je problematika procesní použitelnosti důkazů získaných na 

základě jiného důkazu, opatřeného v rozporu se zákonem, řešena v rámci otázky tzv. dálkového 

efektu důkazních zákazů (Fernwirkung).

Naukou  i  judikaturou  je  v  současné  době  obecně  přijímáno,  že  zákazy  použití  důkazů 

(Beweisverwertungsverbote)  se  neuplatní  až  ve  stadiu  hodnocení  důkazů  soudem při  vydávání 

rozsudku, ale již od počátku trestního řízení.1185

V rozsudku ze dne 22. února 1978, sp. zn. 2 StR 334/77, se Spolkový soudní dvůr zabýval 

otázkou,  zda  procesně  nepoužitelný  důkaz  může  odůvodňovat  shledání  důvodného  podezření 

(Anfangsverdacht),  nezbytného  pro  zahájení  vyšetřování  (Ermittlungsverfahren),  tedy  zda  má 

i tzv. předběžný účinek (Frühwirkung).  Dospěl  přitom k závěru,  že  nepřípusný důkaz může být 

použit jako podklad ke shledání důvodného podezření a zahájení vyšetřování.1186

Tzv.  dálkový  efekt  důkazních  zákazů  (Fernwirkung)  spočívá  na  řešení  otázky,  zda  lze 

v řízení použít důkazy získané na základě jiného procesně nepoužitelného důkazu.1187

Převážná část teorie,1188 inspirována americkou doktrinou ovoce z otráveného stromu,1189 

zastává  názor,  že  takové  důkazy  jsou  procesně  nepoužitelné,  s  výhradou  nutnosti  zohlednění 

hypotetického  získání  důkazu  při  řádném  průběhu  vyšetřování.1190 Argumentováno  je  jak 

disciplinační  funkcí  důkazních  zákazů  ve  vztahu  k  orgánům  činným  v  trestním  řízení,  tak 

ochranným účelem důkazních zákazů ve vztahu k obviněnému.1191 Někteří autoři kladou důraz na 

konkrétní okolnosti projednávané věci, s tím, že při zvažování dálkového efektu důkazních zákazů 

aplikují kritéria multifaktoriální teorie (Abwägungslehre).1192

Naproti  tomu  judikatura  Spolkového  soudního  dvora,  následovaná  též  částí  nauky,1193 

důkazním zákazům zásadně dálkový efekt nepřiznává,  s tím, že procesní pochybení nesmí vést 

1185 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 33 a zde citovaná literatura.
1186„Aussagen eines Beschuldigten oder Zeugen, die durch Vorhalte eines bei einer Überwachung gemäß § 100 a StPO  

aufgenommenen  Tonbandes  beeinflußt  sind,  dürfen  nicht  zum Nachweis  einer  Tat  verwertet  werden,  die  nicht  
zu den in § 100 a StPO genannten gehört. Dagegen dürfen aus den Tonbändern erkennbare Spuren zur Grundlage  
von Ermittlungen wegen anderer als in § 100 a StPO bezeichneten Taten gemacht werden” (rozsudek Spolkového 
soudního dvora ze dne 22. února 1978, sp. zn. 2 StR 334/77). Srov. též  Eder, F.  Beweisverbote und Beweislast 
im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 124; Kalb, S. Beweisverbote im Strafprozess; dostupné na: 
http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html,
Viz též rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 24. srpna 1983, sp. zn. 3 StR 136/83.

1187 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 125.
1188 Srov. literatura citovaná v Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 315.
1189 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 126.
1190 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 315, a zde citovaná literatura.
1191 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 315, a zde citovaná literatura.
1192 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 315 - 316, a zde citovaná literatura.
1193 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 314, a zde citovaná literatura.
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k ochromení (Lahmlegung) celého trestního řízení.1194 Nelze však hovořit o absolutním odmítnutí 

dálkového efektu důkazních zákazů, neboť v některých rozhodnutích Spolkový soudní dvůr založil 

své  závěry o  dálkovém efektu  důkazních  zákazů na  rozboru  skutkových okolností  konkrétního 

případu,1195 ev. argumentoval i hypotetickým řádným průběhem vyšetřování.1196

V usnesení ze dne 18. dubna 1968, sp. zn. 1 StR 625/67, Spolkový soudní dvůr judikoval, že 

nedostatek řádného poučení před výslechem má za následek nepoužitelnost výlučně takto získané 

výpovědi  obviněného,  nikoli  však  jeho  výpovědí  pozdějších,  učinil-li  tyto  po  řádném poučení, 

neboť „v opačném případě by  neschopná, nebo dokonce podplacená úřední osoba mohla ochromit  

celé trestní řízení.”1197

V rozsudku ze dne 22. února 1978, sp. zn. 2 StR 334/77, se Spolkový soudní dvůr zabýval 

případem,  kdy při  výslechu byly obviněnému přehrány odposlechy,  které  však  v  daném řízení 

nemohly sloužit jako důkaz. Soud vyšel z toho, že „... nahrávka nesmí být předestřena a výpověď 

získaná  na  základě  takto  předestřené  nahrávky  nesmí  být  použita. To  platí  i  v  případě,  je-li  

vyslýchaný  předem poučen  o  svém právu  nevypovídat... I  v  případě  dobrovolné  výpovědi  není  

obviněný zcela svobodný ve svém rozhodování zda a v jakém rozsahu vypovídat k okolnostem, které 

mu byly předestřeny v nahrávkách.  Pokud však při svém výslechu zmíní okolnosti a skutečnosti,  

které  z nahrávek  nevyplývají  a  z  tohoto  důvodu  mu  ani  nemohly  být  předestřeny,  lze  takové  

výpovědi  v dalším  řízení  samozřejmě  použít. Zakládají  se  na  samostatném  zdroji  poznání  a 

nespočívají na ... porušení telekomunikačního tajemství.”1198

Obdobný  případ  Spolkový  soudní  dvůr  řešil  v  rozsudku  ze  dne  24.  srpna  1983, 

sp. zn. 3 StR 136/83. K námitce stěžovatelů, že trestní řízení bylo zahájeno na základě informací 

zjištěných  z nezákonně  nařízeného  odposlechu,  a  proto  jsou  jakékoli  v  něm  opatřené  důkazy 

(výpovědi svědků a obviněných) bez dalšího nepoužitelné, konstatoval, že  „takto široké chápání  

dálkového efektu procesních vad - i při zohlednění zásad spravedlivého procesu - nelze přijmout. 

Jak  Spolkový  soudní  dvůr  již  mnohokrát  uvedl,  nemůže  procesní  vada,  která  způsobuje  
1194 Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 311.
1195 Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 125 - 126.
1196 Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. února 1989, sp. zn. 2 StR 402/88. Soud konstatoval použitelnost 

znaleckých posudků, které spočívaly na hodnocení důkazů zajištěných při domovní prohlídce, u níž bylo sporné, zda 
byla provedena na základě soudního příkazu.

1197 „...  wäre es anders, so könnte ein ungeschickter oder gar bestochener Beamter das ganze Verfahren lahm legen” 
(usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 18. dubna 1968, sp. zn. 1 StR 625/67).

1198 „...darf ... ein solches Tonband nicht vorgehalten und eine durch den  Vorhalt gewonnene Aussage nicht verwertet  
werden. Das gilt  auch dann, wenn er vor der Vernehmung auf das Recht, nicht aussagen zu müssen ...  belehrt  
worden ist. Auch bei einer freiwilligen Aussage ist ein Beschuldigter nicht mehr frei in seiner Entschließung, ob und 
wie er zu einzelnen Punkten sich einlassen soll, die ihm aufgrund des Tonbandes vorgehalten werden. Erwähnt er 
bei dieser Vernehmung Umstände und Tatsachen, die sich nicht aus dem Tonband ergeben und deshalb auch nicht  
aus diesem Grunde vorgehalten werden können, dürfen diese Aussagen im weiteren Verfahren selbstverständlich  
benutzt werden. Sie enthalten einen eigenständigen Erkenntnisvorgang und beruhen nicht auf der ... Durchbrechung 
des Schutzes  des  Fernmeldegeheimnisses...”  (rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  22.  února  1978, 
sp. zn. 2 StR 334/77).

248



nepoužitelnost důkazu, bez dalšího zmařit celé trestní řízení. Zejména doznání v hlavním líčení,  

nespočívá-li bezprostředně na nepřípustném podkladě, může být podkladem pro výrok o vině. Jako 

důkaz  ale  mohou  být  použity  též  dřívější  údaje  svědků,  kteří  -  jako  v  tomto  případě  -  nebyli  

nezákonnými podklady nijak ovlivněni. Takové ohraničení účinků procesních pochybení je nezbytné 

již proto, že mezi těmito pochybeními a usvědčením obviněného nelze nikdy s jistotou dovodit vztah 

příčinné souvislosti ve smyslu conditio sine qua non.”1199 V daném případě „nebylo prokázáno, že  

by poznatky ze záznámů pořízených při nezákonném odposlechu, kdy tyto ani nebyly při hlavním 

líčení přehrány, měly jakýkoli vliv na doznání obžalovaných a vyjádření usvědčujících svědků”1200 a 

z uvedeného důvodu Spolkový soudní dvůr tyto důkazy shledal za procesně použitelné.

Veden shodnými úvahami rozhodl Spolkový soudní dvůr i v rozsudku ze dne 6. srpna 1987, 

sp. zn. 4 StR 333/87. Obviněný zpochybňoval použití svých usvědčujících vyjádření, která učinil 

před  znalcem,  a  to  s  odůvodněním,  že  byla  nepřípustně  ovlivněna  předchozím  předestřením 

nezákonně  pořízených  údajů  o  telekomunikačním provozu  v  rámci  policejního  výslechu.  Soud 

s odkazem  na  svoji  dosavadní  judikaturu  konstatoval,  že  „je-li  obviněný  podnícen  k  přiznání  

předestřením výstupů nezákonného odposlechu, je sice možné, že omyl o zákonnosti předestření  

přetrvává na straně obviněného i při jeho další výpovědi a ovlivní její obsah. Stejně tak je však  

představitelné,  že  později  učiní  doznání,  aniž  by  byl  v  tomto  směru  jakkoli  ovlivněn,  neboť  

nepřípustné  předestření  (odposlechů)  pro  jeho  pozdější  svobodné  rozhodnutí  učiněné  v  dalším 

průběhu řízení  nemělo  žádný  význam.  Toto  musí  soudce  nalézacího  soudu ověřit  a  rozhodnout  

o tom. Přitom musí zohlednit,  do jaké míry bylo nepřípustnými důkazy vůbec ovlivněno původní  

doznání, tedy zda těchto (důkazech) bezprostředně spočívá (např. při předestření rozhovoru, v němž 

čin doznává), nebo telefonní rozhovory - jako zde - (k doznání) pouze zprostředkovaně přispěly  

(tím,  že  až  ze  skutečnosti  uskutečněných  hovorů  neznámého  obsahu  bylo  možné  usuzovat  na  

1199 „Die  Beschwerdeführer  ...  meinen,  eine  Beweisführung  mit  den  Angaben  der  Zeugen  ...  und  eine  Verwertung  
der Angaben  der  Angeklagten  sei  schon  deshalb  verboten,  weil  erst  die  Telefonüberwachung  auf  die  Spur 
der Angeklagten geführt und ihre Festnahme und damit ihre Geständnisse sowie die Bekundungen der Zeugen ...  
ermöglicht  habe.  Eine  so  weitgehende  Fernwirkung  des  Verfahrensfehlers  kann  -  auch  bei  Berücksichtigung 
des Grundsatzes des fairen Verfahrens - jedoch nicht anerkannt werden. Wie der Bundesgerichtshof schon mehrfach  
ausgeführt hat, darf ein Verfahrensfehler, der ein Verwertungsverbot für ein Beweismittel herbeiführt, nicht ohne 
weiteres dazu führen, daß das gesamte Strafverfahren lahmgelegt wird ... Insbesondere kann das Geständnis in der  
Hauptverhandlung,  sofern  es  nicht  unmittelbar  auf einem  unzulässigen  Vorhalt  beruht,  den  Schuldvorwurf  
begründen.  Aber auch frühere Angaben von Zeugen,  die -  wie hier  -  ohne  Einfluß durch  unzulässige  Vorhalte  
zustandegekommen  sind,  dürfen  als  Beweismittel  verwendet  werden.  Eine  solche  Begrenzung  der  Auswirkung 
von Verfahrensfehlern ist schon deshalb erforderlich, weil sich ein ursächlicher Zusammenhang zwischen solchen 
Fehlern und der schließlichen Überführung des Beschuldigten im Sinne einer conditio sine qua non kaum einmal  
sicher wird feststellen lassen.”

1200„Es  ist  jedoch  nicht  bewiesen,  daß  irgendwelche  Vorhalte  aus  den  -  in  der  Hauptverhandlung  selbst  nicht  
verwendeten  -  Aufzeichnungen  über  die  rechtswidrig  angeordnete  Telefonüberwachung  die  Geständnisse 
der Angeklagten  und  die  Bekundungen  der  sie  belastenden  Zeugen  beeinflußt  haben.” (rozsudek  Spolkového 
soudního dvora ze dne 24. srpna 1983, sp. zn. 3 StR 136/83).
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založení požáru).”1201 Vzhledem k tomu, že v daném případě nalézacího soud shledal, že znalec 

řádně  obviněného  poučil  o  jeho  právu  nevypovídat  i  o  tom,  že  vše,  co  uvede,  bude  součástí 

znaleckého  posudku,  přibližně  týdennímu  odstupu  od  policejního  výslechu,  při  němž  byly 

nezákonně pořízené údaje  o telekomunikačním provozu předestřeny,  jakož i  tomu, že obviněný 

zřetelně  byl  vnitřně  rozhodnutý  se  znalci  svěřit,  považoval  Spolkový  soudní  dvůr  jeho  závěr 

o použitelnosti důkazu za adekvátní.

Dosud nejotevřeněji se k doktrině ovoce z otráveného stromu Spolkový soudní dvůr přihlásil 

v rozsudku ze dne 18. dubna 1980, sp. zn. 2 StR 731/79.1202 V daném případě ministr vnitra nařídil 

odposlech  bývalého  příslušníka  tajné  služby  pana  F.,  podezřelého  ze  zpřístupnění  dokumentů 

o odposlechu  atomového  fyzika  dr.  T.  novinářům,  kteří  příslušné  doklady  posléze  zveřejnily. 

V rámci pořízených odposlechů pana F. byly zjištěny indicie nasvědčující tomu, že důkazy, které by 

jej mohly usvědčovat, pan F. ukryl u své sestry, kde byl posléze v rámci domovní prohlídky nalezen 

kufr  s  řadou  úředních  dokumentů.  Soudy  nicméně  v  následujícím  řízení  dospěly  k  závěru 

o nezákonnosti nařízeného odposlechu, neboť v době jeho nařízení neexistovalo důvodné podezření 

ze spáchání protiústavní sabotáže, jímž byl odposlech odůvodněn. V řízení zákonitě vyvstala otázka 

použitelnosti  důkazů,  které  byly  odhaleny  na  základě  informací  získaných  nezákonným 

odposlechem. 

Po podrobné rekapitulaci názorů trestněprávní nauky i vlastní judikatury Spolkový soudní 

dvůr připustil, že „nelze formulovat všeobecně platné pravidlo, kdy zákaz použití důkazu má účinky 

též nad rámec důkazních prostředků získaných bezprostředně jeho porušením, a jak daleko tedy 

sahá. Jeho meze se vždy řídí podle skutkového stavu věci a povahy důkazního zákazu.”1203 Dále 

vyšel z toho,  že dle  § 7 odst.  3 zákona o omezení  listovního,  poštovního a  telekomunikačního 

tajemství  z 13.  srpna 1968,  BGBl.  I  949,  odposlechem získané informace nesměly být  použity 

k objasňování  a  stíhání  trestných  činů,  které  nejsou  výslovně  vyjmenovány  v  §  2  citovaného 

1201„Ist  ein  Beschuldigter  durch  den  Vorhalt  von  Ergebnissen  aus  einer  unzulässigen  Telefonüberwachung 
zu einem Geständnis  veranlaßt  worden,  so  ist  es  zwar  möglich,  daß  sein  fortbestehender  Irrtum  über  
die Rechtmäßigkeit des Vorhaltes sich auch noch bei späteren Vernehmungen auswirkt und sein Aussageverhalten 
bestimmt. Es ist aber auch denkbar, daß er später unbeeinflußt davon ein Geständnis ablegen will, der unzulässige  
Vorhalt  also  auf  die  im  weiteren  Verfahrensgang  getroffene  freie  Willensentschließung,  die  Tat  einzugestehen,  
ohne Bedeutung war.  Dies  hat  der  Tatrichter  zu prüfen  und zu entscheiden.  Dabei  wird nicht  unberücksichtigt  
bleiben  können,  inwieweit  das  ursprüngliche  Geständnis  überhaupt  durch  das  unzulässig  gewonnene  
Beweisergebnis beeinflußt worden ist, ob es also unmittelbar darauf beruhte (wie z.B. bei Vorhalt eines Gesprächs,  
in  dem  die  Tat  eingestanden  wurde)  oder  -  wie  hier  -  nur  mittelbar  dazu  beigetragen  hat  (indem  erst  
aus der Tatsache von geführten Telefongesprächen unbekannten Inhalts auf die erfolgte Brandstifung geschlossen  
wurde)” (rozsudek Spolkového soudníí dvora ze dne 6. srpna 1987, sp. zn. 4 StR 333/87).

1202Případ Dirnhofer.  Viz též  Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 311;  Eder,  F. 
Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 125.

1203„Eine allgemeingültige Regel, wann ein Beweisverwertungsverbot über das unmittelbar gewonnene Beweisergebnis  
hinausreicht  und wo seine Grenzen zu ziehen sind, läßt  sich nicht  aufstellen.  Die Grenzen richten sich jeweils 
nach der  Sachlage  und der  Art  des  Verbots...”  (rozsudek  Spolkového soudního dvora  ze  dne  18.  dubna 1980, 
sp. zn. 2 StR 731/79).
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předpisu.  Trestné činy kladené obviněnému za vinu mezi  vyjmenované trestné činy nenáležely. 

Následně  Spolkový  soudní  dvůr  uzavřel,  že  „...poznatky  a  podklady  získanými  prostředictvím 

odposlechu nejsou jen ty, které byly získány bezprostředně zásahem do telekomunikačního provozu,  

ale i ty, k nimž ukázaly cestu a které tedy byly získány na základě dalšího vyšetřování nad rámec  

telefonního odposlechu. Vyšetřování trestného činu, o němž zákonodárce v této souvislosti hovoří,  

s sebou zcela jistě obnáší i pátrání po dalších důkazech...  Pokud je však takové další vyšetřování  

přípustné výlučně k objasnění a stíhání vyjmenovaných trestných činů, musí totéž platit i pro takto  

získané důkazy. Ve světle  ústavy není žádný podstatný rozdíl  mezi tím, zda ten,  kdo byl dotčen 

telefonním odposlechem a tím omezen ve svém právu dle čl. 10 odst. 1 Základního zákona, byl  

vystaven trestnímu stíhání na základě důkazu získaného bezprostředně či zprostředkovaně. Použití  

zprostředkovaně  získaných  důkazních  prostředků  je  přípustné  pouze  k  objasňování  a  stíhání  

zákonem  vyjmenovaných  trestných  činů... Shledání  příčinné  souvislosti  mezi  odposlechem 

telekomunikačního provozu a  získáním dalších, samostatných důkazních prostředků, jdoucích nad 

rámec odposlechnutých rozhovorů, nečiní v projednávaném případě žádné obtíže.”1204

V rozsudku  ze  dne  28.  dubna  1987,  sp.  zn.  5  StR  666/86,  byl  Spolkový  soudní  dvůr 

konfrontován ze situací, kdy obviněný byl z podnětu policie umístěn do jedné cely s osobu, jejímž 

úkolem bylo přimět  obviněného k učinění  sebeusvědčujících vyjádření.  V souladu s  odvolacím 

soudem Spolkový soudní dvůr dospěl k závěru, že „jinak přípustná vyšetřovací vazba byla zneužita  

k účelu, který se příčí procesním předpisům. Jedná se o nátlak na vazebně stíhaného, který nemůže 

být krytý procesními předpisy, a je proto nepřípustný.”1205 Oproti odvolacímu soudu však Spolkový 

soudní  dvůr  shledal  jako  procesně  použitelné  výpovědi  svědků,  kteří  byli  policií  vypátráni  na 

základě údajů, jež obviněný poskytl svému spoluvězni v době, kdy byl ve vazbě: „Výpověď, kterou 

svědek učinil v hlavním líčení, a jež nebyla narušena žádnými zakázanými zásahy do jeho svobody 

rozhodování, lze použít jako důkaz i tehdy, vypátraly-li jej vyšetřující orgány na základě údajů,  

které  byly  získány  nepřípustným  způsobem.  Takové  omezení  účinků  procesního  pochybení  je  
1204„...sind Kenntnisse und Unterlagen, die durch Abhörmaßnahmen erlangt werden, nicht nur solche, die unmittelbar  

bei Überwachung des Fernmeldeverkehrs gewonnen werden, sondern auch diejenigen, zu denen die überwachten  
Gespräche erst den Weg weisen, die also auf Grund weiterer, außerhalb der Telefonüberwachung durchgeführter 
Ermittlungen gefunden werden. Erforschung einer Straftat, von welcher der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang 
spricht,  bedeutet  in  aller  Regel  das  Suchen  nach  weiteren  Beweisen...  Wenn  eine  solche  weitergehende 
Ermittlungstätigkeit aber lediglich zur Aufklärung und Verfolgung von Katalogtaten für zulässig erklärt wird, so  
muß das in gleicher Weise für die Verwertung der hierbei erlangten Beweise gelten. Im Lichte der Verfassung macht  
es  keinen  wesentlichen  Unterschied,  ob  derjenige,  der  von  einer  Telefonüberwachung  betroffen  und  dadurch 
in seinem Grundrecht aus Art. 10 Abs. 1 GG beeinträchtigt ist, auf Grund der unmittelbar oder nur der mittelbar  
erlangten  Beweismittel  strafrechtlicher  Verfolgung  ausgesetzt  wird...  Die  Feststellung  eines  ursächlichen  
Zusammenhangs  zwischen  der  Überwachung  des  Fernmeldeverkehrs  und  der  Erlangung  der  weiteren,  
selbständigen Beweismittel über den Inhalt der abgehörten Gespräche hinaus bereitet im vorliegenden Fall keine  
Schwierigkeiten” (rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. dubna 1980, sp. zn. 2 StR 731/79).

1205„Das  an sich zulässige Zwangsmittel der Untersuchungshaft  wurde so zu einem prozeßordnungswidrigen Zweck  
ausgenutzt. Das ist eine Zwangseinwirkung auf den Gefangenen, die vom Strafverfahrensrecht nicht mehr gedeckt  
und deshalb unzulässig ist” (rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 28. dubna 1987, sp. zn. 5 StR 666/86).
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nezbytné k účinnému potírání zločinnosti a nezbytné i proto, že téměř nikdy není jisté, že by dané  

svědky policie nedohledala i bez takového pochybení.”1206

V rozsudku ze dne 5. května 1995, sp. zn.  2 StR 183/95, Spolkový soudní dvůr v případě 

nasazení  tzv.  skrytého  vyšetřovatele  (verdeckter  Ermittler)  bez  nezbytného  soudního  souhlasu 

uvedl, že „vyplývá-li vůbec z nedostatku souhlasu soudu zákaz použití důkazu, vztahuje se v každém 

případě výlučně na údaje skrytého vyšetřovatele  o  jeho nasazení  a  přitom učiněná pozorování. 

Nelze  jej  rozšiřovat  na  doznání  obžalovaného,  a  to  ani  v  případě,  existuje-li  mezi  nasazením 

skrytého vyšetřovatele a doznáním obžalovaného vztah příčinné souvislosti. V opačném případě by  

procesní vada měla dálkový efekt,  který jí při náležitém zohlednění významu účinného trestního  

stíhání nelze přiznat...”1207

Zákaz použití důkazu Spolkový soudní dvůr shledal v rozsudku ze dne 20. prosince 1995, 

sp.  zn.  5  StR 680/94,  v  případě  obsahu odposlechu telefonického rozhovoru,  v  němž důvěrník 

policie (V-Mann)  cíleně vedl  obviněného k učinění usvědčujících vyjádření.  Současně však bez 

bližšího zdůvodnění zdůraznil, že „v případech tohoto druhu se zákaz použití týká toliko obsahu 

rozhovoru  iniciovaného  vyšetřujícími  orgány,  má-li  charakter  podobný  výslechu. Takto  získané 

poznatky  však... mohou  sloužit  jako  indicie  k  dalšímu  vyšetřování. Mohou  být  i  důvodem pro 

nasazení  donucujících  opatření... Použití  důkazů  opatřených  v  takovém  dalším  vyšetřování 

nepodléhá (byly-li jinak opatřeny v souladu se zákonem) žádnému omezení. Dálkový efekt zde, jako 

ostatně i v jiných případech, nepřipadá v úvahu.”1208

V usnesení ze dne 7. března 2006, sp. zn.1 StR 316/05, Spolkový soudní dvůr judikoval, že 

„podle judikatury Spolkového soudního dvora  nemohou být s ohledem na zásady spravedlivého 

procesu použity  jako důkaz poznatky,  které pocházejí  z  odposlechu telekomunikačního provozu,  

1206„Die  Aussage,  die  ein  Zeuge  in  der  Hauptverhandlung  macht,  ohne  durch  verbotene  Mittel  ...  in  seiner  
Willensfreiheit beeinträchtigt zu sein, darf deshalb auch dann verwertet werden, wenn die Strafverfolgungsbehörden  
ihn nach Angaben des  Beschuldigten ermittelt  haben,  die  auf  unzulässige  Weise zustandegekommen sind.  Eine 
solche Begrenzung der Auswirkung eines Verfahrensfehlers ist zu einer wirksamen Verbrechensbekämpfung und  
auch deshalb erforderlich, weil sich kaum jemals feststellen läßt, ob die Polizei den Zeugen ohne den Verstoß nicht  
auch gefunden hätte ...” (rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 28. dubna 1987, sp. zn. 5 StR 666/86).

1207„Sofern sich aus dem Fehlen der richterlichen Zustimmung überhaupt ein Verwertungsverbot ergeben sollte, würde  
dieses Verbot aber allenfalls für die Angaben der Verdeckten Ermittler über ihren Einsatz und die dabei gemachten  
Wahrnehmungen selbst gelten.  Auf das Geständnis des Angeklagten erstreckt es sich nicht,  mag auch zwischen  
dem Einsatz der Verdeckten Ermittler und dem Geständnis des Angeklagten eine ursächliche Verknüpfung bestehen.  
Andernfalls würde dem Verfahrensfehler eine Fernwirkung zukommen, die ihm bei angemessener Berücksichtigung  
der  Belange  einer  wirksamen Strafverfolgung nicht  zuerkannt  werden  kann...”  (rozsudek  Spolkového soudního 
dvora ze dne 5. května 1995, sp. zn. 2 StR 183/95).

1208„Das in Fällen der vorliegenden Art anzunehmende Verwertungsverbot betrifft nur den Inhalt des auf Veranlassung 
der  Ermittlungsbehörden geführten  vernehmungsähnlichen Gespräches selbst.  Die so gewonnenen Erkenntnisse 
können dagegen, wie bei anderen Verwertungsverboten auch... Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen bieten. Sie 
können  auch  Anlaß  für  Zwangsmaßnahmen  sein...  Die  im  Wege  dieser  weiteren  Ermittlungen  gesammelten 
Beweismittel  unterlägen  (sofern  sie  im  übrigen  rechtmäßig  erlangt  sind)  keiner  Verwertungsbeschränkung.  
Eine Fernwirkung kommt hier - wie auch sonst - nicht in Betracht...” (rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 
20. prosince 1995, sp. zn. 5 StR 680/94).
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nebyly-li dány podstatné materiální předpoklady nařízení odposlechu...”1209 Zemský soud v daném 

případě  „zrekonstruoval  stav  vyšetřování  k  okamžiku  vydání  prvního  rozhodnutí  (o  nařízení  

odposlechu) a na tomto podkladě v souladu s judikaturou přezkoumal zákonnost jeho nařízení.”1210 

K námitce obžalovaného, že soud měl přezkoumat též zákonnost celého řetězce odposlechů, který 

posléze vedl k nařízení odposlechu v projednávané věci, Spolkový soudní dvůr uvedl, že „v případě 

řetězce  vzájemně  odvozených  odposlechů  je  povinnost  přezkumu jejich  zákonnosti  omezena na 

nařízení odposlechu, z něhož posuzované poznatky bezprostředně pocházejí. Protiprávnost nařízení  

jednoho z  řady předchozích  odposlechů,  který  ve  vztahu k  věci  není  důkazně významný,  nemá 

dálkový  efekt  na  použitelnost  (nyní  posuzovaných)  odposlechů.”1211 Spolkový soudní  dvůr  poté 

zopakoval, že v minulosti „sice v zásadě odmítl dálkový efekt důkazních zákazů... avšak výjimečně 

lze  s  ohledem  na  skutkové  okolnosti  a  povahu  zákazu  použití  důkazů  takový  dálkový  efekt  

dovodit.”1212 V daném případě by však dálkový efekt mohl vést k „dominovému efektu” a zmaření 

celé řady dalších odposlechů, což odporuje potřebě účinného objasňování trestné činnosti. Přezkum 

celého předcházejícího řetězce odposlechů by neúměrně protahoval trestní  řízení,  přičemž nelze 

vyloučit, že informace vedoucí k nařízení odposlechu v posuzované věci mohly být získány i jiným 

způsobem v souladu se zákonem.1213

V rozsudku ze dne 18. prosince 2008, sp. zn. 4 StR 455/08, Spolkový soudní dvůr shledal 

jako  procesně  použitelnou  výpověď  obviněného,  který  byl  v  rozporu  se  zákonem  vyslechnut 

nejprve v postavení svědka, a před svým opakovaným výslechem v pozici obviněného nebyl řádně 

poučen o procesní nepoužitelnosti své předchozí výpovědi (qualifizierte Belehrung). Za podstatné 

soud považoval,  že před svým opakovým výslechem obviněný byl řádně poučen o svém právu 

nevypovídat,  i  to,  že  opakovaná  výpověď  obsahovala  řadu  skutečností  nad  rámec  původní 

nezákonně získané výpovědi.1214

1209„Nach der  Rechtsprechung des  Bundesgerichtshofs  dürfen mit  Blick auf  die  Grundsätze eines  rechtsstaatlichen  
Verfahrens  die  aus  einer  Telekommunikations-Überwachungsmaßnahme  gewonnenen  Erkenntnisse  nicht  
als Beweismittel  verwendet  werden,  falls  wesentliche  sachliche  Voraussetzungen  für  die  Anordnung  
der Überwachungsmaßnahme  fehlten....”  (usnesení  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  7.  března  2006, 
sp. zn.1 StR 316/05).

1210„Das Landgericht...  hat den Ermittlungsstand zum Zeitpunkt der ersten Entscheidung rekonstruiert und auf dieser  
Grundlage die Anordnungen nach Maßgabe der Rechtsprechung ... geprüft”  (usnesení Spolkového soudního dvora 
ze dne 7. března 2006, sp. zn.1 StR 316/05).

1211„Im  Fall  einer  Kette  von  aufeinander  beruhenden  Überwachungsmaßnahmen ist  die  Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit  auf  die  Anordnung  der  Telekommunikations-Überwachungsmaßnahme  beschränkt,  
der die verwerteten  Erkenntnisse  unmittelbar  entstammen.  Eine  Fernwirkung  durch  die  Rechtswidrigkeit  nur  
einer vorgelagerten,  für  das  Verfahren  selbst  nicht  unmittelbar  beweiserheblichen  Telekommunikations-
Überwachungsmaßnahme  ergibt  sich  nicht”   (usnesení  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  7.  března  2006, 
sp. zn.1 StR 316/05).

1212„Eine Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten hat er (der Bundesgerichtshof)  jedoch grundsätzlich abgelehnt  
...  Allenfalls  ausnahmsweise kann nach der  Sachlage und der  Art  des  Verwertungsverbots dessen Fernwirkung  
anzunehmen sein”  (usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 7. března 2006, sp. zn.1 StR 316/05).

1213Usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 7. března 2006, sp. zn.1 StR 316/05.
1214Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. prosince 2008, sp. zn. 4 StR 455/08.
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Judikatura  některých  nižších  soudů  naproti  tomu  dovodila  nepoužitelnost  důkazů 

odvozených od výpovědi obviněného, získané nepřípustnou metodou výslechu,1215 nebo v případě 

absence řádného poučení obviněného.1216

VI.3 Česká republika

VI.3.1 Nauka trestního práva

Otázka, zda lze v řízení použit důkazy, které byly získány na základě nezákonných důkazů, 

není v české trestněprávní teorii zodpovídána zcela jednotně.1217

Podle  autorů  Komentáře  k  trestnímu  řádu  „nezákonně  vynucený  důkaz  je  nepoužitelný 

rovněž bez ohledu na to, v které fázi jeho získávání došlo k nezákonnému donucení nebo hrozbě  

donucením,  tedy  zda  se  tak  stalo  při  vyhledávání důkazu,  při  jeho  opatřování  nebo  při  jeho 

provádění.”1218 Dojde-li  k  nezákonnému  donucení  ve  fázi  vyhledávání  důkazu,  není  závěr 

o nepřípustnosti  důkazu  obecně  sdílen.1219 V této  souvislosti  totiž  není  zcela  zřejmé  rozlišení 

důkazu  získaného  nezákonným  donucením  a  důkazu  získaného  na  základě  důkazu  získaného 

nezákonným donucením. Zatímco v prvním případě se teorie shoduje na nepřípustnosti takového 

důkazu, ve druhém případě jednotliví autoři zastávají často velmi rozdílná stanoviska.

Podle  P.  Šámala  je  za  důkaz  získaný  nezákonným  donucením  nebo  hrozbou  takového 

donucení  nutné  považovat  nejen  důkaz,  při  jehož  získání  bylo  použito  takové  donucení  nebo 

hrozba, ale též každý další důkaz, získaný na základě takového donucení či hrozby. „Pojem získání 

je tu totiž  třeba ...  vykládat tak,  že jde o opatření důkazu,  který by jinak bez použití  takového  

donucení nebo takové hrozby získán nebyl.”1220

J. Herczeg1221 odůvodňuje dálkový efekt důkazu na základě judikatury Ústavního soudu, 

který  při  zjištění,  že  byla  porušena  ústavně  zaručená  práva  a  svobody  stěžovatele  současně 

přikazuje obnovit stav před porušením práv a svobod, tedy například vrátit nezákonně odňaté věci 

v případě  nezákonné  domovní  prohlídky1222 nebo  odstranit  ze  spisu  a  zničit  záznamy 

telekomunikačního  provozu  v  případě  nezákonného  odposlechu  a  záznamu  telekomunikačního 
1215Rozsudek Zemského soudu v Hannoveru ze dne 18.  září  1986,  StV 1986,  521 f.;  Zemský soud ve Stuttgartu, 

NStZ 1985, 568 f. Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 314.
1216Rozsudek Vyššího zemského soudu Oldenburg ze dne 10. října 1994, sp. zn. Ss 371/94, NStZ 1995, 412.
1217Zpracováno s využitím Děček, M. Nepřípustnost důkazů v trestním řádu. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 17-19.
1218Šámal, P. a kol. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 1347.
1219Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 45.
1220Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia 1999, s. 305.
1221Herczeg, J. Plody z otráveného stromu a ústavněprávní limity získávání informací v trestním řízení. Trestněprávní 

revue, 2009, č. 3, s. 69.
1222Nález Ústavního soudu ze dne 10. října 2001, sp. zn. I. ÚS 201/01.
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provozu.1223 „Tento stav by nemohl být obnoven, pokud by jako důkazy bylo možné použít důkazy  

odvozené z nezákonně provedených důkazů ... Bylo by popřením principů právního státu, pokud by  

bylo možné využít informace z absolutně neúčinných důkazu.”

A.  Růžek  se  domnívá,  že  takové  důkazy  jsou  účinné.1224 Podle  něj  faktické  účinky 

nezákonného a proto fakticky neúčinného důkazu nelze vždy jednoduše smazat ze světa, když bez 

tohoto důkazu by popřípadě v řízení nebyly opatřeny další důkazy, respektive by měly jiný obsah 

(zejména  výpovědi  osob).  Jako  příklad  uvádí  situaci,  kdy obviněný  je  donucen  k  doznání,  na 

základě kterého je objevena ukrytá kořist. Podle Růžka patrně nikdo nebude žádat, její vrácení na 

původní místo, s tím, že by měly být vyhledány nové důkazy, na jejichž podkladě by ji bylo možné 

znovu odkrýt. Procesně by mělo být postupováno tak, jako by k nezákonně vynucenému doznání 

nedošlo. Neúčinnost doznání má pouze ten důsledek, že nelze přihlížet k tomu, že důkazy byly 

opatřeny na jejím základě.

Stejný  názor  zastává  i  B.  Repík.1225 Cituje  příklad  uvádění  Růžkem  a  konstatuje,  že 

v souladu s tímto názorem postupuje i praxe. Nezákonným je podle něj pouze zjištění existence 

důkazu (vyhledání, vypátrání)  důkazu, zatímco vlastní  opatření důkazu již probíhá v souladu se 

zákonem.  Avšak  i  vyhledání  důkazu  podle  Repíka  podléhá  kontrole  zákonnosti,  byl-li  důkaz 

vyhledán procesními úkony v rámci trestního stíhání.1226 Není zřejmé, jaký význam by tato kontrola 

měla, pokud by důkaz byl i přes nezákonnost jeho vyhledání účinný.

A. Nett shrnuje, že teorie i praxe českého trestního procesu se spíše kloní k závěru, že plody 

z otráveného stromu jsou zdravé.1227 Sám však vylučuje použitelnost důkazů získaných na základě 

důkazů nezákonně vynucených, neboť hrozí, že by orgány činné v trestním řízení obcházely zákaz 

uvedený v § 89 odst. 3 tr. řádu s vědomím, že další důkazy, které na základě vynuceného důkazu 

získají budou již účinné. Přitom orgány činné v trestním řízení mají zpravidla též další možnosti, 

jak prameny důkazů vyhledat vyhledat procesním způsobem.  „Jaký smysl a význam by pak měla 

ona sankce neúčinnosti uváděná v ust. § 89 odst. 3 tr. ř., pokud by informace získané porušení  

zákona byly v trestním řízení dále využívány? Domníváme se, že toto ustanovení plní především 

funkci garanční, neboť jeho prostřednictvím je garantováno právo na spravedlivý proces.  Rovněž  

i funkci disciplinační, neboť má za úkol zajistit řádný postup ze strany orgánů činných v trestním  

1223Nález Ústavního soudu ze dne 29. února 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07, nález Ústavního soudu  ze dne 27. září 2007, 
sp. zn. II. ÚS 789/06.

1224Růžek, A. K některým důsledkům porušení předepsaného procesního postupu. Socialistické soudnictví, 1966, č. 5, 
s. 223.

1225Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 
s. 139.

1226Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 
s. 127.

1227Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 45.
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řízení.”1228 Není zcela zřejmé, zda za nepoužitelné považuje A. Nett i důkazy získané na základě 

důkazů  při  jejichž  vyhledávání,  opatřování  nebo  provádění  došlo  k  jinému  porušení  zákona 

(například k provedení domovní prohlídky bez soudního příkazu).

Podle J. Pipka 1229se trestní řád o dálkovém efektu zákazu důkazů nezmiňuje, v zásadě však 

vychází z neúčinnosti takového důkazu. Připouští však, že jde o otázku spornou, kdy proti sobě stojí 

zákaz důkazu a nebezpečí blokace informace, která je pro výsledek trestního řízení rozhodující. 

Z důvodu prevence obcházení zákazů důkazů a jejich smyslu je nutno dálkový efekt zákazu důkazu 

v zásadě respektovat. Domnívá se však, že „je možno zastávat názor, že v případě zprostředkovaně 

získaných důkazů, kdy by dosavadní postup trestního řízení k tomuto důkazu s pravděpodobností  

hraničící  s  jisotou  dospěl  i  bez  závislosti  na  porušení  důkazních  předpisů,  je  možno takového  

důkazu výjimečně použít. Zcela je však nutno vyloučit případy porušení ústavních práv a svobod a 

porušení  práv  obviněného garantovaných právní  úpravou trestního  řízení. Nabízí  se  však další  

sporná otázka: jak postupovat, když zakázaným důkazem byla zcela jednoznačně zjištěna dosud  

neznámá nebo nejistá skutečnost pro další postup trestního řízení důležitá. Nelze pochybovat o tom, 

že  tento  samotný  fakt  má  pro  další  zaměření  dokazování  rozhodující  význam  a  dovoluje  jeho  

koncentraci určitým směrem. Je-li taková skutečnost na světě, nelze ji ze světa, z mysli osob žádným  

zákonným  předpisem  sprovodit  (např. informaci  získanou  zakázaným  odposlechem  rozhovoru 

obviněného s jeho obhájcem).”1230

P.  Šámal  se  přiklání  k  názoru,  že  plody z  otráveného stromu jsou  otrávené.1231 Opačný 

přístup  v  podstatě  navádí  orgány  činné  v  trestním  řízení  k  používání  nezákonných  metod  při 

opatřování důkazů. Podaří-li se jim totiž například vynutit doznání obviněného nebo vniknout bez 

soudního  příkazu  do  bytu  obviněného  a  získat  tímto  způsobem důkazy proti  němu,  hrozí  sice 

prohlášení původního úkonu za nezákonný, což však nebude mít podstatný význam, neboť další 

důkazy  získané  na  základě  původního  absolutně  neúčinného  důkazu  obviněného  „usvědčí“  a 

potvrdí  „objektivní  pravdu“.  „V praxi  za  tohoto  stavu,  když  obviněný  je  „usvědčen”  z  trestné 

činnosti, v podstatě nic nehrozí orgánu, který postupoval při takovém úkonu v rozporu se zákonem,  

neboť „usvědčenému” obviněnému není většinou věřeno, že výpověď z něj byla vynucena, a pokud  

bylo i objektivně zjištěno, že jí bylo dosaženo například klamavými nebo sugestivními otázkami, je  

na to pak zpětně často pohlíženo jako na „úspěšnou” taktiku vedení výslechu.  Obdobně je tomu i  

s nezákonnými prohlídkami a zabráním věci, které jsou také omlouvány buď naléhovostí a rychlostí  

1228Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 67.
1229Pipek, J. Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4, s. 321.
1230Pipek, J. Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4, s. 321.
1231Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. Trestní právo procesní. C. H. Beck, 2013, s. 372 – 373. Viz též Šámal, P. Provádění 

dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu. 
Trestněprávní revue, 2008, č. 12, s. 356.
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při objasnění trestné činnosti, příp.  neúmyslným pochybením.”1232 V souladu se zásadou řádného 

zákonného procesu je třeba dle Šámala názor, který připouští účinnost důkazů získaných na základě 

neúčinných  úkonů  nebo  neúčinných  důkazů,  jednoznačně  odmítnout.1233 Pokud  by  měla  být 

jediným následkem nezákonného postupu při opatřování důkazu nemožnost přihlížet k tomu, že 

důkaz byl získán při nezákonném úkonu nebo v důsledku nezákonné výpovědi, nemělo by to žádný 

faktický význam.1234 „Složitější situace může samozřejmě být u jiným způsobem (než nezákonným 

donucením) nezákonně získaných důkazů, například výpovědi obviněného za použití sugestivních a 

kapciózních otázek, nezákonné domovní prohlídky apod. ... by se však, jestliže tyto další nezákonné  

postupy vedou k absolutní neúčinnosti původního důkazu, měla taková absolutní neúčinnost důkazu 

vztahovat též na všechny důkazy bezprostředně opatřené na základě původních neúčinných důkazů. 

Jen  tak  je  totiž  možno  zajistit,  že  trestní  proces,  který  může  vést  k  odsouzení  a  potrestání  

obviněného, bude procesem řádným, zákonným a spravedlivým. Důležitá však bude i povaha vztahu  

mezi původním neúčinným důkazem a dalšími důkazy na základě něj opatřenými, když takový vztah  

může  být  bezprostřední  (například  nález  smrtící  zbraně  na  základě  vynucené  výpovědi),  kdy  

uvedená  teze  bude  nepochybně  platit,  ale  i  velmi  zprostředkovaný,  kdy  může  již  vyvolávat  

pochybnosti. Tyto otázky je pak nutno posuzovat na základě konkrétních okolností každého trestního 

případu ad hoc.”1235

Podle J. Herczega mluví pro vyloučení důkazu získaného na základě výpovědi, při níž došlo 

k podstatné vadě, řada důvodů. Dodržování pravidel dle obecné zkušenosti

1. zaručuje věrohodnost a pravdivost důkazu;

2. působí preventivně proti porušování zákona ze strany orgánů činných v trestním řízení;

3. zaručuje, že do základních práv se zasahuje jen na základě a v mezích zákona;

4. legitimizuje právo státu stíhat a potrestat pachatele trestných činů.1236

VI.3.2 Ústavní soud

Možnostmi a limity využití doktriny plodů z otráveného stromu v českém trestním řízení se 

ve své rozhodovací praxi zabýval též Ústavní soud. 
1232Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia 1999, s. 304.
1233Šámal,  P.  Základní  zásady  trestního  řízení  v demokratickém  systému.  Praha:  CODEX  Bohemia  1999,  s.  304, 

Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J.  Trestní právo procesní. C. H. Beck, 2013, s. 373, Šámal, P. Provádění dokazování 
v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu. Trestněprávní 
revue, 2008, č. 12, s. 356.

1234Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia 1999, s. 304.
1235Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia 1999, s. 305 - 306.
1236Herczeg, J. Plody z otráveného stromu a ústavněprávní limity získávání informací v trestním řízení. Trestněprávní 

revue, 2009, č. 3, s. 70. Shrnutí doktrinárních názoru uvádí  Tlapák Navrátilová, J.  Doktrína plodů z otráveného 
stromu v kontextu nezákonných odposlechů. in: Jelínek, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na 
spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 224 - 232.
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V nálezu ze dne 8. března 2012, sp. zn. III.ÚS 2260/10, se uvádí, že „i kdyby (eventuálně)  

bylo  zjištěno,  že  některý  důkaz  byl  získán nezákonným,  nebo  dokonce  protiústavním  postupem,  

znamenalo by to toliko to, že tento konkrétní důkaz je v daném řízení nepoužitelný a nelze k němu  

při  dokazování  viny přihlédnout  ...  Je-li  však pachatelova vina spolehlivě prokázána též jinými 

důkazy,  které nemají  původ v nezákonném postupu, nic nebrání tomu opřít  odsuzující  rozsudek  

o tyto jiné důkazy. Jinými slovy řečeno, výskyt nezákonného důkazu nevede k nepoužitelnosti všech 

ostatních  (jiných)  důkazů. Ani  tak  rigorózní  důkazní  teorie,  jako  je  např.  doktrína  ovoce 

z otráveného stromu (fruits of poisonous tree doctrine), jejíž aplikovatelnost je sama o sobě sporná,  

nezastává názor, že výskyt nezákonného důkazu způsobuje nepoužitelnost všech důkazů opatřených 

v daném řízení. Nepoužitelnost se týká toliko těch důkazů, jež jsou od nezákonného důkazu kauzálně 

odvozeny.”  Obdobně  v  nálezu  ze  dne  7.  května  2014,  sp.  zn. III.  ÚS  587/14,  Ústavní  sou 

konstatoval,  že  „(a)ni  rigorózní  interpretace  doktríny  "ovoce  z  otráveného  stromu"  (fruits  

of poisonous  tree  doctrine)  nevede  k  závěru,  že  jakékoli  pochybení  při  opatřování  důkazu 

automaticky způsobuje nepoužitelnost důkazu. Vždy je třeba mj. konkrétně posuzovat, jak intenzivní  

bylo dané pochybení a zda vůbec bylo způsobilé chování dotčené osoby a proces provádění důkazu 

ovlivnit.”1237

Patrně nejobsáhleji se Ústavní soud k aplikaci citované doktriny vyjádřil v nálezu ze dne 

23. října 2014, sp. zn.  I. ÚS 1677/13, v němž uvedl, že „kontinentální trestní řízení  (narozdíl od 

angloamerického) vychází z formálně-materiální povahy důkazu a zpravidla jen takové vady úkonu, 

které  porušují  právo na  spravedlivý  proces  ... vedou k neúčinnosti  nebo nepřípustnosti  důkazu. 

Zásada volného hodnocení důkazů  ...  orgánům činným v trestním řízení ukládá, aby důkazy byly 

hodnoceny jak ve vzájemné souvislosti tak jednotlivě, a umožňuje tedy, aby bylo k vadám řízení  

přistupováno diferencovaně/materiálně. ...  Možnostmi využití doktríny plodů z otráveného stromu 

se  Ústavní  soud  již  v  minulosti  zabýval. Ani  rigorózní  interpretace  této  doktríny  nevede  dle 

Ústavního soudu k závěru,  že  jakékoli  pochybení  při  opatřování  důkazu automaticky způsobuje  

nepoužitelnost důkazu. Vždy je třeba mj. konkrétně posuzovat, jak intenzivní bylo dané pochybení a  

zda vůbec bylo způsobilé chování dotčené osoby a proces provádění důkazu ovlivnit. Stejně tak  

nelze na základě této doktríny učinit závěr, že výskyt nezákonného důkazu způsobuje nepoužitelnost  

všech důkazů, opatřených v daném řízení. Nepoužitelnost se může týkat toliko těch důkazů, jež jsou  

1237Srov. též nález Ústavního soudu ze dne 21. května 2014, sp. zn. III.ÚS 761/14: „Právo obviněného na spravedlivý  
proces není porušeno tím, jsou-li k jeho usvědčení v trestním řízení použity věcné důkazy nalezené při domovní 
prohlídce v cizím bytě, při jejímž provádění nebyla porušena žádná subjektivní práva obviněného. Takové důkazy 
podléhají,  stejně jaké kterékoli  jiné,  volnému hodnocení důkazů.  Použitelnost  těchto důkazů je  třeba posuzovat  
podle obecných zásad. Ani rigorózní interpretace doktríny "ovoce z otráveného stromu" (fruits of poisonous tree  
doctrine)  nevede  k  závěru,  že  jakékoli  pochybení  při  opatřování  důkazu  automaticky  způsobuje  nepoužitelnost  
důkazu.  Vždy je třeba mj.  konkrétně posuzovat, jak intenzivní  bylo dané pochybení a zda vůbec bylo způsobilé  
proces provádění důkazu ovlivnit.”

258



od nezákonného důkazu kauzálně odvozeny ...”

Lze tedy uzavřít,  že  judikatura Ústavního soudu, ač  se staví k uplatnění  doktriny ovoce 

z otráveného stromu zdánlivě zdrženlivě,  fakticky se s jejími závěry v zásadě ztotožňuje,  neboť 

obdobně jako judikatura Nejvyššího soudu Spojených států amerických považuje při posuzování 

procesní použitelnosti tzv. derivativních důkazů za klíčové, že

a)  má-li  být  odvozený  důkaz  vyloučen  jako nezákonný,  musí  být  kauzálně  odvozen od 

předchozího nezákonného postupu orgánu činného v trestním řízení,

b) otázku příčinné souvislosti mezi nezákonným postupem a získáním nezákonného důkazu 

je  třeba řešit  při  zohlednění  všech skutkových okolností  případu,  zejména povahy a závažnosti 

pochybení orgánu činného v trestním řízení a způsobilost takového pochybení ovlivnit další průběh 

dokazování.

VI.3.3 Nejvyšší soud

Nejvyšší  soud se ve své rozhodovací praxi staví k aplikaci doktriny ovoce z otráveného 

stromu ještě zdrženlivěji.  V usnesení ze dne 22. května 2013, sp. zn.  6 Tdo 84/2013, bylo trestní 

řízení zahájeno z podnětu Státního úřadu pro kontrolu léčiv, kdy ze strany obhajoby bylo namítáno, 

že listinné důkazy poskytnuté policejnímu orgánu postupem dle § 8 odst. 1 tr. řádu byly uvedeným 

úřadem získány v rozporu se zákonem a veškeré důkazy získané v následném trestním řízení jsou 

proto  procesně  nepoužitelné  jako  plody  z  otráveného  stromu.  Nejvyšší  soud  se  s  námitkami 

obhajoby neztotožnil,  přičemž k jejím námitkám uvedl,  že  „o nezákonnosti  důkazu by bylo lze 

hovořit  jen  v případě,  že  by  byl  vadně  opatřen  v  rámci  trestního  řízení,  a  to  orgány  v  něm 

působícími  (v rozporu  s jejich  povinnostmi  stanovenými  zákonem)... za  nepřijatelný  je  třeba 

pokládat závěr vylučující přiznat procesní účinnost důkazům, které v zákonně zahájeném řízení byly  

opatřeny a procesně zajištěny při dodržení zákonem stanovených podmínek. Takové řešení by bylo 

odůvodnitelné pouze extenzivní aplikací obviněnou zmiňované doktríny ovoce z otráveného stromu  

(„fruit of the poisonous tree doctrine“) v podmínkách českého trestního procesu... Český trestní  

proces nepřevzal doktrínu plodů z otráveného stromu, která vznikla a je rozvíjena v USA, zejména  

pak v podobě simplifikujícího tvrzení, že plody z otráveného stromu jsou vždy otrávené.”

V usnesení  ze  dne  27.  března  2013,  sp.  zn.  6  Tdo 184/2013,  Nejvyšší  soud v  souladu 

s judikaturou Ústavního soudu považoval za potřebné „stran doktriny ovoce z otráveného stromu 

(uvést)  pouze skutečnost,  že nepoužitelnými jsou pouze důkazy, jež jsou od nezákonného důkazu 

kauzálně odvozeny. V daném případě se však o takovouto kauzální odvozenost nejedná.”
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K judikatorním závěrům Ústavního soudu se Nejvyšší soud opětovně přihlásil v usnesení ze 

dne  24.  června  2015,  sp.  zn.  11  Tdo  122/2015,  v  němž  judikoval,  že  se  „nelze  ztotožnit  

s dovolatelovou námitkou,  která odkazuje  na doktrínu tzv. ovoce z  otráveného stromu.  ...  český 

trestní proces nepřevzal tuto doktrínu angloamerického práva do českého trestního řízení, zejména  

ne v podobě tvrzení, že „plody z otráveného stromu jsou vždy otrávené“... i Ústavní soud výslovně 

aplikovatelnost  uvedené  teorie  v  prostředí  českého  trestního  procesu  významně  zpochybnil  ... 

Stejně tak nelze na základě této doktríny učinit  závěr,  že výskyt  nezákonného důkazu způsobuje 

nepoužitelnost všech důkazů, opatřených v daném řízení.  Tato nepoužitelnost se může týkat pouze  

těch  důkazů,  které  jsou  od  nezákonného  důkazu  kauzálně  odvozeny  ... pokud  by  soud  při 

projednávání konkrétního případu dospěl k rozhodnutí o kasaci napadených rozhodnutí, musel by 

doložit, že mezi důkazem vadným (získaným nezákonným postupem) a důkazem z něj odvozeným –  

existuje jednoznačná a bezprostřední kauzální souvislost.”1238

Rovněž dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017, „česká 

trestní teorie ani praxe doposud nepřevzala angloamerickou doktrínu plodů z otráveného stromu ... 

Nelze ovšem vyloučit, že v některých případech se může na základě „kontinentálního“ formálně-

materiálního přístupu k hodnocení zákonnosti důkazů dojít ke stejným závěrům jako na podkladě 

této angloamerické doktríny. Podstatné nicméně je přistupovat k hodnocení zákonnosti důkazů vždy 

diferencovaně s ohledem na konkrétní povahu a závažnost vady nastalé v procesu dokazování a 

nečinit paušální závěry, že celý důkaz získaný nebo odvozený z procesně nepřípustně provedeného 

úkonu je „otrávený“ ...” 1239

Lze  tedy shrnout,  že  rozhodovací  praxe  Nejvyššího  soudu  není  zcela  jednotná,  některá 

rozhodnutí  se  nicméně  v  zásadě  ztotožňují  se  zdrženlivým,  avšak  nikoli  zásadně  odmítavým, 

přístupem Ústavního soudu.

1238Srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2016, sp. zn. 6 Tdo 675/2016.
1239Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017.
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VII. Důkazy opatřené nezákonně soukromými osobami

VII.1 Český trestní proces

VII.1.1 Nauka trestního práva

Byl-li důkaz opatřen v rozporu se zákonem privátní osobou, řada autorů při řešení vzniklého 

konfliktu zájmů považuje za zásadní absenci disciplinační funkce případného důkazního zákazu ve 

vztahu  k  orgánům  činným  v  trestním  řízení.  Dospívají  proto  k závěru,  že  důkazy  nezákonně 

opatřené soukromými osobami by měly být v zásadě přípustné.  Jejich nepoužitelnost by mohla 

nepřiměřeně  ztížit  odhalování  trestné  činnosti  za  situace,  kdy  orgány  činné  v  trestním  řízení 

postupovaly zcela v souladu se zákonem.

J.  Fiala  uvádí,  že  i  důkaz  nezákonně  opatřený  soukromou  osobou  může  být  v  řízení 

proveden,  neboť  orgán  sám  jej  získá  postupem  zákonným  (například  je  mu  věc  vydána).1240 

K témuž závěru dospívá i B. Repík, podle něhož trestní řád upravuje pouze postup orgánů činných 

v trestním řízení při opatřování důkazů a nezajímá se o to, jak důkaz získala osoba, u níž se nachází. 

Trestní řád nemůže jít tak daleko, aby se vzdával důkazů, které byly nezákonně získány soukromou 

osobou.1241

Podle A. Netta1242 trestní řád nedopadá na činnost soukromých osob při opatřování důkazu a 

patrně  ani  nemůže  jít  tak  daleko,  aby  upravil  případy,  kdy  soukromá  osoba  opatřila  důkaz 

nedovoleným způsobem:  „Při  posuzování  takových  případů  bude  zřejmě  nezbytné  vycházet  ze 

základních zásad trestního řízení,  zejména zásady materiální  pravdy. Bude třeba zkoumat,  jaké 

důsledky přiznat oné nedovolenosti opatření důkazu ze strany soukromých osob.  V této souvislosti  

lze snad uvést dvě naprosto rozdílné situace. Soukromá osoba ve snaze získat listinný důkaz, který  

by svědčil o nevině obviněného, se bez vědomí obviněného dopustí krádeže předmětné listiny a tuto  

anonymně předloží jako důkaz soudu. Skutečnost, že listina  - důkaz byl získán soukromou osobou 

spácháním trestného činu nemůže mít za následek neúčinnost důkazu. Soud totiž důkaz na základě 

zásady objektivní pravdy přezkoumá a nutně musí zjistit, že důkaz je věrohodný a může přispět ke  

zjištění objektivní pravdy.  Jinak je ovšem třeba řešit případy, kdy soukromá osoba pod pohrůžkou 

1240Fiala, J. Pojem důkazu ve smyslu procesním. Stát a právo, 1967, č. 13, s. 28.
1241Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin advokacie, červen-září 1982, 

s. 138.
1242Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 95.

261



násilí přinutí určitou osobu k nepravdivé svědecké výpovědi. Taková výpověď je pak stižena sankcí  

neúčinnosti.“1243

Kolektiv  autorů  učebnice  Trestního  práva  procesního  pod  vedením P.  Šámala  uvádí,  že 

„podle převažujících názorů v teorii i praxi se považuje takový důkaz za přípustný a v trestní řízení  

použitelný, neboť trestní řád nemůže jít tak daleko, aby se vzdával důkazů, které byly jejich držiteli,  

kterými  jsou  soukromé  (třetí)  osoby  získány  nedovoleným  způsobem.“ Zmiňuje  též  námitky 

vznesené proti tomuto pojetí V. Mathernem.1244

J. Pipek hovoří o kategorii důkazů získaných tzv. náhodným nálezem. Za takové označuje 

důkazy,  které  se  do  dispozice  orgánů  činných  v  trestním řízení  dostaly  bez  cílevědomé  snahy 

o jejich získání. Pokud se tímto způsobem do dispozice orgánů činných v trestním řízení dostane 

důkaz, který předtím nezákonně opatřila soukromá osoba, nedochází tím k porušení „pravidel hry” 

dokazování a důkaz by měl být účinný. Výjimkou je situace, kdy pro získání určitého důkazu je 

předepsán  procesní  postup,  který  v  případě  takto  objeveného  důkazu  nebyl  dodržen  (výpověď 

svědka). Použitelný nemůže být ani důkaz získaný při provádění nezákonného úkonu (například 

domovní prohlídky bez soudního příkazu).1245

Naproti tomu V. Mathern vznáší vůči připuštění takových důkazů námitky, neboť dle něj 

otevírá  dveře  svévoli  a  nezákonnosti  a  umožňuje  vyřizování  účtů  mezi  jednotlivci  a  další 

zasahování do zákonem chráněných práv občanů.1246 K důkaznímu použití záznamů telefonických 

hovorů, nezákonně pořízených soukromými osobami se staví odmítavě též J. Kocina.1247

Podle T. Gřivny „lze vést úvahu v tom směru, že by stát neměl využívat k prokázání viny  

takové důkazy, které byly získány protiprávně třetí osobou.  Tím totiž ve svém důsledku nedostál  

svému pozitivnímu závazku chránit  právo na respektování  soukromého a rodinného života před  

zásahem  ze  strany  ostatních  osob. ... Pokud  by  záznam  byl  pořízen  protiprávně  (nikoli  však 

orgánem veřejné moci - sic!), je třeba i tak zvažovat, zda obsah záznamu jako důkaz nepřipustit. 

Jestliže stojí proti sobě dva zájmy (zájem na ochraně soukromí jednotlivce - pachatele na jedné 

straně a zájem na ochraně společnosti před pachateli trestných činů), nabízí se podrobení tohoto  

1243Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 95.  Klást souvislost mezi pravdivost 
důkazu a jeho přípustnost je však problematické. Pravdivost důkazu je totiž možno zkoumat až v okamžiku, kdy je 
připuštěn a příslušný orgán se tak může zabývat jeho obsahem. Za situace, kdy výpověď bude vyhodnocena jako 
nepravdivá, rozhodující orgán ji nevezme za základ svých skutkových zjištění a otázka její přípustnosti proto ztrácí 
na významu.

1244 Šámal,  P.,  Musil,  J.,  Kuchta, J.  Trestní  právo  procesní.  C.  H.  Beck 2013,  s.  372.  Viz  též  Šámal,  P. Provádění 
dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu. 
Trestněprávní revue, 2008, č. 12, s. 356.

1245Pipek, J. Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4, s. 322.
1246Mathern, V. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984, s. 108.
1247Kocina, J.  Záznamy telefonických hovorů pořízené třetími osobami jako důkaz. Bulletin advokacie,  2009, č. 3, 

s. 24 - 26.
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střetu  určitému  testu  proporcionality.1248 ...  Součástí  takového  testu  by  mělo  být  posouzení  

vhodnosti a potřebnosti  takového záznamu.”1249 Použití  nezákonně pořízeného záznamu by bylo 

vyloučeno například v případě, kdy poškozený zaznamenal čin, který sám vyprovokoval, nebo tam, 

kde  lze  důkaz  získat  jiným  způsobem,  který  nezasahuje  do  práva  na  ochranu  soukromí 

pachatele.1250 Tímto  způsobem  „nelze  obcházet  ustanovení  trestního  řádu,  pokud  jde  o  postup 

orgánů činných v trestním řízení. Proto nemůže tento orgán využít třetí osoby k pořízení záznamu, 

aniž by byly splněny všechny podmínky pro jeho pořízení ve stejném rozsahu, jako by ho zajišťoval  

sám.”1251

J.  Čentéš  s  odkazem  na  slovenskou  judikaturu  považuje  při  posuzování  použitelnosti 

soukromého  záznamu  telefonické  komunikace  za  významnou  též  váhu  takto  získaného 

(usvědčujícího) důkazu, tedy zda se jedná o důkaz jediný či rozhodující,  případně zda se jedná 

toliko o „podpůrný důkaz”, který pouze „dokresluje situaci.”1252

S  odkazem  na  judikaturu  Nejvyššího  soudu  považuje  soukromě  pořízené  audiovizuální 

záznamy pořízené bez souhlasu dotčené osoby za přípustný důkaz v trestním řízení J. Vučka.1253

VII.1.2 Judikatura Ústavního soudu

Ústavní soud v nálezu ze dne 13. září 2006, sp. zn. I. ÚS 191/05, uvedl, že záznam vlastního 

telefonického hovoru bez výslovného souhlasu ostatních účastníků hovoru není protiprávní, neboť 
1248Též  Potměšil, J. Použitelnost zvukových a obrazových záznamů jako důkazu. Správní právo, 2010, č. 3, s. 151 - 

152,  dostupné  na  adrese:  http://www.mvcr.cz/clanek/pouzitelnost-zvukovych-a-obrazovych-zaznamu-jako-
dukazu.aspx; Lipavský, J., Kučera, P. Použitelnost záznamů pořízených soukromou osobou v rámci trestního řízení, 
Epravo.cz,  článek  ze  dne  10.  října  2012,  dostupné  na  adrese:  http://www.epravo.cz/top/clanky/pouzitelnost-
zaznamu-porizenych-soukromou-osobou-v-ramci-trestnihorizeni-85539.html. Obdobně  judikatura  Nejvyššího 
správního soudu týkající se použitelnosti soukromě pořízených audiovizuálních záznamů ve správním řízení, např. 
rozsudek ze dne 28. listopadu 2007, č.j. 7 As 7/2007,   rozsudek ze dne 16. dubna 2008, č.j. 1 As 27/2008 - 67, 
rozsudek ze dne 6. června 2013, č.j. 2 As 73/2012 - 20, rozsudek ze dne 18. listopadu 2011, č.j. 2 As 45/2010 - 68, 
rozsudek ze dne 31. října 2013, č.j. 8 Afs 40/2012, rozsudek ze dne 25. února 2015, č.j. 1 As 113/2012; závěrečné 
stanovisko Veřejného ochránce práv ve věci sp. zn. 4587/2005/VOP/MON (citováno dle  Potměšil, J. Použitelnost 
zvukových a obrazových záznamů jako důkazu. Správní právo, 2010, č. 3, s. 149 - 150),  Kühn, Z. K přípustnosti 
důkazu utajenou audiovizualní nahrávkou v civilním řízení. Jiné právo, článek ze dne 12. prosince 2009, dostupné 
na  adrese:  http://jinepravo.blogspot.com/2009/12/k-pripustnosti-dukazu-audiovizualni.html;  Zeman,  M. Důkaz 
nahrávkou pořízenou soukromou osobou nebo projevem na sociálních sítích. Epravo, článek ze dne 5. srpna 2015, 
dostupné  na:  http://www.epravo.cz/top/clanky/dukaz-nahravkou-porizenou-soukromou-osobou-nebo-projevem-na-
socialnich-sitich-98326.html. V rámci civilního řízení srov. úvahy uvedené v  Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M.  
Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. § 1 - 459, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2009, s. 179 - 180.

1249Gřivna, T. K použití obsahu tzv. soukromých zvukových či obrazových záznamů v trestním řízení jako důkazu. 
Státní zastupitelství, 2013, č. 5, s. 10.

1250Gřivna, T. K použití obsahu tzv. soukromých zvukových či obrazových záznamů v trestním řízení jako důkazu. 
Státní zastupitelství, 2013, č. 5, s. 10.

1251Gřivna, T. K použití obsahu tzv. soukromých zvukových či obrazových záznamů v trestním řízení jako důkazu. 
Státní zastupitelství, 2013, č. 5, s. 11.

1252Čentéš,  J. Možnosť  zaznamenania  telefonickej  komunikácie.  Státní  zastupitelství,  2013,  č.  5,  s.  19.  Srov.  též 
usnesení Ústavního soudu ze dne 20. října 2011, sp. zn. II. ÚS 143/06, stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství 
ze dne 13. května 2004, poř. č. 2/2004, s. 21.

1253Vučka, J. Nahrávky rozhovorů jako důkaz v trestním a civilním řízení. Státní zastupitelství, 2011, č. 4, s. 36.
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skutečnost, že hovor může být druhým účastníkem zaznamenán, je všeobecně známa a lze tudíž 

dovozovat konkludentní souhlas volajících s pořízení zvukového záznamu.1254 Užití takto pořízené 

nahrávky (např.  v civilním soudním řízení)  však vždy vyžaduje výslovný souhlas  osob,  jejichž 

hlasové projevy byly zaznamenány, neboť na takový případ nedopadá žádná ze zákonných licencí 

umožňujících užití záznamu bez souhlasu dotčených osob.1255

Ve  vztahu  k  řízení  trestnímu  však  Ústavní  soud  v usnesení  ze  dne  20.  října  2011, 

sp. zn. II. ÚS 143/06, s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu konstatoval, že  „zásadně nelze 

s ohledem na ustanovení § 89 odst.  2 tr. ř. vyloučit možnost, aby byl k důkazu použit i  zvukový  

záznam,  který  byl  pořízen  soukromou  osobou  bez  souhlasu  osob,  jejichž  hlas  je  zaznamenán. 

Ustanovení § 88 tr. ř. se zde neuplatní, a to ani analogicky. Přípustnost takového důkazu je ovšem  

nezbytné vždy posuzovat též s ohledem na respektování práva na soukromí zakotveného v čl. 8 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, práva na nedotknutelnost osoby a jejího  

soukromí ve smyslu čl.  7 a čl.  10 odst.  2 Listiny základních práv a svobod.”  Podle citovaného 

usnesení  je  třeba  přihlédnout  zejména  k  tomu,  zda  předmětný  důkaz  stojí  osamocen,  či  toliko 

dokresluje důkazní situaci vyplývající například ze svědeckých výpovědí, okolnosti pořízení sporné 

nahrávky,  význam  jednotlivých  dotčených  zájmů  a  možnosti,  které  měl  účastník,  aby  získal 

uvedené informace jiným způsobem, než za cenu porušení soukromí druhé osoby.1256 Okolnostmi 

provázejícími pořízení nahrávky mohou být například zjevná provokace k protiprávnímu chování, 

okolnost, že se jedná o nahrávku záměrně upravovanou, „použití skrytě nahraného projevu osoby 

1254Obdobně argumentoval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. ledna 2014, sp. zn. 4 Tdo 16/2014, ve vztahu k užívání 
sociálních  sítí:  „Při  současném  vývoji  komunikačních  médií,  zejména  zprostředkování  výměny  informací  mezi  
uživateli  internetu,  nelze  efektivně  předejít  tomu,  aby  o  předpokládaném  pachateli  trestného  činu  získali  tito  
uživatelé  nejrůznější  informace.  Pokud navíc  dotyčný  vstoupí  do  komunity  užívající  některou  ze  sociálních  sítí  
(Facebook, Linkedin, Flickr, Twitter atd.), jsou takové informace bez obtíží dostupné prakticky každému uživateli  
internetu a nemůže jejich získání tímto prostřednictvím jakkoli zpochybnit validitu procesních úkonů, v nichž takové  
informace hrají byť i nezanedbatelnou roli, jak tomu bylo také v tomto případě.”

1255Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2006, sp. zn. I. ÚS 191/05: „Magnetofonový záznam telefonického hovoru 
fyzických osob je záznam projevů osobní povahy hovořících osob a takový záznam může proto být použit (i jako 
důkaz v občanském soudním řízení) zásadně jen se svolením fyzické osoby, která byla účastníkem tohoto hovoru.” 
Viz též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2008, sp. zn. 22 Cdo 4172/2008;  Pecina, T. Nad procesní 
použitelností  nelegálně  získaných  důkazů.  Slepecká  hůl,  2009/03,  http://slepeckahul.pecina.cz/2009/03/nad-
nepouzitelnosti-nelegalneziskanych.html (v současnosti již nedostupné),  Gyarfas, J. Dva postrehy k použiteľnosti 
nezákonne  získaných  dôkazov,  Lexforum.cz,  článek  ze  dne  21.  března  2009,  dostupné  na  adrese: 
http://www.lexforum.cz/164. Kritiku citovaného nálezu pro jeho údajnou jednostrannost nabízí mimo jiné  Seidel, J.  
Protiprávně získané nebo použité důkazy v civilním řízení. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 8, s. 16 - 17.

1256„Základním kritériem, které by mělo v konečném důsledku vést k rozhodnutí o použitelnosti či nepoužitelnosti takto  
opatřené informace jako důkazu v příslušném řízení, bude  poměřování chráněných práv a zájmů, které se v této 
soukromé sféře střetávají, a kde se stát stává arbitrem (zpravidla prostřednictvím soudu) rozhodujícím o tom, který 
z těchto zájmů bude v daném konkrétním střetu převažujícím, přičemž hodnocení použitelnosti či nepoužitelnosti  
takto opatřených (a státu tím či oním způsobem předložených, předaných) informací se bude provádět podle norem  
procesních,  které  však  jen  vymezují  pravidla  pro  to,  jak  zjistit  náležitým  způsobem  skutkový  stav  a  nalézt  
"materiální" právo, tedy rozhodnout o vlastním předmětu sporu. Kromě okolností, za nichž byla taková nahrávka  
pořízena, proto bude mít rozhodující význam pro konečné posouzení věci i  význam posuzovaného zájmu, který je  
předmětem vlastního řízení, a možnosti, které měl účastník, uplatňující tuto informaci, k dispozici k tomu, aby získal  
uvedené informace jiným způsobem, než za cenu porušení soukromí druhé osoby.”
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(která se posléze stala obviněným) v její neprospěch, tedy za situace, kterou by bylo možno označit  

za  donucování  k  doznání  nebo  za  obcházení  zákona,  nebo  že  by  byly  použity  takto  získané  

informace od osoby,  které  jinak  zákon přiznává právo nevypovídat  a  která  v průběhu řádného 

procesu  toto  právo ohledně  takto  získaných informací  využila,  atd.  Jednání  osoby  pořizující  a  

později uplatňující předmětný důkazní prostředek je tedy dle Ústavního soudu nezbytné podrobit  

testu proporcionality a subsidiarity, při jejichž splnění se bude jednat o důkaz, jež je soud oprávněn  

užít ke zjištění skutkového stavu.”

V usnesení ze dne 20. září 2012, sp. zn. II. ÚS 1588/09, pak Ústavní soud položil důraz na 

potřebu  restriktivního  výkladu podmínek  přípustnosti  soukromých  nahrávek  pořízených  bez 

souhlasu nahrávané osoby: „Pokud ... telefonní hovor zaznamenala soukromá osoba bez souhlasu 

nahrávané  osoby  (§ 12  občanského  zákoníku),  je  na  možnost  použití  nahrávky  jako  důkazního 

prostředku v trestním řízení nutno pohlížet velmi restriktivně, neboť dodržení obecných principů,  

které musí být v rámci trestního řízení dodrženy, může být sporné. Je totiž nutné mít na zřeteli, že  

při zachycení takového projevu mohlo jít o provokaci k protiprávnímu chování, že se může jednat  

o nahrávku záměrně upravovanou nebo že byly použity takto získané informace od osoby, které  

jinak zákon přiznává právo nevypovídat a která by v průběhu řádného procesu toto právo ohledně  

takto získaných informací využila atd. ”

V nálezu  ze  ze  dne  31.  července  2018,  sp.  zn.  III.  ÚS  4071/17,   Ústavní  soud  dospěl 

k závěru, že „vždy je třeba vážit konkrétní skutkové okolnosti, závažnost informací pro ... trestního 

řízení, osoby, jichž se informace týkají a míru dopadu do jejich práv. Přitom princip proporcionality  

zajišťuje, aby v každém konkrétním případě byl připuštěn jen takový zásah do soukromí, který je  

vyvážen účelem, k němuž omezení tohoto práva slouží. Proporcionalitu je třeba vážit vůči každému 

subjektu,  který  se  stal  předmětem  zveřejněných  informací  ze  skrytě  pořízeného  zvukového 

záznamu. ...  Test  proporcionality  je  třeba  provést  vůči  všem  dotčeným  osobám  a  ke  všem 

zveřejněným informacím.”1257

VII.1.3 Judikatura Nejvyššího soudu

Judikatura  Nejvyššího  soudu se  při  řešení  otázky  přípustnosti  důkazů  opatřených 

soukromými osobami v rozporu se zákonem odvolává především na § 89 odst. 2 tr. řádu, podle 

něhož může za důkaz sloužit vše, co může příspět k objasnění věci. „Jestliže tedy zvukový záznam 

není  pořízen  orgánem  činným  v  trestním  řízení,  nelze  požadovat  splnění  zákonem  přesně  

vymezeného postupu a podmínek, za nichž k takovému opatření důkazu může dojít.”1258 V každém 
1257Nález Ústavního soudu ze dne 31. července 2018, sp. zn. III. ÚS 4071/17.
1258Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2007, sp. zn. 5 Tdo 229/2008.
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individálním  případě  se  však  předpokládá  poměřování  zájmu  na  odhalování  trestné  činnosti 

s ochranou práv a svobod jednotlivce, zejména práva na soukromí  dle čl.  8 Úmluvy a práva na 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí ve smyslu čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 Listiny.1259

Jako přípustné tak například bylo Nejvyšším soudem shledáno důkazní využití obrazového 

záznamu z kamerového systému, který poškozený nainstaloval za účelem zjištění identity osoby 

poškozující jeho majetek, přestože instalaci záznamového zařízení a jeho provoz neoznámil Úřadu 

pro ochranu osobních údajů podle § 16 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů,1260 nebo  jednání  svědka,  který  „v  tísni  zadokumentoval  jednání  obviněného”,  přičemž 

„uvedený  zvukový  záznam  nebyl  osamoceným  důkazem,  neboť  soudy  při  rozhodování  o  vině  

obviněného vycházely  také  z  dalších důkazů,  především svědeckých výpovědí.”1261 Obdobně dle 

Nejvyššího soudu platí, že je třeba rozlišovat odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu 

orgány  činnými  v  trestním  řízení  dle  §  88  tr.  řádu  od  pořízování  magnetofonových  nahrávek 

rozhovorů  soukromými  osobami;  soukromě  pořízené  zvukové  záznamy nelze  v  trestním řízení 

apriorně považovat za nepřípustný důkaz.1262

V usnesení ze dne 16. února 2017, sp. zn. 11 Tdo 1385/2016, pak Nejvyšší soud ve shodě 

s judikaturou  Ústavního  soudu  uvádí,  že  „v  trestním  řízení  nelze  zásadně  vyloučit  možnost  

použitelnosti  důkazu  v  podobě  zvukového,  resp. kamerového  záznamu  soukromou  osobou  bez  

souhlasu  osoby,  jež  byla  zaznamenávaná. Přípustnost  takového  důkazu  je  však  nezbytné  vždy 

posuzovat též s ohledem na respektování práva na soukromí zakotveného v čl. 8 Úmluvy a práva na 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí ve smyslu čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 Listiny základních 

1259Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. května 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 (R 7/2008): „S ohledem na ustanovení  
§ 89  odst.  2  nelze  zásadně  vyloučit  použití  zvukového  záznamu  pořízeného  soukromou  osobou  bez  souhlasu  
zaznamenávaných osob k důkazním účelům. Ustanovení § 88 se zde neuplatní, a to ani analogicky. Přípustnost  
důkazu  je  však  třeba  posuzovat  s  ohledem na  respektování  práva  na  soukromí  dle  čl.  8  Úmluvy  a  práva  na 
nedotknutelnost osoby a jejího soukromí ve smyslu čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 LZPS.” Též  usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 23.  července  2007,  sp.  zn.  5  Tdo 769/2008,  usnesení  Nejvyššího  soudu ze dne 3.  června  2009, 
sp. zn. 3 Tdo 593/2009 (R 22/2010), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 8 Tdo 1162/2009. 
Obdobné úvahy lze vysledovat i ve slovenské judikatuře - viz uznesenie Krajského súdu v Žilině ze dne 22. dubna 
2010,  sp.  zn.  1  To  42/2010  (citováno  v  Čentéš,  J. Možnosť  zaznamenania  telefonickej  komunikácie.  Státní 
zastupitelství, 2013, č. 5, s. 17 - 19).

1260Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. června 2009, sp. zn. 3 Tdo 593/2009 (R 22/2010): „S ohledem na ustanovení  
§ 89 ods. 2 tr.ř. lze za důkaz použitelný v trestním řízení pokládat též  obsah obrazového záznamu z kamerového 
systému, který poškozený nainstaloval za účelem zjištění identity osoby poškozující jeho majetek (např. jeho obydlí,  
jeho automobil).  V takovém případě zpravidla nepředstavuje jednání poškozeného nepřípustný zásah do práva na  
soukromí  zaznamenané  osoby,  který  by  znamenal  neúčinnost  takového  důkazu,  i  když  instalaci  záznamového  
zařízení  a  jeho  provoz  neoznámil  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů podle  § 16  odst.  1  a  odst.  2  zák.  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přípustnost  
takového důkazu je však třeba nezbytné vždy posuzovat i s přihlédnutím k právu na soukromí zakotvenému v čl. 8  
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí ve smyslu čl. 7 a  
čl.  10  Listiny  základních  práv  a  svobod.“  Obdobně  též  usnesení  Ústavního  soudu  ze  dne  8.  února  2010, 
sp. zn. IV. ÚS 2425/09.

1261Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2009, sp. zn. 3 Tdo 1340/2009; viz též usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 27. února 2007, sp. zn. 5 Tdo 229/2008.

1262Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. června 2009, sp. zn. 8 Tdo 583/2009.
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práv a svobod (dále jen ,,Listina“). Dále je potřebné věnovat pozornost tomu, zda důkaz v podobě  

takového záznamu stojí v konkrétní věci osamocen v rámci hodnocení otázky viny pachatele, anebo  

zda má soud k dispozici jiné důkazy, které významným způsobem nasvědčují důvodnosti obvinění a  

s nimiž je záznam v obsahové shodě. Rovněž pak nutno posoudit, zda řízení, včetně způsobu, jakým 

byly důkazy pořízeny, bylo spravedlivé jako celek.”1263 K obdobným závěrům Nejvyšší soud dospěl 

i v řadě svých dalších aktuálních rozhodnutí.1264

Podle Nejvyššího soudu „zákonné limity zásahu do práva na soukromí v trestním řízení  

prostřednictvím odposlechu a záznamu telekomunikačního  provozu podle  §  88 a § 88a tr. ř. a 

sledování  osob a věcí  podle  § 158d tr.  ř.  upravuje trestní  řád. Jedná se o  stanovený procesně 

přípustný postup orgánů činných v trestním řízení k získání důkazních prostředků tak, aby byly jimi  

zjištěné poznatky o osobách a věcech možno provést před soudem jako důkaz. Tento postup však 

nevylučuje, aby každá ze stran důkaz vyhledala, předložila nebo jeho provedení navrhla ve smyslu  

§ 89 odst.  2 věty druhé tr. ř.  a je pak na soudu, zda jej  jako důkaz připustí. Z toho plyne,  že  

s ohledem na ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř. zásadně nelze vyloučit možnost, aby byl k důkazu použit i  

zvukový  záznam  pořízený  soukromou  osobou  bez  souhlasu  osob,  jejichž  hlas  je  takto  

zaznamenán.”1265

VII.1.4 Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství

Podle stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 13. května 2004, poř. č. 2/2004, 

platí,  že  „jde-li  o  bez  účasti  státu  pořízený  záznam hlasového projevu  druhé  osoby  bez  jejího  

vědomí, posouzení otázky, zda je či není v daném případě použitelný jako důkaz v trestním řízení,  

bude vždy věcí konkrétního trestního řízení a situace, za níž má být uvedená informace užita. I když  

z povahy takto získané informace vyplývá, že takto získaný záznam nemůže být a priori vyloučen  

jako důkaz v trestním řízení (podle obecného pravidla, podle něhož v rámci trestního řízení lze  

použít každou skutečnost jako důkaz - § 89 odst. 2 trestního řádu, a proto, že tu nebylo porušeno  

žádné z pravidel pro získávání důkazů ze strany státu), může jím být jen za podmínky, že zásah do 

soukromí je odůvodnitelný převažujícím zájmem na straně toho, kdo informaci popsaným způsobem  

1263Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2017, sp. zn. 11 Tdo 1385/2016.
1264Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2018, sp. zn.  7 Tdo 505/2018, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

18. prosince 2017, sp. zn. 4 Tdo 299/2017.
1265Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2017, sp. zn. 4 Tdo 1055/2017. Viz též usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne  7.  června  2017,  sp.  zn.  7  Tdo  4/2017,  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  23.  února  2011, 
sp. zn. 6 Tdo 1460/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. března 2015, sp.  zn.  7 Tdo 275/2015, usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 3. června 2015, sp. zn. 3 Tdo 618/2015.
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opatřil a následně použil; samotný zájem na náležitém zjištění skutkového stavu věci však zásadně 

takovým převažujícím zájmem není.”1266

VII.2 Německý trestní proces

Judikatura  Spolkového  ústavního  soudu  i  Spolkového  soudního  dvora  zásadně  vychází 

z procesní použitelnosti důkazů opatřených soukromými osobami,  s tím, že na jejich jednání se 

ustanovení  trestního  řádu  předepisující  či  zapovídající  opatřování  důkazů  určitým  způsobem 

nevztahují.1267

Zakazu použití  však podléhají  důkazy opatřené zásahy do lidských práv a  intimní  sféry 

jednotlivce a rovněž důkazy získané cíleným zneužitím soukromých osob k obcházení procesních 

předpisů.1268

V rozsudku ze dne 14. června 1960, sp. zn. 1 StR 683/59, shledal Spolkový soudní dvůr jako 

procesně nepoužitelnou tajně pořízenou nahrávku rozhovorů advokáta,  obviněného z návodu ke 

křivé  výpovědi.  V  jiném  trestním  řízení  měl  uvedený  advokát  jako  zástupce  poškozené  vést 

rozhovory s přítelkyní obžalovaného ohledně možnosti změny výpovědi jeho klientky výměnou za 

poskytnutí  požadovaného  odškodnění.  Přítelkyně  obžalovaného  tyto  rozhovory  bez  vědomí 

advokáta nahrála a obžalovaný je následně předložil soudu. Spolkový soudní dvůr v odůvodnění 

svého rozhodnutí zdůraznil, že přítelkyně obžalovaného v době pořízení nahrávek neměla žádný 

reálný důvod pro svoji domněnku, že poškozená je připravena změnit svoji výpověď výměnou za 

poskytnutí  finančních  prostředků.  Navíc  nebyla  vedena  poctivými  úmysly,  neboť  její  jednání 

směřovalo k neoprávněnému vyvinění obžalovaného prostřednictvím znevěrohodnění poškozené. 

Pořízení  nahrávek  navíc  ani  nebylo  způsobilé  zlepšit  procesní  postavení  obžalovaného,  neboť 

trestnost jeho předchozího jednání nemohla být dotčena možným pozdějším protiprávním jednáním 

třetí  osoby.  Na podkladě  uvedeného skutkového stavu soud dospěl  k  závěru,  že  „bez  souhlasu 

obžalovaného je nepřípustné v trestním řízení proti němu jako důkazní prostředek použít zvukovou 

1266Stanovisko  obsahující  poměrně  rozsáhlý  výčet  relevantní  judikatury  nižších  soudů,  je  dostupné  na  adrese: 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2004/stanovisko%202-2004.pdf.

1267Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 127. 
K přípustnosti důkazů opatřených tzv. důvěrníky policie (V-Mann) srov. usnesení Spolkového soudního dvora ze 
dne  17.  října  1983,  sp.  zn.  GSSt  1/83,  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  28.  dubna  1987, 
sp. zn. 5 StR 666/86, rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 21. července 1994, sp. zn. 1 StR 83/94, rozsudek 
ze  dne  22.  února  1995,  sp.  zn.  3  StR 552/94,  usnesení  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  13.  května  1996, 
sp. zn. GSSt 1/96, usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 31. března 2011, sp. zn.  3 StR 400/10, rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 21. července 2007, sp. zn. 3 StR 104/07, usnesení Spolkového ústavního soudu 
ze dne 26. května 1981, sp. zn.  2 BvR 215/81.

1268Eder, F. Beweisverbote und Beweislast im Strafprozess. Herbert Utz Verlag, 2015, s. 127.
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nahrávku  soukromého  rozhovoru,  pořízenou tajně  účastníkem takového  rozhovoru  při  porušení  

osobnostních práv obžalovaného.”1269

Zákaz použití důkazu zásadně přichází v úvahu za situace, kdy samo toto použití představuje 

další zásah do základních práv dotčených osob.1270 Uvedené výjimky jsou však vykládány velmi 

úzce;  ani  jednání  soukromé  osoby,  které  má  povahu  trestného  činu,  nezasahuje-li  do  lidské 

důstojnosti či intimní sféry jiné osoby, nemá za následek nepoužitelnost takto získaných důkazů.1271

Pravděpodobně nejznámějším případem, v němž byly soudy Spolkové republiky Německo 

konfrontovány s důkazy získanými nezákonně soukromou osobou, je tzv.  lichtenštejnská daňová 

aféra („Liechtensteiner Steueraffäre”), jejíž skutkové okolnosti lze shrnout takto:1272

Zaměstnanec  digitalizačního  oddělení  lichtenštejnské  banky  LGT  Heinrich  Kieber  si 

v letech 2001 - 2002 nezákonným způsobem opatřil datové nosiče s údaji o finanční situaci více než 

čtyřech tisíců klientů banky. V lednu 2006 se Kieber obrátil na německé tajné služby s nabídkou 

poskytnutí  údajů  o  finančních  prostředcích  asi  1.400  německých  občanů,  uložených 

v lichtenštejnské  bance  v  období  od  70.  let  20.  století  do  roku  2005,  v  celkové  výši  okolo 

3,5 mld. EUR.  Po  více  než  ročním  vyjednávání,  jehož  součástí  bylo  i  zpřístupnění  „vzorků” 

nabízených dat, spolkové ministerstvo financí poskytlo tajné službě BND částku 5 mil. EUR, za níž 

tato v červnu 2007 od H. Kiebera „odkoupila” slíbené podklady na DVD nosičích.  Údaje byly 

obratem poskytnuty orgánům činným v trestním řízení, které na základě takto získaných informací 

zahájily proti řadě prominentních osob trestní řízení pro podezření z krácení daní, jejichž součástí 

byly  i  stovky  domovních  prohlídek.  Dodatečné  daňové  výnosy  se  pohybovaly  v  řádech 

stamilionů EUR.

Jednání H. Kiebera i agentů německé tajné služby bylo s vysokou pravděpodobností trestné, 

a to jak dle lichtenštejnského, tak dle německého trestního zákoníku; představovalo též nepochybné 

porušení mezinárodního práva.1273 Namítáno bylo i porušení tzv. příkazu oddělení tajných služeb a 

1269„Es  ist  ohne  Zustimmung  des  Angeklagten  unzulässig,  im  Strafverfahren  gegen  ihn  eine  Tonbandaufnahme 
als Beweismittel  zu  verwenden,  die  unter  Verletzung  seines  Persönlichkeitsrechts  heimlich  
über ein von ihm geführtes  privates  Gespräch  vom  Gesprächsteilnehmer  hergestellt  worden  ist”  (rozsudek 
Spolkového soudního dvora  ze  dne   ze  dne  14.  června  1960,  sp.  zn.  1  StR 683/59).  Srov.  např.  též  usnesení 
Spolkového ústavního soudu ze dne 9. října 2002, sp. zn. 1 BvR 1611/96 a 1 BvR 805/98.

1270Kalb, S. Beweisverbote im Strafprozess; dostupné na: 
http://jura.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x030A/rewrite/juratio/Beweisverbote/Beweisverbote.html
a zde citovaná literatura.

1271Eder,  F.  Beweisverbote  und  Beweislast  im  Strafprozess.  Herbert  Utz  Verlag,  2015,  s.  127.  Srov.  rozsudek 
Spolkového soudního dvora ze dne 2. prosince 1975, sp. zn. 1 StR 681/75, rozsudek Spolkového soudního dvora ze 
dne  22.  února  1978,  sp.  zn.  2  StR  334/77,  rozsudek  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  9.  dubna  1986, 
sp. zn. 3 StR 551/85

1272Podrobný  popis  skutkových  okolností  případu  uvádí  např.  Pitsch,  Ch. Strafprozessuale  Beweisverbote.  Verlag 
Dr. Kovač, 2009, s. 338 a násl. Viz též rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci K.S. a M.S. proti 
Německu ze dne 6. října 2016, č. 33696/11.

1273Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 340 a násl. a zde citovaná literatura.
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policie (Trennungsgebot), podle něhož tajné služby nesmějí být zneužívány k opatřování důkazů pro 

trestní řízení mimo postupy upravené trestním řádem.1274

Trestní  soudy nicméně shledaly důkazy opatřené při  domovních  prohlídkách,  které  byly 

odůvodněny podezřením z krácení daní vyplývajícím z nelegálně získaných dat z Lichtenštejnska, 

jako procesně použitelné. Porušení ústavně zaručených práv stíhaných osob neshledal ani Spolkový 

ústavní  soud,  který  v  usnesení  ze  dne  9.  listopadu  2010,  sp.  zn.  2  BvR  2101/09,  uvedl,  že 

„z ústavněprávního hlediska nelze  obecným soudům vytknout,  pokud podezření (z  krácení  daní)  

založily... na poznatcích z dat z Lichtenštejnska... Procesní pochybení, která vedou k nepoužitelnosti  

důkazu,  nemají  bez  dalšího  dopad  na  celé  trestní  řízení... Navíc  z ústavy  nevyplývá,  že  by 

protiprávní opatření důkazu mělo vždy vést k jeho procesní nepoužitelnosti... Předpisy trestního 

řádu upravující zajišťování důkazů a jejich použití se dle vlastní systematiky, gramatického znění i  

smyslu týkají výlučně orgánů činných v trestním řízení. Důkazní prostředky získané soukromými  

osobami  jsou  zásadně  použitelné,  a  to  i  v  případě  jejich  získání  trestným  činem... Možnost  

protiprávního nebo dokonce trestného jednání při získání dat nevede k absolutnímu zákazu jejich 

použití. Soudy  zohlednily  různé  právně  významné  aspekty  věci  a  při  zvažování  mezi  právy  

stěžovatelů,  zejména  jejich  nárokem  na  dodržování  pravidel  trestněprocesních  vyšetřovacích 

opatření, a konkrétním zájmem na trestním stíhání. Pokud soudy na základě těchto úvah dospěly  

k závěru, že na získaná data se nevztahuje zákaz jejich využití, nebyl překročen vymezený prostor  

pro  (jejich  nezávislé)  hodnocení  (věci). Zejména  nelze  předpokládat,  že  by  se  v  případě 

předpokládaných  porušení  zákona  mělo  jednat  o  závažná,  vědomá  nebo  svévolná  procesní  

pochybení,  při  nichž  by  zaručená  základní  práva  byla  plánovitě  či  systematicky  přehlížena. 

Konečně  je  třeba  zohlednit,  že  se  v  tomto  případě  jednalo  pouze  o  zprostředkované  účinky  

předpokládaně nezákonného získání dat.”1275

1274Pitsch, Ch. Strafprozessuale Beweisverbote. Verlag Dr. Kovač, 2009, s. 342.
1275„Es ist von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden,  dass die Fachgerichte den Verdacht, die Beschwerdeführer  

hätten Kapitaleinkünfte aus Vermögen Liechtensteiner Stiftungen gegenüber den deutschen Finanzbehörden nicht  
erklärt,  auch  auf  die  Erkenntnisse  der  Daten  aus  Liechtenstein  gestützt  haben...  Verfahrensfehlern,  
die ein Verwertungsverbot für ein Beweismittel zur Folge haben, nicht ohne weiteres Fernwirkung für das gesamte  
Strafverfahren  zukommt...  Unabhängig davon besteht  von  Verfassungs wegen kein Rechtssatz  des  Inhalts,  dass  
im Fall einer  rechtsfehlerhaften Beweiserhebung die Verwertung der gewonnen Beweise stets unzulässig wäre...  
die Vorschriften  der  Strafprozessordnung  zur  Beweiserhebung  und  -verwertung  nach  Systematik,  Wortlaut  und  
Zweck ausschließlich an die staatlichen Strafverfolgungsorgane richten.  Beweismittel,  die  von Privaten erlangt 
wurden, sind - selbst wenn dies in strafbewehrter Weise erfolgte - grundsätzlich verwertbar... Die von den Gerichten 
unterstellten  Verfahrensverstöße und die Möglichkeit rechtswidrigen oder gar strafbaren Verhaltens beim Erwerb  
der  Daten  führen  nicht  zu  einem  absoluten  Verwertungsverbot.  Die  Gerichte  haben  die  verschiedenen 
rechtserheblichen Aspekte erkannt und in die Abwägung zwischen den Rechten der Beschwerdeführer, insbesondere 
dem  Anspruch  auf  Einhaltung  der  Regeln  für  strafprozessuale  Ermittlungsmaßnahmen,  und  dem  konkreten  
Strafverfolgungsinteresse eingestellt. Soweit die Gerichte aufgrund ihrer Abwägung zu dem Ergebnis kommen, dass  
ein Verwertungsverbot für die gewonnenen Daten nicht besteht, wird der fachgerichtliche Wertungsrahmen nicht  
überschritten.  Insbesondere  ist  nicht  erkennbar,  dass  es  sich  bei  den  unterstellten  Rechtsverletzungen  
um schwerwiegende,  bewusste  oder  willkürliche  Verfahrensverstöße  handelt,  bei  denen  die  grundrechtlichen  
Sicherungen planmäßig oder systematisch außer acht gelassen worden sind. Schließlich ist auch zu berücksichtigen,  
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VII.3 Americký trestní proces

V americkém trestním procesu  zásadně  platí,  že  důkazy získané  v  rozporu  se  zákonem 

soukromými  osobami  (typicky  porušením  Čtvrtého  dodatku)  jsou  procesně  použitelné,  neboť 

zejména Čtvrtý dodatek Ústavy dle Nejvyššího soudu nechrání jednotlivce před  zásahy ze strany 

soukromých osob.

Již v rozsudku ve věci Burdeau v. McDowell ze dne 1. června 1921 Nejvyšší soud judikoval, 

že  „Čtvrtý dodatek chrání před nezákonnými prohlídkami a konfiskacemi a  ... jeho ochrana se 

vztahuje na jednání vlády.” Pokud se v daném případě „dokumenty dostaly do dispozice vlády, aniž  

by stěžovatelova práva byla porušena vládou, není důvod, proč by pouhá skutečnost, že jednotlivci,  

kteří nejednali ve spojení s vládou, tyto dokumenty získali protiprávně, měla bránit jejich použití při  

vyšetřování, mají-li usvědčující charakter.”1276

V rozsudku ve  věci  Coolidge  v.  New Hampshire ze  dne  21.  června  1971 naproti  tomu 

Nejvyšší soud uvedl, že opačný závěr by se uplatnil za situace, pokud by soukromá osoba jednala 

jako policejní agent či pouhý nástroj v rukách policie.1277 Přičitatelnost jednání soukromé osoby 

státu se odvíjí od posouzení toho, 

a) zda státní orgány o jednání soukromé osoby ví a souhlasí s ním a

b) zda tato soukromá osoba má v úmyslu napomáhat oficiálnímu vyšetřování.1278

Práva chráněná Čtvrtým dodatkem jsou ze strany státu dotčena též za situace, kdy policie 

zasáhne  do  soukromí  jednotlivce  ve  větším  rozsahu  než  původně  jednající  privátní  subjekty. 

V rozsudku ze  dne  2.  dubna  1984 ve  věci  United  States  v.  Jacobson1279 byla  za  takový  exces 

dass es sich hier lediglich um die mittelbaren Wirkungen eines als verfahrensfehlerhaft unterstellten Erwerbs der  
Daten handelt” (usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2010, sp. zn. 2 BvR 2101/09).

1276„The Fourth Amendment gives protection against unlawful searches and seizures, and as shown in the previous  
cases,  its  protection  applies  to  governmental  action.  ...  The  papers  having  come  into  the  possession  
of the government without a violation of petitioner's rights by governmental authority, we see no reason why the fact  
that  individuals,  unconnected  with  the  government,  may  have  wrongfully  taken  them,  should  prevent  them 
from being held for use in prosecuting an offense where the documents are of an incriminatory character” (Burdeau 
v. McDowell, rozsudek ze dne 1. června 1921, 256 U.S. 465 (1921)). Soudci Brandeis a Holmes k uvedenému 
rozhodnutí  připojili  nesouhlasné  stanovisko,  v  němž  závěry  soudu  označili  za  pohoršující  pro  běžné  chápání 
slušnosti a fair play. Srov. též Walter v. United States, rozsudek ze dne 20. června 1980,  No. 79-67: „wrongful  
search or seizure conducted by a private party does  not  violate  the Fourth Amendment  and that  such private  
wrongdoing does not deprive the government of the right to use evidence that it has acquired lawfully.”

1277Coolidge  v.  New Hampshire,  rozsudek ze dne 21.  června 1971,  403 U.S.  443 (1971);  srov.  též  zde citovanou 
judikaturu.

1278Sady, Stephen R. Developments in Federal Search and Seizure Law. 2016, s. 1, s odkazem na rozhodnutí devátého 
obvodního soudu ve věci  United States v. Walther, 652 F.2d 788, 791-93 (9th Cir. 1981).

1279„... the Government may not exceed the scope of the private search unless it has the right to make an independent  
search” (United States v. Jacobson, rozsudek ze dne 2. dubna 1984, 466 U.S. 109 (1984)).
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označena  situace,  kdy  se  policie  seznámila  s  obsahem  uzavřeného  boxu,  dosud  neotevřeného 

soukromou osobou, která jej zajistila, aniž by bylo předem zcela zřejmé, co se v boxu nachází.1280

VII.4 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Práva chráněná čl. 8 Úmluvy mohou být dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva 

dotčena i jednáním soukromé osoby, pokud k tajnému sledování či nahrávání komunikace dochází 

„v kontextu  a  ku  prospěchu  oficiálního  vyšetřování,  trestního  či  jiného,  s  tichým  souhlasem  a 

technickou asistencí veřejných vyšetřujících orgánů”, za předpokladu, že státní orgány „zásadním 

způsobem přispěly k realizaci plánu.“

Naplnění  těchto  podmínek  Evropský  soud  pro  lidská  práva  shledal  například  v  případě 

Van Vondel  proti  Nizozemí,  kdy  konstatoval,  že  „i  když  byly  nahrávky  provedeny (soukromou 

osobou)  dobrovolně  a k jejím vlastním účelům, technické zařízení bylo poskytnuto orgány, které 

alespoň  jednou navíc  této  soukromé osobě  poskytly  instrukce,  jaké informace je  od stěžovatele 

třeba získat.”1281 

Pokud státní orgány „zásadním způsobem přispěly k realizaci plánu” musejí být i v případě 

tzv.  „soukromých  odposlechů”  dodrženy veškeré  právem poskytované  záruky proti  libovůli.1282 

Nelze  připustit,  aby  se  státní  orgány  zprostily  své  odpovědnosti  za  provedení  odposlechu  bez 

splnění zákonných předpokladů tím, že policie jejich zajištěním pro účely trestního řízení pověří 

soukromé osoby.1283

VII.5 Stanovisko autora

Podle názoru autora je při posuzování zákonnosti důkazů pořízených, respektive použitých, 

soukromými osobami v rozporu se zákonem v prvé řadě potřeba odlišit postavení soukromých osob 

a orgánů veřejné moci při shromažďování důkazů a jejich uplatňování v řízení.

Posuzování zákonnosti  důkazů opatřených orgány činnými v trestním řízení se odvíjí  od 

ústavní zásady, že státní moc lze uplatňovat pouze v případech, mezích a způsoby, které stanoví 

1280Sady, Stephen R. Developments in Federal Search and Seizure Law. 2016, s. 2.
1281Van  Vondel  proti  Nizozemí,  rozsudek  ze  dne  25.  října  2007,  č.  38258/03,  odst.  49.  Citováno  dle  Nejedlý,  J. 

Zákonnost  důkazů  v trestním  řízení  ve světle  Evropské  úmluvy o ochraně  lidských práv  a základních svobod. 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, disertační práce, 2012, s. 94.  Podrobný komentář rozhodnutí uvádí 
Čapek, J. Ochrana dat a její některé trestněprávní aspekty ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 
Trestní právo, 2002, č. 3, s. 25 - 28.

1282Van Vondel  proti  Nizozemí,  rozsudek ze dne 25.  října  2007,  č.  38258/03,  odst.  53.  Srov.  též  A.  proti  Francii, 
rozsudek ze dne 23. listopadu 1993, č. 14838/89, odst. 36.

1283M. M. proti Nizozemí, rozsudek ze dne 8. dubna 2003, č. 39339/98, odst. 40.
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zákon (čl.  2 odst.  3 Ústavy,  čl.  2 odst.  2 Listiny),  v daném případě zejména trestní  řád.  Pouze 

důkazy získané v souladu s příslušnou procesní úpravou lze v řízení dále využít. Stejně tak je třeba 

posuzovat  přípustnost  důkazu  získaného  soukromou  osobou  jednající  na  výzvu  nebo  alespoň 

s vědomím orgánu činného v  trestním řízení,1284 nebo případ,  kdy by důkaz  opatřil  jiný  orgán 

veřejné moci1285 nebo soukromá osoba v součinnosti s tímto orgánem. Prostřednictvím „spřízněné” 

soukromé osoby  nemohou orgány činné v trestním řízení získávat procesně použitelné důkazy, aniž 

by byly splněny podmínky, za jakých samy mohou takové důkazy opatřovat.

Privátní  subjekty  postupující  při  získávání  důkazů  bez  spolupráce  s  orgány  činnými 

v trestním řízení jsou naproti tomu v zásadě oprávněny činit vše, co jim zákon výslovně nezakazuje 

(čl.  2  odst. 4 Ústavy,  čl.  2  odst.  3  Listiny).  Neporušují-li  určitý  výslovný  zákonný  zákaz,  jimi 

získaný důkaz nelze označit za nezákonný. Zákonné zákazy určitých způsobů opatřování důkazů 

mohou vyplývat ze skutkových podstat některých trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti, 

nebo z občanskoprávní úpravy ochrany osobnosti člověka.1286 Ve srovnání s instrumenty, k jejichž 

užití zákon opravňuje orgány činné v trestním řízení, se mohou jevit zákonné možnosti soukromých 

osob  při  opatřování  důkazů  jako  omezené.  Omezení  svobody  jednotlivců  zajišťovat  důkazy 

k ochraně práv a svobod je však s přihlédnutím k obecným principům právního řádu nutné vykládat 

restriktivně a vždy pečlivě zvažovat, zda v konkrétním případě získání důkazu soukromou osobou 

bylo skutečně protiprávní.

Do 31.  prosince  2013 občanský zákoník č.  40/1964 Sb.  umožňoval  pořízení  podobizen, 

obrazových snímků,  obrazových a  zvukových záznamů týkajících  se  fyzické  osoby nebo jejích 

projevů  osobní  povahy  bez  souhlasu  této  osoby  pouze  k účelům  úředním  na  základě  zákona, 

případně přiměřeným způsobem pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a 
1284Mathern, V. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984, s. 108, viz též Šámal, P.,  

Musil, J., Kuchta, J.  Trestní právo procesní. C. H. Beck 2013, s. 372,  Šámal, P. Základní zásady trestního řízení 
v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia 1999, s. 302.

1285Jako obtížně akceptovatelný se totiž jeví právní závěr Ústavního soudu Slovenské republiky uvedený v nálezu ze 
dne  17.  ledna 2012,  sp.  zn. III.  ÚS 24/2012,  podle něhož  mohou orgány činné v trestním řízení  použít  důkaz 
nezákonně získaný jiným státním orgánem:  „protimonopolný  úrad pri  zabezpečení  dátového nosiča postupoval  
podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Na základe žaloby v rámci správneho súdnictva mu bolo rozhodnutím 
najvyššieho súdu zakázané pokračovať v prezeraní dát na predmetnom nosiči. Tieto okolnosti sa nemohli dotknúť  
postupu orgánov činných v trestnom konaní, ktorých oprávnenie na postup podľa § 89 a § 90 Trestného poriadku  
nezáviselo od spôsobu „nadobudnutia“ veci  (dôležitej  pre trestné  konanie)  protimonopolným úradom. V tomto 
prípade bolo podstatným to, že protimonopolný úrad mal v dispozičnej sfére vec, ktorá bola dôležitá pre trestné  
konanie, respektíve bola dôležitá na objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie. Preto v tomto kontexte  
neobstojí námietka sťažovateľov o tom, že orgán činný v trestnom konaní zadovážil dôkaz „z otráveného stromu“.  
Protimonopolný úrad bol povinný splniť povinnosť, ktorá mu bola uložená na základe rozsudku najvyššieho súdu  
sp. zn. 3 Sžz 1/2011 z 5. apríla 2011, a nepokračovať v prezeraní dátového nosiča, na druhej strane však týmto  
rozhodnutím nebola obmedzená jeho edičná povinnosť podľa § 89 Trestného poriadku a neboli ním limitované ani  
oprávnenia orgánov činných v trestnom konaní na postup podľa § 89 a § 90 Trestného poriadku.”

1286Případně též například z jednotlivých ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů  - srov. Zlámalová, M. Použití důkazního prostředku 
získaného v rozporu se zákonem v civilním soudním řízení. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 
Diplomová práce, 2014, s. 28.
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televizní zpravodajství; ani takové použití však nesmělo být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické 

osoby.1287 Zákon nedával výslovně jednotlivcům možnost zasahovat bez souhlasu dotčené osoby do 

jejího soukromí za účelem opatření důkazů k ochraně práv a svobod. Takto získané důkazy byly 

zpravidla judikaturou považovány za nezákonné.1288 Uvedné pojetí  však bylo posléze Ústavním 

soudem přehodnoceno,  kdy označil  za  plně  ospravedlnitelné  jednání  oběti  trestného  činu  proti 

pachateli,  lze-li  jej  posoudit  jako  „analogické  k  jednání  za podmínek krajní  nouze  či  dovolené 

svépomoci,”1289 například tehdy, pokud „je tajné pořízení audiozáznamu rozhovoru součástí obrany 

oběti trestného činu proti pachateli ...”1290

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.1291 pořízení nebo použití  podobizny, zvukového či 

obrazového záznamu bez souhlasu zaznamenávané osoby výslovně umožňuje též  k výkonu nebo 

ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. Nesmí však jít o využití takového 

záznamu nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.1292

S přihlédnutím ke shora uvedenému lze mít za to, že  test proporcionality a subsidiarity se 

v případě  důkazů  získaných  privátními  subjekty  zásahem  do  soukromí  jiného  uplatní  již 

při posuzování  zákonnosti  takového  důkazu.  Nezákonným  se  takový  důkaz  stává  pouze  za 

předpokladu,  že  v  testu  proporcionality,  případně  subsidiarity,  neobstojí.1293 Adekvátní  obrana 

1287§ 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
1288Srov. nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2006, sp. zn. I. ÚS 191/05, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. října 

1998, sp. zn. 21 Cdo 1009/98, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 2008, sp. zn. 22 Cdo 4172/2007, 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. srpna 2012, sp. zn.  21 Cdo 1771/2011, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
24. září  2014,  sp.  zn.  30  Cdo  1982/2012,  rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  27.  května  2015, 
sp. zn. 30 Cdo 5216/2014.  Z užší  koncepce  soukromí,  do  níž  nespadá  např.  hovor  společníků  o záležitostech 
obchodní společnosti, vycházel rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004, nebo 
rozsudek  ze  dne  23.  června  2010,  sp.  zn.  22  Cdo  3717/2008;  viz  též  Kühn,  Z. Použití  privátně  pořízených 
audiovizuálních nahrávek před soudy a ve správním řízení. Státní zastupitelství, 2013, č. 5, s. 12 - 13. Nesouhlas 
s uvedeným užším pojetím soukromí vyjádřil Seidel, J. Protiprávně získané nebo použité důkazy v civilním řízení. 
Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 8, s. 14.

1289Ve vztahu k trestnímu řízení viz též usnesení Ústavního soudu ze dne 19. srpna 2010, sp. zn. III.  ÚS 1800/10. 
Argumentačně srov. např. stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 13. května 2004, poř. č. 2/2004, s. 19, 
nebo Potměšil, J. Použitelnost zvukových a obrazových záznamů jako důkazu. Správní právo, 2010, č. 3, s. 134 - 
136,  dostupné  na  adrese:  http://www.mvcr.cz/clanek/pouzitelnost-zvukovych-a-obrazovych-zaznamu-jako-
dukazu.aspx.

1290Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2014, sp. zn. II.ÚS 1774/14. Obdobně srov. Gřivna, T. K použití obsahu 
tzv. soukromých zvukových či obrazových záznamů v trestním řízení jako důkazu. Státní zastupitelství, 2013, č. 5, 
s. 10. Srov. též Potměšil, J. Přípustnost audio a video nahrávek jako důkazu. Jiné právo; článek z 16. prosince 2009, 
dostupné na adrese: http://jinepravo. blogspot.com/2009/12/jan-potmesil-pripustnost-audio-video.html.

1291Srov.  Kühn,  Z.  Audio  a  videozáznamy v civilním řízení  a  nový občanský zákoník.  Jiné právo,  článek  ze  dne 
26. června  2013,  dostupné  na  adrese:  http://jinepravo.blogspot.cz/2013/06/pouziti-privatne-porizenych-nahravek-
v.html;  Zlámalová, M. Použití důkazního prostředku získaného v rozporu se zákonem v civilním soudním řízení. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Diplomová práce, 2014, s. 27, 48 - 49.

1292§ 88 odst. 1, § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Je otázka, jakým způsobem bude tuto velmi široce 
formulovanou  „zákonnou licenci”  k zásahům do soukromí vykládat  soudní praxe (není vyžadována subsidiarita 
zásahu, požadavek proporcionality je formulován primárně ve prospěch oněch práv a chráněných zájmů jiných 
osob).

1293Srov.  Seidel,  J.  Protiprávně  získané  nebo  použité  důkazy  v civilním  řízení.  Právní  fórum,  2010,  roč.  7,  č.  8, 
s. 17 - 20, Pecina, T. NSS k použitelnosti záznamu z kamerového systému jako důkazu. Paragraphos, článek ze dne 
22. prosince 2011, dostupné na adrese: http://paragraphos.pecina.cz/2011/12/nss-k-pouzitelnosti-zaznamu-z.html.
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soukromých osob proti trestné činnosti není protiprávní. Důkazy opatřené za těchto okolností nelze 

proto považovat za nezákonné a jsou bezpochyby v rámci trestního řízení plně použitelné.1294

Z řečeného plyne,  že  při  hledání  odpovědi  na otázku,  zda lze v  trestním řízení  užít  též 

důkazy opatřené  soukromými  osobami  nezákonně,  nestojí  proti  sobě  zájem na  ochraně  práv  a 

svobod  pachatelů  trestné  činnosti  a  právo  ostatních  se  proti  trestné  činnosti  přiměřeně  bránit, 

případně právo poškozeného na spravedlivý proces a právo na ochranu soukromí obviněného.1295 

Koliduje zde, stejně jako v případě důkazů nezákonně opatřených orgány činnými v trestním řízení, 

ochrana práv a svobod obviněného s obecným zájmem na objasňování trestné činnosti.1296

Ten,  kdo  při  pořizování  a  uplatňování  důkazů  vybočí  z  mezí  přiměřené  obrany  zájmů 

vlastních či jiného a přechází „do útoku”, fakticky přebírá roli orgánů činných v trestním řízení.1297 

Řada  privátních  subjektů  je  přitom schopna  využívat  prostředky plně  srovnatelné  s těmi,  jimiž 

disponují státní orgány.1298 Nelze akceptovat, aby vedle orgánů činných v trestním řízení, které jsou 

při  své  činnosti  vázány právem,  paralelně  působily  „nezávislé”  subjekty,  jimž  bude  umožněno 

„usvědčit pachatele” jakýmkoli způsobem.1299

Stát  má  nejen  negativní  povinnost  do  soukromí  jednotlivců  bez  splnění  zákonných 

podmínek  nezasahovat,  ale  též  pozitivní  závazek  chránit  občany před  protiprávními  zásahy ze 

strany třetích osob.1300 Tuto povinnost má stát  přirozeně rovněž ve vztahu k osobám dotčeným 
1294Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2009, sp. zn. 3 Tdo 803/2009.
1295Jak pro civilní sporné řízení uvádí např.  Štípský, J. Přípustnost obrazového a zvukového záznamu jako důkazního 

prostředku. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Diplomová práce, 2013, s. 44.
1296Narozdíl od civilního sporného řízení, v němž se řešením kolize zájmu jednotlivých osob zabývá např.  Telec, I.  

Svolení nebo zákonné licence v právu osobnostním. Právní rozhledy,  2007, č. 24, s. 881, případně Zlámalová, M. 
Použití důkazního prostředku získaného v rozporu se zákonem v civilním soudním řízení. Univerzita Palackého 
v Olomouci, Právnická fakulta, Diplomová práce, 2014, s. 29 a násl.

1297Viz stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 13. května 2004, poř. č. 2/2004, s. 20:  „získávání důkazů 
pro výsledné rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení je především úkolem samotných orgánů činných v trestním 
řízení. Bylo by nepřípustným nahrazováním jejich funkce, pokud by dokazování bylo vedeno převážně na podkladě  
informací,  získávaných  (případně i  za  uvedenou cenu -  tedy nezákonnosti  postupu  -  pozn.  autor)  jednotlivými 
soukromými  osobami,  jež  by  tyto  informace  posléze  předkládaly  orgánům  činným  v  trestním  řízení  v podobě 
důkazního prostředku, a jejich provedením podle formálních procesních pravidel by se pak z nich staly relevantní  
důkazy.”

1298Privátními  subjekty jsou například  mobilní  operátoři,  provozovatelé  sociálních sítí,  poskytovatelé  internetového 
připojení, rozličné bezpečnostní agentury, soukromí detektivové atd.

1299Mutatis mutandis nález Ústavního soudu ze dne 29. února 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07.
1300Srov.  nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09: „Zatímco čl. 8 odst. 1 Úmluvy garantuje  

respekt (ze strany veřejné moci) mimo jiné k soukromému a rodinnému životu a obydlí, tj. formuluje základní právo,  
resp. svobodu v jejich klasické, tj. negativní funkci, deklaruje čl. 12 odst. 1 Listiny nedotknutelnost obydlí, přičemž  
tato  formulace  je  zcela  zjevně  otevřena  jak  k  interpretaci  negativního,  tak  pozitivního  práva  na  ochranu  
nedotknutelnosti obydlí před jeho narušováním ze strany třetích osob. Samotný textuální rozdíl obou ustanovení je  
však třeba považovat za marginální, neboť v Evropě se ustálil výklad klasických základních práv a politických práv,  
ať jsou formulována jakkoliv, ve dvou funkčních polohách. První funkce vyžaduje respekt veřejné moci k základním 
právům, tj. práva působí jako práva negativní, plnící funkci obrany jednotlivců před buď přílišnými anebo zcela 
nepatřičnými vstupy veřejné moci do svobodného prostoru jednotlivce, který jej autonomně vyplňuje svými úkony  
jako projevy své svobodné vůle. Druhá v Evropě uznávaná funkce základních práv je funkce ochranná. Ta naopak  
zavazuje veřejnou moc, resp. stát a především zákonodárce a exekutivu k aktivní činnosti (legislativní či správní), a  
to jednak za účelem ochrany základních práv před možnými zásahy ze strany třetích (soukromých) osob, anebo  
ochranná funkce základního práva vyžaduje, aby veřejná moc vyvinula činnost, která má vytvořit podmínky pro  
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trestnou činností;1301 jejich životy, zdraví, svobodu nebo majetek je však oprávněn chránit pouze 

v mezích  zákona  a  způsobem,  který  mu  zákon  umožňuje  (čl.  2  odst.  3  Ústavy,  čl.  2  odst. 2 

Listiny).1302 Byť tedy judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu dovodily, že 

poškozený má právo na účinné vyšetřování trestného činu, který byl vůči němu spáchán, povinnost 

státu vést efektivní trestní řízení je  „povinností prostředků, a nikoli výsledku.  Povinnost státních 

orgánů vyšetřovat a stíhat nemůže být absolutní, neboť je zjevné, že mnoho trestných činů zůstává  

neobjasněných nebo nepotrestaných i přes rozumnou snahu orgánů státu. Povinností spočívající na 

státu je spíše zajistit, že proběhne řádné a adekvátní trestní vyšetřování a že příslušné státní orgány  

budou jednat kompetentně a efektivně...”1303 Pokud tedy podmínky, za nichž jsou soukromé osoby 

oprávněny  zajišťovat  důkazy  pro  trestní  řízení,  jsou  nastaveny  dostatečně  široce  a  umožňují 

jednotlivcům účinně chránit práva svá i cizí,  zákaz použití důkazů získaných porušením zákona 

nemůže  kolidovat  s  právem na  účinné  vyšetřování.  Za  porušení  tohoto  práva  by bylo   možné 

považovat toliko stav, kdy možnost zajištění důkazů, ať již ze strany státu či soukromých osob, by 

procesními předpisy byla natolik omezena, že by v případě zákonného postupu zcela znemožnila 

účinné  vyšetřování,  aniž  by  takový  důkazní  zákaz  mohl  být  ospravedlněn  jiným převažujícím 

veřejným zájmem (například právem potenciálního pachatele na spravedlivý proces).

Pokud tedy soukromá osoba při obstarávání důkazů z koridoru právně přípustného jednání 

vybočí,  není  stát  oprávněn  se  na  porušování  práva  prostřednictvím  svých  orgánů  podílet,1304 

realizaci základních práv. Obě zmíněné funkce základních práv jsou přitom považovány za rovnocenné.” Též nález 
Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn.: II.ÚS 1940/10, který výslovně zmiňuje  „pozitivní povinnosti  
státu na poli základních práv a svobod.”;  Gřivna, T. K použití obsahu tzv. soukromých zvukových či obrazových 
záznamů v trestním řízení jako důkazu. Státní zastupitelství, 2013, č. 5, s. 10. K pozitivním závazkům státu na poli 
ochrany soukromí dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva srov. též Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J.,  
Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 884 - 886.

1301Srov. Telec, I. Svolení nebo zákonné licence v právu osobnostním. Právní rozhledy, 2007, č. 24, s. 881.
1302Srov. Breukhoven proti České republice, rozsudek ze dne 21. července 2011, č. 44438/06, odst. 55, kdy Evropský 

soud pro lidská prává uvádí, že aktivní povinnosti státu bojovat proti obchodování s lidmi nesahá tak daleko, že by 
z ní vyplývalo oprávnění státu porušovat práva obhajoby osob obviněných ze spáchání uvedeného trestného činu. 
V rozsudku  velkého  senátu  Evropského  soudu  pro  lidská  práva  ze  dne  1.  června  2010  ve  věci  Gäfgen  proti 
Německu, č. 22978/05, se obdobně podává, že pozitivní povinnost státu chránit právo na život nemůže za žádných 
okolností ospravedlnit použití nelidského zacházení, zakázané čl. 3 Úmluvy.

1303Nález Ústavního soudu ze dne 12. dubna 2014, sp. zn. I. ÚS 3196/12. Též například usnesení Ústavního soudu ze 
dne 29. října 2013, sp. zn. I. ÚS 2886/13, nebo nález Ústavního soudu ze dne 2. března 2015, sp. zn. I.ÚS 1565/14, 
nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2016, sp. zn. II.ÚS 3436/14.

1304Viz mutatis mutandis civilní rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004:  „Při 
posuzování důkazů navržených účastníky z hlediska jejich zákonnosti je třeba rovněž přihlédnout k ustanovení čl. 90  
věty první Ústavy České republiky, podle něhož jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným  
způsobem poskytovaly ochranu právům. ... Má-li být občanské soudní řízení jednou ze záruk zákonnosti sloužící  
jejímu upevňování a rozvíjení (§ 3 věta první o.s.ř.), nelze připustit, aby při činnosti soudů, kterou je zajišťována  
ochrana práv fyzických a právnických osob, docházelo k porušování nebo k využívání porušení jiných práv těchto  
osob. Navrhne-li proto účastník občanského soudního řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen nebo  
účastníkem opatřen v rozporu s obecně závaznými  právními  předpisy a  jehož pořízením nebo opatřením došlo  
k porušení práv jiné fyzické nebo právnické osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede ...”  Obdobně 
rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  21.  října  1998,  sp.  zn.  21  Cdo  1009/98,  uveřejněný  ve  Sbírce  soudních 
rozhodnutí  a  stanovisek  pod  č.  39,  ročník  1999,  rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  21.  prosince  2004, 
sp. zn. 30 Cdo 1224/2004, uvedená argumentace je reflektována i stanoviskem Nejvyššího státního zastupitelství ze 

276



nepřímo jej tak podporovat1305 a dále prohlubovat. Řízení, které je založeno na důkazech získaných 

nezákonným způsobem, nelze považovat za spravedlivé.1306

Připuštění  důkazů  nezákonně  opatřených  soukromými  osobami  navíc  zákonitě  zvyšuje 

poptávku po subjektech schopných tzv.  na objednávku opatřit  kompromitující  materiály,  jejichž 

předání  orgánům  činným  v  trestním  řízení  posléze  zajistí  likvidaci  obchodní  konkurence  či 

odstranění politických protivníků. Jak uvádí Ústavní soud, nezákonné sledování „šíří ve společnosti  

atmosféru  podezíravosti,  strachu,  nejistoty  a  nedůvěry.”1307 Nelze  též  přehlížet  riziko  cíleného 

upravování obrazových a zvukových záznamů, možnost záměrné provokace zaznamenávané situace 

či  obcházení  ústavně  zaručeného  práva  obviněného  a  jeho  blízkých  k  odepření  výpovědi.1308 

Orgány činné v trestním řízení za takové situace čelí pokušení, aby  prostřednictvím spřízněných 

privátních  subjektů  „zprocesňovaly”  důkazy,  k  jejichž  opatření  nebyly  splněny  zákonné 

předpoklady,1309 a to při vědomí, že pokud by k uvedenému obcházení zákona skutečně došlo, šance 

obviněného rozkrýt a prokázat jejich účelový postup by byla zpravidla mizivá.

S  ohledem  na  shora  uvedené  má  autor  za  to,  že  pokud byl  důkaz  získán  v  příčinné 

souvislosti s nezákonným jednáním soukromé osoby, v rámci trestního řízení by měla být pravidlem 

jeho procesní nepoužitelnost.

dne 13. května 2004, poř. č. 2/2004, s. 22.
1305Srov. nález Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 2008, sp. zn. IV. ÚS 1526/08.
1306Jak konstatuje například nesouhlasné stanovisko k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Schenk 

proti Švýcarsku ze dne 12. července 1988, č. 10862/84, které zaujali soudci Pettiti, Spielmann, De Meyer a Carrillo 
Salcedo: „No court can, without detriment to the proper administration of justice, rely on evidence which has been 
obtained not only by unfair means but,  above all,  unlawfully.  If  it  does so,  the trial  cannot  be fair within the  
meaning of the Convention.”

1307Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2014, sp. zn. II.ÚS 1774/14.
1308Srov.  usnesení Ústavního soudu ze dne  20. října 2011, sp. zn. II. ÚS 143/06,  usnesení Ústavního soudu ze dne 

20. září 2012, sp. zn. II. ÚS 1588/09.
1309Srov.  rozsudek  Evropského  soudu  pro  lidská  práva  ve  věci  M.  M.  proti  Nizozemí  ze  dne  18.  dubna  2003, 

č. 39339/98, odst. 40.
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Závěr

Na základě provedené zevrubné analýzy právní úpravy i judikatury týkající se některých 

vybraných  otázek  přípustnosti  důkazů  v  trestním řízení  v  trestním procesu  v  České  republice, 

Spolkové  republice  Německo,  Spojených  státech  amerických  a  rozhodovací  praxi  Evropského 

soudu pro lidská práva, lze v prvé řadě dospět k závěru, že ve všech zkoumaných právních řádech 

zákon zpravidla  nedává vyčerpávající  odpověď na otázku,  jaké důkazy mohou či  nemohou být 

v trestním řízení použity. Právní úprava je často jen velmi obecná či zcela schází a nezřídka pouze 

následuje judikatorní závěry vyšších soudů.

Role aktivního normotvůrce se na poli přípustnosti důkazů v trestním řízení ujímají zejména 

nejvyšší  či  ústavní  soudy,  které  se  na  základě  základních  ústavních  principů  a  vlastních 

hodnotových představ o právu snaží  formulovat  pokud možno obecně aplikovatelné zásady pro 

rozhodovací  praxi  orgánů  činných  v  trestním  řízení.  Za  této  situace  se  ve  všech  zkoumaných 

právních řádech zřetelně projevují charakteristické nedostatky soudcovské tvorby práva. 

Zejména platí, že různí soudci obvykle mívají na tytéž právní otázky rozličné názory. Proces 

sjednocování  judikatury  zpravidla  bývá  dlouhodobý  a  přináší  s sebou  zvýšené  riziko 

nejednoznačnosti,  neurčitosti  a  nepředvídatelnosti  práva,  nejednotné rozhodování  soudů (často i 

v jedné a téže věci či případech obdobných) a neočekávané názorové zvraty rozhodovací praxe, 

které podlamují důvěru veřejnosti ve spravedlivost soudních rozhodnutí.

Dalším problematickým znakem soudcovské normotvorby je skutečnost, že zdánlivě obecně 

znějící pravidlo je z principu vždy formulováno v kontextu skutkových okolností konkrétní trestní 

věci.  Soud je  proto  vždy zákonitě  vystaven  pokušení  takové  pravidlo  „ušít  na  míru”  vlastním 

představám o spravedlivém rozhodnutí  v  daném případu.  Jakákoli  zdánlivě jednoznačně znějící 

zásada  bývá  v dalších  rozhodnutích  neustále  reformulována,  dotvářena  a  zpochybňována řadou 

ad hoc vytvořených výjimek (a výjimek z výjimek). Nezřídka nastávají situace, kdy v právním řádu 

vedle  sebe  paralelně  koexistují  vzájemně  jen  obtížně  slučitelné  judikatorní  zásady,  což 

rozhodujícímu soudci umožňuje, aby si sám z palety nabízejících se norem libovolně zvolil, jaké 

„právo” bude v konkrétní věci aplikovat. To vše za situace, kdy trestní kauzy, v nichž vyvstávají 

otázky limitů použitelnosti některých sporných důkazů, často bývají hojně medializovány a soud je 

veřejným míněním tlačen,  aby  rozhodl  určitým konkrétním způsobem.  Absence  jednoznačného 

zákonného rámce přitom soudce staví do situace, kdy je nucen těmto atakům čelit „beze zbraně.”

Vývoj  judikatury na poli  přípustnosti  důkazů v trestním řízení  v praxi  zpravidla  probíhá 

podle následujícího scénáře:
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- neuspokojivá praxe orgánů činných v trestním řízení, která neposkytuje dostatečnou ochranu 

některému ze  základních ústavně  zaručených práv jednotlivce (např.  právu na soukromí 

nebo právu nebýt donucován k sebeobviňování),

- „přelomový“ případ  v němž je formulováno „nové“ pravidlo, jež si klade za cíl usměrnit 

praxi orgánů činných v trestním řízení a poskytnout ochranu ohroženým právům jednotlivce,

- zdánlivě  jednoznačně  znějící  pravidlo  je  postupně  reformulováno  a  modifikováno  stále 

dalšími výjimkami, které zpravidla zužují jeho dopad a posilují procesní pozici obžaloby, 

resp. orgánů činných v trestním řízení,

- judikatura se stává roztříštěnou,  nepřehlednou a vzájemně rozpornou; rozhodovací  praxe 

soudů  často  budí  dojem,  že  soud  si  v konkrétním  případě  vybírá  k odůvodnění  svého 

rozhodnutí pouze takové závěry dosavadní judikatury, které podporují jím zvolené řešení, a 

pomíjí ty, které jsou s ním v nesouladu,

- finálním  stadiem  judikatorního  vývoje  je  pak  vytvoření  zdánlivě  velmi  komplexního 

pravidla,  zohledňujícího značné množství  faktorů,  jejichž výčet  je zpravidla  neuzavřený, 

jejich váha nejasná a výsledek analýzy v zásadě předem nepredikovatelný -  soudcovsky 

vytvořenou normu lze zjednodušeně shrnout do věty, že „soud rozhodne spravedlivě.”

Naproti  tomu  existuje-li  v  některých  případech  jednoznačná  zákonná  úprava,  aplikační 

problémy jsou zpravidla z valné části eliminovány. Oč jasnější a přehlednější je například česká 

právní  úprava  nepoužitelnosti  úředních  záznamů  o  podání  vysvětlení  před  zahájením trestního 

stíhání oproti kazuistice rozhodovací praxe německých či amerických soudů... 

De lege ferenda se proto nejeví jako vhodné ponechat  normotvorbu na poli  přípustnosti 

důkazů v trestním řízení toliko judikatuře, ale lze se přimlouvat za to, aby sám zákonodárce stanovil 

dostatečně určitá pravidla použitelnosti důkazů, jimiž budou orgány činné v trestním řízení vázány.

Předem daná, jednoznačná a předvídatelná pravidla přitom směřují ve prospěch všech osob, 

jejichž zájmů se trestní řízení dotýká. Orgánům činným v trestním řízení je poskytnuto vodítko, 

podle něhož mají postupovat při zajišťování a provádění důkazů tak, aby byly procesně použitelné 

v řízení před soudem; současně jsou do značné míry zbaveny „pokušení” obcházet zákon, neboť si 

musejí  být vědomy, že nepřípustné důkazy nemohou před soudem uspět.  Z hlediska obhajoby i 

všech osob, které mohou být dotčeny činností orgánů činných v trestním řízení, je rovněž přínosem, 

pokud orgány činné v trestním řízení pozbývají motivaci opatřovat důkazy nezákonnými zásahy do 

ústavně zaručených práv jednotlivce, a jsou tlačeny k tomu, aby v rámci řízení byly v maximální 

možné míře respektovány principy spravedlivého procesu. I z pohledu veřejného zájmu na řádném 

potrestání pachatelů trestné činnosti a potřeb ochrany jejích obětí se jeví jako přínosné, nebude-li 

výběr přípustných důkazů dán na libovůli jednotlivého soudce, ale bude odrážet širší společenský 
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konsenzus  vtělený do zákonné normy.  Předem daná zákonná pravidla,  která  platí  do budoucna, 

navíc oproti retrospektivnímu pohledu judikatury mohou přispět k tomu, aby se zejména policejní 

orgány snáze  vyvarovaly toho,  že  klíčové  usvědčující  důkazy vůči  pachateli  nebudou procesně 

použitelné.  Konečně  též  rozhodující  soudce  bude  mnohem více  chráněn  podezření  z účelového 

postupu ve prospěch či v neprospěch konkrétního obžalovaného.

I možnost úpravy přípustnosti důkazů v trestním řízení formou zákona má samozřejmě své 

limity,  nicméně z  dosavadních  zkušeností  s  přenecháním regulace  v převážné  míře soudcovské 

tvorbě práva se dle autora jeví jako vhodné, aby se zákonodárce nezříkal zcela své odpovědnosti 

v této oblasti a přistoupil též ke stanovení jasných a předvídatelných pravidel, za nichž lze určité 

důkazy v  řízení  použít,  resp.  podmínek,  kdy je  jejich  použití  vyloučeno.  Role  soudů by měla 

spočívat  zejména  ve  výkladu  těchto  norem,  resp.  v  korekci  zjevných  excesů  zákonodárce  při 

posouzení ústavní konformity norem v rámci ústavního soudnictví. V demokratickém právním státě 

je to právě zákonodárce, který svoji  legitimitu odvozuje přímo z vůle lidu projevené ve svobodných 

volbách, jež by měl být nejpovolanější ke stanovení základních mantinelů trestní politiky státu a 

k nikdy nekončícímu nalézání  a  udržování  souladu mezi  zájmy jednotlivce  a  společnosti,  mezi 

právy a svobodami člověka a veřejným zájmem na efektivním potlačování trestné činnosti. 

Nemá smysl  zastírat,  že tento úkol,  který se před zákonodárce staví,  je nesnadný, avšak 

existence hojné tuzemské i zahraniční judikatury umožňuje analyzovat pravidelně se vyskytující 

problematické  aspekty  přípustnosti  důkazů  v  trestním  řízení  i  úskalí  jejich  různých  v  úvahu 

připadajících  řešení. 

Je zjevné, že rubem předvídatelnosti práva může být jeho nedostatečná schopnost vystihnout 

všechny  mnohotvárnosti  každodenního  života.  Zdánlivá  rigidita  psaného  práva,  kontrastující 

s flexibilitou  soudcovské  normotvorby  „šité  na  míru”  každého  jednotlivého  případu,  však 

představuje nepominutelnou záruku ochrany jednotlivce před libovůlí orgánů činných v trestním 

řízení a garantuje též rovnost před zákonem. Navíc nelze přehlížet,  že v konkrétním případě to 

budou vždy soudy,  kdo bude právní  úpravu aplikovat na jedinečné skutkové okolnosti  každého 

případu a v jejích mezích hledat řešení, které bude nejen zákonné, ale i spravedlivé.
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nález Ústavního soudu ze dne 5. března 2004, sp. zn. I. ÚS 734/04

usnesení Ústavního soudu ze dne 24. března 2004, sp. zn. III. ÚS 29/04

snesení Ústavního soudu ze dne 1. dubna 2004, sp. zn. II. ÚS 797/02

nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2004, sp. zn. IV. ÚS 538/03

nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004, sp. zn. II.ÚS 386/04

nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2004, sp. zn. II. ÚS 268/03

usnesení Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 2004, sp. zn. I. ÚS 14/04

usnesení Ústavního soudu ze dne 16. listopadu 2004, sp. zn. I ÚS 515/04

usnesení Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2005, sp. zn. III. ÚS 323/04

nález Ústavního soudu ze dne 22. února 2005, sp. zn. I. ÚS 431/04

nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2005, sp. zn. III. ÚS 501/04

usnesení Ústavního soudu ze dne 10. března 2005, sp. zn. II. ÚS 396/04

nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2005, sp. zn. III.ÚS 561/04

nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005, sp. zn. Pl. ÚS 11/04

nález Ústavního soudu ze dne 14. září 2005, sp.zn. III.ÚS 183/03

nález Ústavního soudu ze dne 23. září 2005, sp. zn. III. ÚS 359/05

usnesení Ústavního soudu ze dne 27. září 2005, sp. zn. I. ÚS 610/03

nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2005, sp. zn. I. ÚS 394/04

nález Ústavního soudu ze dne 6. října 2005, sp. zn. II. ÚS 298/05

295



usnesení Ústavního soudu ze dne 22. listopadu 2005, sp. zn. I. ÚS 411/04

nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2006, sp. zn. II. ÚS 552/05

nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2006, sp. zn. II. ÚS 89/04

nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2006, sp. zn. III. ÚS 499/04

nález Ústavního soudu ze dne 22. února 2006, sp. zn. I. ÚS 671/05

nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006, sp. zn. III. ÚS 642/04

usnesení Ústavního soudu ze dne 15. března 2006 sp. zn. III. ÚS 231/05

nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2006, sp. zn. III. ÚS 451/04

nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2006, sp. zn. II. ÚS 297/04

nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006, sp. zn. III. ÚS 291/03

usnesení Ústavního soudu ze dne 13. června 2006, sp. zn. I. ÚS 151/04

nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2006, sp. zn. II. ÚS 710/01

usnesení Ústavního soudu ze dne 16. srpna 2006, sp. zn. IV. ÚS 566/05

nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2006, sp. zn. I. ÚS 191/05

nález Ústavního soudu ze dne 3. října 2006, sp. zn. I. ÚS 481/04

nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2006, sp. zn. II.ÚS 298/05

nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2006, sp. zn. I. ÚS 321/06

nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2007, sp. zn. II. ÚS 257/2004

usnesení Ústavního soudu ze dne 25. dubna 2007, sp. zn. IV. ÚS 840/07

usnesení Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2007, sp. zn. III. ÚS 670/06

nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. II. ÚS 615/06

nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2007, sp. zn. III. ÚS 655/06

usnesení Ústavního soudu ze dne 13. září 2007, sp. zn. III. ÚS 1285/07

nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 474/07

nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06

nález Ústavního soudu ze dne 9. října 2007, sp. zn. I. ÚS 677/03

nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06

usnesení Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. II. ÚS 583/05

nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. III. ÚS 1033/07

nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2007, sp. zn. I. ÚS 375/06

usnesení Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2008, sp. zn. I.ÚS 1813/07

usnesení Ústavního soudu ze dne 28. února 2008, sp. zn. III. ÚS 1578/07

nález Ústavního soudu ze dne 29. února 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07

usnesení Ústavního soudu ze dne 14. července 2008, sp. zn. IV. ÚS 1218/08
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usnesení Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2008, sp. zn. II. ÚS 677/06

nález Ústavního soudu ze dne 25. srpna 2008, sp. zn. IV.ÚS 1780/07

nález Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 2008, sp. zn. IV. ÚS 1526/08

usnesení Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, sp. zn. II.ÚS 864/08

usnesení Ústavního soudu ze dne 26. března 2009, sp. zn. I. ÚS 3108/08

nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2009, sp. zn. I. ÚS 3206/08

nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009, sp. zn. I.ÚS 536/06

nález Ústavního soudu ze dne 28. srpna 2009, sp. zn. II. ÚS 2894/08

usnesení Ústavního soudu ze dne 29. října 2009, sp. zn. IV. ÚS 407/07

nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. II. ÚS 2806/08

usnesení Ústavního soudu ze dne 8. února 2010, sp. zn. IV. ÚS 2425/09

usnesení Ústavního soudu ze dne 23. února 2010, sp. zn. I. ÚS 2499/09

nález Ústavního soudu ze dne 8. června 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09

nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2010, sp. zn. IV. ÚS 1235/09

nález Ústavního soudu ze dne 15. července 2010, sp. zn. II. ÚS 1414/07

nález Ústavního soudu ze dne 3. srpna 2010, sp. zn. IV.ÚS 1556/07

usnesení Ústavního soudu ze dne 10. srpna 2010, sp. zn. I. ÚS 141/2010

nález Ústavního soudu ze dne 2. září 2010, sp. zn. II. ÚS 860/10

nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2010, sp. zn. II.ÚS 1940/10

nález Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 889/10

nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. II. ÚS 2369/08

stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 14. prosince 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10

nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2011, sp. zn. II. ÚS 3073/10

nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2011, sp. zn. IV. ÚS 2228/09

usnesení Ústavního soudu ze dne 16. března 2011, sp. zn. I. ÚS 2816/10

nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10

nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2011, sp. zn. IV. ÚS 569/11

usnesení Ústavního soudu ze dne 1. září 2011, sp. zn. I. ÚS 1744/11

usnesení Ústavního soudu ze dne 20. října 2011, sp. zn. II. ÚS 143/06

nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2011, sp. zn. II.ÚS 362/06

nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10

usnesení Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. II. ÚS 2355/11

nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2011, sp. zn. I. ÚS 1605/09

nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/11
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nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2012, sp. zn. I.ÚS 3369/10

usnesení Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. II. ÚS 2708/09

nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2012, sp. zn. IV. ÚS 3370/10

usnesení Ústavního soudu ze dne 23. února 2012, sp. zn. III. ÚS 3432/11

usnesení Ústavního soudu ze dne 8. března 2012, sp. zn. III.ÚS 2260/10

nález Ústavního soudu ze dne 29. března 2012, sp. zn. II. ÚS 2979/10

nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2012 sp. zn. I. ÚS 515/12

usnesení Ústavního soudu ze dne 19. července 2012, sp. zn. III. ÚS 2097/12

usnesení Ústavního soudu ze dne 19. července 2012, sp. zn. III. ÚS 3318/09

nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2012, sp. zn. II. ÚS 1375/11

usnesení Ústavního soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. I. ÚS 2632/12

usnesení Ústavního soudu ze dne 20. září 2012, sp. zn. II. ÚS 1588/09

usnesení Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2012, sp. zn. III. ÚS 666/09

usnesení Ústavního soudu ze dne 27. února 2013, sp. zn. II. ÚS 3935/12

usnesení Ústavního soudu ze dne 28. února 2013, sp. zn. II. ÚS 4697/12

nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013, sp. zn. I. ÚS 4642/12

usnesení Ústavního soudu ze dne 7. května 2013, sp. zn. IV. ÚS 566/12

usnesení Ústavního soudu ze dne 13. června 2013, sp. zn. II.ÚS 1517/13

usnesení Ústavního soudu ze dne  ze dne 27. června 2013, sp. zn. II. ÚS 445/13

nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2013 sp. zn. I. ÚS 4183/12

usnesení Ústavního soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. II. ÚS 907/13

usnesení Ústavního soudu ze dne 27. září 2013, sp. zn. III. ÚS 4761/13

nález Ústavního soudu ze dne 9. října 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/13

usnesení Ústavního soudu ze dne 29. října 2013, sp. zn. I. ÚS 2886/13

nález Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. I. ÚS 2787/13

usnesení Ústavního soudu ze dne 24. března 2014, sp. zn. III. ÚS 3988/13

usnesení Ústavního soudu ze dne 26. března 2014, sp. zn. IV. ÚS 3801/14

nález Ústavního soudu ze dne 12. dubna 2014, sp. zn. I. ÚS 3196/12

nález Ústavního soudu ze dne 7. května 2014, sp. zn. Pl.ÚS 47/13

nález Ústavního soudu ze dne 21. května 2014, sp. zn. III. ÚS 761/14

usnesení Ústavního soudu ze dne 8. července 2014, sp. zn. I. ÚS 1983/13

usnesení Ústavního soudu ze dne 30. září 2014, sp. zn. II. ÚS 3609/13

nález Ústavního soudu ze dne 23. října 2014, sp. zn. I. ÚS 1677/13

nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. III. ÚS 3844/13
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usnesení Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. I.ÚS 1638/14

nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2014, sp. zn. II.ÚS 1774/14

usnesení Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2015, sp. zn. I. ÚS 3991/13

nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14

nález Ústavního soudu ze dne 2. března 2015, sp. zn. I.ÚS 1565/14

nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2015, sp. zn. II. ÚS 2050/14

usnesení Ústavního soudu ze dne 17. března 2015, sp. zn. IV. ÚS 3865/13

usnesení Ústavního soudu  ze dne 21. dubna 2015, sp. zn. I. ÚS 3981/14

usnesení Ústavního soudu  ze dne 18. května 2015, sp. zn. I. ÚS 262/15

usnesení Ústavního soudu ze dne 21. května 2015, sp. zn. II. ÚS 2717/13

nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2015, sp. zn. IV.ÚS 799/15

usnesení Ústavního soudu ze dne 9. září 2015, sp. zn. IV. ÚS 1915/15

usnesení Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2015, sp. zn. I. ÚS 1931/15

nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2015, sp. zn. I. ÚS 2024/15

nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2016, sp. zn. II.ÚS 3436/14

usnesení Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2016, sp. zn. II.ÚS 989/16

nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016, sp. zn.Pl. ÚS 4/14

nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2016, sp. zn. I. ÚS 3235/15

usnesení Ústavního soudu ze dne 17. května 2016, sp. zn. II. ÚS 1916/15

usnesením Ústavního soudu ze dne 26. května 2016, sp. zn. I. ÚS 1334/2015

usnesení Ústavního soudu ze dne 14. června 2016, sp. zn. IV. ÚS 1229/16

usnesení Ústavního soudu ze dne 21. července 2016, sp. zn. I. ÚS 2033/16

usnesení Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2016, sp. zn. III. ÚS 828/16

usnesení Ústavního soudu ze dne 6. září 2016, sp. zn. II. ÚS 2381/16

nález Ústavního soudu ze dne 14. září 2016, sp. zn. I. ÚS 2652/16

usnesení Ústavního soudu ze dne 27. září 2016, sp. zn. IV. ÚS 2350/16

nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. I. ÚS 1860/16

nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2016, sp. zn. II.ÚS 2490/15

nález Ústavního soudu ze dne 3. ledna 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14

nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017, sp. zn. III. ÚS 2867/16

nález Ústavního soudu ze dne 6. února 2018, sp. zn. II. ÚS 2209/15

nález Ústavního soudu ze dne 19. března 2018, sp. zn. I. ÚS 4185/16

nález Ústavního soudu ze dne 31. července 2018, sp. zn. III. ÚS 4071/17

nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019, sp. zn. Pl. ÚS 45/17
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nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2019, sp. zn. II.ÚS 3533/18

nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17

nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2019, sp. zn. III. ÚS 2194/18

nález Ústavního soudu ze dne 9. dubna 2020, sp. zn. II. ÚS 2597/18

Nejvyšší soud České republiky

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. října 1998, sp. zn. 21 Cdo 1009/98

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. května 2000, sp. zn. 9 Tz 85/2000

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2000, sp. zn. 7 Tz 116/2000

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. července 2001, sp. zn. 7 Tz 150/2001

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2002, sp. zn. 7 Tdo 461/2002

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2003, sp. zn. 5 Tdo 810/2003

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2004, sp. zn. 6 Tdo 458/2004

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2004, sp. zn. 5 Tdo 716/2004

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2004, sp. zn. 30 Cdo 1224/2004

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2005, sp. zn. 7 Tdo 295/2005

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. března 2006, sp. zn. 8 Tdo 235/2006

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2006, sp. zn. 3 Tdo 634/2006

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2006, sp. zn. 5 Tdo 718/2006

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2007, sp. zn. 5 Tdo 229/2008

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2007, sp. zn. 5 Tdo 229/2008

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. května 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 (R 7/2008)

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2007, sp. zn. 11 Tz 129/2006

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2007, sp. zn. 5 Tdo 769/2008

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2007, sp. zn. 7 Tdo 896/2007

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2008, sp. zn. 22 Cdo 4172/2008

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 2008, sp. zn. 22 Cdo 4172/2007

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2009, sp. zn. 11 Tdo 1142/2008

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. června 2009, sp. zn. 3 Tdo 593/2009 (R 22/2010)

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. června 2009, sp. zn. 8 Tdo 583/2009

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2009, sp. zn. 5 Tdo 572/2009

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. srpna 2009, sp. zn. 3 Tdo 803/2009
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usnesení Nejvyššího soudu z 26. srpna 2009, sp. zn. 8 Tdo 921/2009

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 8 Tdo 1162/2009

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 2009, sp. zn. 4 Tz 69/2009

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2009, sp. zn. 3 Tdo 1340/2009

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2010, sp. zn. 8 Tdo 306/2010

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2010, sp. zn. 5 Tdo 539/2010

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2010, sp. zn. 22 Cdo 3717/2008

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. února 2011, sp. zn. 6 Tdo 1460/2010

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2011, sp. zn. 7 Tdo 150/2011

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. 4 Pzo 2/2010

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. června 2011, sp. zn. 5 Tdo 412/2011

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. července 2011, sp. zn. 3 Tz 22/2011

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2011, sp. zn. 8 Tdo 1363/2011

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 1771/2011

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. února 2013, sp. zn. 5 Tdo 1340/2012

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2013, sp. zn. 8 Tdo 1395/2012

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2013, sp. zn. 6 Tdo 184/2013

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2013, sp. zn. 3 Tdo 12/2013

usnesení Nejvyššího soudu dne 10. dubna 2013, sp. zn. 5 Tdo 179/2013

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sp. zn. 6 Tdo 84/2013

stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 5. června 2013, sp. zn. Tpjn 304/2012

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2013, sp. zn. 15 Tdo 510/2013

usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu  ze dne 13. srpna 2013, sp. zn. 15 Tdo 885/2013

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 8 Tz 39/2013

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2013, sp. zn. 5 Tdo 1010/2013

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2013, sp. zn. 4 Tdo 1245/2013

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2013, sp. zn. 3 Tz 61/2013

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2014, sp. zn. 4 Pzo 3/2013

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2014, sp. zn. 7 Tdo 1106/2013

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2014, sp. zn. 4 Tdo 16/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 11 Tdo 161/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2014, sp. zn. 6 Tz 14/2014

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2014, sp. zn. 30 Cdo 1982/2012
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stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 301/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn. 6 Tdo 1128/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2014, sp. zn. 6 Tdo 1018/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2014, sp. zn. 5 Tdo 750/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2015, sp. zn. 6 Tdo 1409/2009

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. února 2015, sp. zn. 4 Pzo 2/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2015, sp. zn. 6 Tdo 1646/2015

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. března 2015, sp. zn. 7 Tdo 275/2015

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. března 2015, sp. zn. 8 Tdo 235/2015

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2015, sp. zn. 4 Pzo 4/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. května 2015, sp. zn. 4 Pzo 2/2015

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2015, sp. zn. 30 Cdo 5216/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. června 2015, sp. zn. 3 Tdo 618/2015

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2015, sp. zn. 11 Tdo 122/2015

stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2015, sp. zn. 11 Tdo 730/2015

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. 4 Pzo 9/2015

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2016, sp. zn. 4 Pzo 10/2015

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. května 2016, sp. zn. 11 Tvo 18/2016

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. června 2016, sp. zn. 3 Tdo 723/2016

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2016, sp. zn. 7 Td 24/2016

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2016, sp. zn. 6 Tdo 675/2016

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2016, sp. zn. 8 Tdo 853/2016

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. července 2016, sp. zn. 5 Tz 29/2016

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. srpna 2016, sp. zn. 3 Tdo 1046/2016

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2016, sp. zn. 4 Pzo 6/2015

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2016, sp. zn. 5 Tdo 1091/2016

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2017, sp. zn. 11 Tdo 1385/2016

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2017, sp. zn. 8 Tdo 428/2017

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017, sp. zn. 6 Tz 3/2017

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017, sp. zn. 7 Tdo 4/2017

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2017, sp. zn. 4 Tdo 1055/2017

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2017, sp. zn. 4 Tdo 299/2017

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2018, sp. zn. 7 Tdo 505/2018
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usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. května 2019, sp. zn. 4 Tdo 1591/2018

Nejvyšší správní soud

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. listopadu 2007, č.j. 7 As 7/2007

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. dubna 2008, č.j. 1 As 27/2008 - 67

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. listopadu 2009, č.j. 1 Afs 60/2009 - 119

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. června 2013, č.j. 2 As 73/2012 - 20

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. listopadu 2011, č.j. 2 As 45/2010 - 68

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. října 2013, č.j. 8 Afs 40/2012

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2015, č.j. 1 As 113/2012

Další publikovaná judikatura soudů České republiky

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. ledna 2002, sp. zn. 7 To 156/01

rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. srpna 2002, sp. zn. 7 To 266/2002

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. října 2003, sp. zn. 2 To 144/03 (R 19/2004 – II)

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. ledna 2006, sp. zn. 2 To 139/2005

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. srpna 2016, č.j. 3 VSPH 835/2016-B-315

R 56/1984

R 26/1989

R 42/1990 - II.

R 15/1991 - I.

R 51/1991

R 8/1993

R 46/1993

R 45/1994 – I.

R 52/1994

R 27/1995

R 33/1995

R 8/1996

R 24/1997

R 31/1997

R 62/1999

R 48/2001

R 27/2002
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R 45/2003

R 4/2004

TR NS 75/2011 – T 1381

R 36/2012

Spolkový ústavní soud

rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 16. ledna 1957, sp. zn. 1 BvR 253/56

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 31. ledna 1973, sp. zn. 2 BvR 454/71

rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 3. května 1973, sp. zn. 1 BvR 536/72

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 24. května 1977, sp. zn. 2 BvR 988/75

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 19. června 1979, sp. zn. 2 BvR 1060/78

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 26. května 1981, sp. zn.  2 BvR 215/81

nález Spolkového ústavního soudu ze dne 15. prosince 1983, sp. zn. 1 BvR 209/83

rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 10. března 1987, sp. zn. 2 BvR 186/87

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 1. října 1987, sp. zn. 2 BvR 1434/86

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 14. září 1989, sp. zn. 2 BvR 1062/87

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 19. října 1994, sp. zn. 2 BvR 435/87

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 18. května 2001, sp. zn. 2 BvR 693/01

usnesení  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  9.  října  2002,  sp.  zn.  1  BvR  1611/96 

a1 BvR 805/98

usensení Spolkového ústavního soudu ze dne 14. října 2004, sp. zn. 2 BvR 1481/04

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 12. dubna 2005, 2 BvR 1027/02

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 16. března 2006, sp. zn. 2 BvR 954/02

rozsudek  Spolkového  ústavního  soudu  ze  dne  27.  února  2008,  sp.  zn.  1  BvR  370/07, 

1 BvR 595/07.

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 18. března 2009, sp. zn. 2 BvR 2025/07

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 12. dubna 2009, sp. zn. 2 BvR 1027/02

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 2. července 2009, sp. zn. 2 BvR 2225/08

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 8. října 2009, sp. zn. 2 BvR 547/08

nález Spolkového ústavního soudu ze dne 2. března 2010, sp. zn. 1 BvR 256/08

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2010, sp. zn. 2 BvR 2101/09

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 24. února 2011, sp. zn. 2 BvR 1596/10

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 20. května 2011, sp. zn. 2 BvR 2072/10

usnesení Spolkového ústavního soudu ze dne 6. listopadu 2014, sp. zn. 2 BvR 2928/10
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usnesení  Spolkového Ústavního soudu ze dne 18.  prosince 2014, sp.  zn.  2  BvR 209/14, 

2 BvR 240/14, 2 BvR 262/14

Spolkový soudní dvůr

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 30. října 1951, sp. zn. 1 StR 67/51

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 15. ledna 1952, sp. zn. 1 StR 341/51

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 21. ledna 1953, sp. zn. 4 ARs 2/53

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 5. července 1955, sp. zn. 5 StR 52/55

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. ledna 1956, sp. zn. 3 StR 195/55

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. října 1956, sp. zn. 4 StR 278/56

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 21.ledna 1958, sp. zn. GSSt 4/57

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 14. října 1959, sp. zn. 2 StR 249/59

rozsudek německého  Spolkového  soudního  dvora  ze  dne  14.  června  1960, 

sp. zn.1 StR 683/59

rozsudek Spolkového sodního dvora ze dne 28. října 1960, sp. zn. 4 StR 375/60

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 28. června 1961, sp. zn. 2 StR 154/61

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 20. listopadu 1962, sp. zn. 5 StR 426/62

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 21. února 1964, sp. zn. 4 StR 519/63

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 5. ledna 1968, sp. zn. 4 StR 425/67

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 18. dubna 1968, sp. zn. 1 StR 625/67

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. března 1971, sp. zn. 3 StR 189/70

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 5. března 1974, sp. zn. 1 StR 365/73

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 14. května 1974, sp. zn. 1 StR 366/73

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 2. prosince 1975, sp. zn. 1 StR 681/75

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 15. března 1976, sp. zn. AnwSt 4/75

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. února 1978, sp. zn. 2 StR 334/77

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 30. srpna 1978, sp. zn. 3 StR 255/78

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 23. ledna 1979, sp. zn. 1 StR 642/78

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 25. března 1980, sp. zn. 5 StR 36/80

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 15. dubna 1980, sp. zn. 1 StR 107/80

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. dubna 1980, sp. zn. 2 StR 731/79

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 4. února 1981, sp. zn. 2 StR 370/80

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. prosince 1981, sp. zn. 5 StR 540/81

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. září 1982, sp. zn. 2 StR 139/82
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rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 16. března 1983, sp. zn. 2 StR 775/82

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. března 1983, sp. zn. 4 StR 640/82

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 16. června 1983, sp. zn. 2 StR 837/82

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 29. června 1983, sp. zn. 2 StR 150/83

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 24. srpna 1983, sp. zn. 3 StR 136/83

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 17. října 1983, sp. zn. GSSt 1/83

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 20. prosince 1983, sp. zn. 5 StR 634/83

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 23. května 1984, sp. zn. 1 StR 148/84

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 13. listopadu 1985, sp. zn. 3 StR 354/85

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 9. dubna 1986, sp. zn. 3 StR 551/85

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 28. dubna 1987, sp. zn. 5 StR 666/86

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 9. července 1987, sp. zn. 4 StR 223/87

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 6. srpna 1987, sp. zn. 4 StR 333/87

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 17. února 1989, sp. zn. 2 StR 402/88

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. dubna 1989, sp. zn. 3 StR 453/88

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 29. června 1989, sp. zn. 4 StR 201/89

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. září 1989, sp. zn. 3 StR 188/89

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 29. listopadu 1989, sp. zn. 2 StR 264/89

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 20. března 1990, sp. zn. 1 StR 693/89

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 30. dubna 1990, sp. zn. 3 StB 8/90

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. února 1992, sp. zn. 5 StR 190/91

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 29. října 1992, sp. zn. 4 StR 126/92

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 21. července 1994, sp. zn. 1 StR 83/94

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 15. listopadu 1994, sp. zn. 1 StR 461/94

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 16. února 1995, sp. zn. 4 StR 729/94

rozsudek  Spolkového soudního dvora ze dne 22. února 1995, sp. zn. 3 StR 552/94

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 5. května 1995, sp. zn. 2 StR 183/95

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. června 1995, sp. zn. 5 StR 173/95

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 20. prosince 1995, sp. zn. 5 StR 680/94

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 13. května 1996, sp. zn. GSSt 1/96

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 21. května 1996, sp. zn. 1 StR 154/96

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 15. ledna 1997, sp. zn. StB 27/96

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 6. února 1997, sp. zn. 1 StR 527/96

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 20. února 1997, sp. zn. 4 StR 598/96
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rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 25. března 1998, sp. zn. 3 StR 686/97

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 21. července 1998, sp. zn. 5 StR 302/97

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 11. listopadu 1998, sp. zn. 3 StR 181/98

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 23. září 1999, sp. zn. 4 StR 189/99

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. listopadu 1999, sp. zn. 1 StR 221/99

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 25. července 2000, sp. zn. 1 StR 169/00

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 3. listopadu 2000, sp. zn. 2 StR 354/00

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 30. května 2001, sp. zn. 1 StR 42/01

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. listopadu 2001, sp. zn. 1 StR 220/01

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 26. února 2003, sp. zn. 5 StR 423/02

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. prosince 2003, sp. zn. 1 StR 380/03

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 12. února 2004, sp. zn. 3 StR 185/03

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 21. září 2004, sp. zn. 3 StR 185/04

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. srpna 2005, sp. zn. 1 StR 140/05

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 9. listopadu 2005, sp. zn. 1 StR 447/05

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 7. března 2006, sp. zn. 1 StR 316/05

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 27. října 2006, sp. zn. 2 StR 334/06

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn. 1 StR 493/06

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. dubna 2007, sp. zn. 5 StR 546/06

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 3. července 2007, sp. zn. 1 StR 3/07

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 18. července 2007, sp. zn. 1 StR 296/07

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 21. července 2007, sp. zn. 3 StR 104/07

rozsudek Spolkového soudního dvora  ze dne 26. července 2007, sp.zn. 3 StR 104/07

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 11. září 2007, sp. zn. 1 StR 273/07

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. září 2007, sp. zn. 5 StR 116/01

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008, sp. zn. 3 StR 342/08

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 18. prosince 2008, sp. zn. 4 StR 455/08

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 9. ledna 2009, sp. zn. 4 StR 170/09

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 29. dubna 2009, sp. zn. 1 StR 701/08

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 14. srpna 2009, sp. zn. 3 StR 552/08

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 29. dubna 2010, sp. zn. 5 StR 18/10

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 17. října 2010, sp. zn. 2 StR 397/09

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 31. března 2011, sp. zn. 3 StR 400/10

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 22. prosince 2011, sp. zn. 2 StR 509/10
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rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 11. prosince 2013, sp. zn. 5 StR 240/13

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 21. října 2014, sp. zn. 5 StR 296/14

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 19. května 2015, sp. zn. 1 StR 128/2015

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 10. června 2015, sp. zn. 2 StR 97/14

usnesení Spolkového soudního dvora ze dne 26. dubna 2017, sp. zn. 1 StR 32/17

rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne 4. května 2017, sp. zn. 3 StR 323/16

Další judikatura soudů Spolkové republiky Německo

rozsudek Zemského soudu v Hannoveru ze dne 18. září 1986, StV 1986, 521 f

rozsudek Vyššího  zemského soudu Oldenburg  ze  dne  10.  října  1994,  sp.  zn.  Ss  371/94, 

NStZ 1995, 412.
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Přípustnost důkazů v trestním řízení

Abstrakt

Tato práce je věnována problematice zákonnosti a přípustnosti důkazů v komparaci trestního 

procesu  v České  republice,  Spolkové  republice  Německo  a  Spojených  státech  amerických  a 

v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.  Veřejný zájem na účinném potlačování  trestné 

činnosti  se  na  tomto  poli  střetává  s  dalšími  právem chráněnými  hodnotami,  zejména  právy  a 

svobodami  jednotlivce.  O  řešení  této  kolize  se  pokouší  nejen  právní  úprava,  ale  zejména 

rozhodovací praxe soudů v konkrétních případech.

Po úvodním výkladu  základních  teoretických východisek  se  práce  zaměřuje  na  vybrané 

oblasti, v nichž pravidelně vyvstávají otázky spojené se zákonností a procesní použitelností důkazů. 

Nejprve  je  věnována  pozornost  mezím,  v  nichž  orgány  činné  v  trestním  řízení  mohou  vůči 

jednotlivci užít donucení či jeho hrozby za účelem opatření důkazů k objasnění skutkového stavu 

věci, důsledkům, jež lze vyvozovat z odepření této součinnosti, a dopadům nezákonného donucení 

na  další  využití  tímto  způsobem  opatřených  důkazů. Další  oddíl  se  zabývá  materiálními  a 

formálními předpoklady přípustnosti zásahu do soukromí jednotlivce, včetně možností procesního 

využití takto získaných důkazních prostředků. Policejní provokace trestné činnosti je předmětem 

zkoumání  jak z  hlediska  její  skutkové podstaty,  tak s ohledem na  její  hmotněprávní  a  procesní 

důsledky. Následující  kapitola je věnována právu obviněného vyslýchat  svědky a situacím, kdy 

obviněnému byla plnohodnotná realizace tohoto jeho práva v průběhu řízení odepřena. Pozornost je 

věnována též tzv. doktrině ovoce z otráveného stromu, tedy důkazům získaným v širší souvislosti 

s nezákonným  postupem  orgánů  činných  v trestním  řízení,  a  důkazům  získaným  protiprávně 

soukromými osobami.

Závěrečné úvahy jsou zaměřeny zejména na shrnutí problematických aspektů soudcovské 

normotvorby na poli přípustnosti důkazů v trestním řízení.
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trestní řízení, přípustnost důkazů, spravedlivý proces
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The Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings 

Abstract

This thesis dedicated to the issue of legality and admissibility of evidence in the comparison 

of criminal proceedings in the Czech Republic, the Federal Republic of Germany and the United 

States  of  America, and in  the case law of the European Court  of  Human Rights.  In this  field, 

the public  interest  in  effective  crime  suppression  conflicts  with  other  legally  protected  values, 

in particular the rights and freedoms of an individual. The solution of this collision is attempted not 

only by legislation itself, but mainly by the decision-making practice of courts in specific cases.

Following  the  introductory  explanation  of  theoretival  background,  the  thesis  focuses 

on specific areas in which questions related to the legality and procedural applicability of evidence 

regularly arise. Firstly, attention is drawn to the limits in which law enforcement authorities may 

use coercion or threats of coercion against an individual to provide evidence clarifying the facts 

of the case, the consequences that can be inferred from refusing such co-operation, and the effects 

of unlawful coercion on further use of such evidence. 

The  next  section  deals  with  the  material  and  formal  presumptions  of  the  admissibility 

of interference  with  the  privacy  of  an  individual,  including  the  possibility  of  procedural  use 

of the evidence thus obtained. Police provocation of crime is the subject of study both in terms 

of its merits and with regard to its substantive and procedural consequences. The following chapter 

is dedicated to the right of the accused to interrogate witnesses,  as well  as to situations where 

the accused was denied full exercise of his right in the proceeding. Attention is also paid to the 

so-called fruit  of  the  poisonous  tree doctrine,  i.e.  evidence  obtained  in  a  broader  context 

of the unlawful conduct of law enforcement authorities, and evidence obtained illegally by private 

individuals.

The final reflections are focused mainly on the summary of problematic aspects of judicial 

norm-making in the field of the admissibility of evidence in criminal proceedings.

Key words:

criminal proceedings, admissibility of evidence, fair trial
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