Abstrakt a klíčová slova
Neodkladné a neopakovatelné úkony
Neodkladné a neopakovatelné úkony jsou úkony trestního procesního řízení, ve kterých
dochází ke střetu práv na obhajobu s účelem trestního řízení spočívajícím v zákonném zjištění
okolností spáchání trestného činu a ve spravedlivém potrestání jeho pachatele. Tento střet je
tolerován, protože neodkladné a neopakovatelné úkony slouží k zajištění a provedení důkazů u
nichž hrozí riziko jejich zmaření, zničení nebo ztráty či důkazů, které v řízení před soudem
nebude možno provést. Cílem této práce je popsat a analyzovat podmínky, za kterých mohou být
tyto, svou povahou výjimečné, úkony trestního řízení provedeny a analyzovat následky
nedodržení těchto podmínek.
Za tímto cílem byla nejdříve v první kapitole popsána struktura trestního řízení se
zaměřením na strukturu přípravného řízení a analyzována definice neodkladných a
neopakovatelných úkonů, uvedeny některé jejich typické příklady a byla provedena analýza
problematické definice neodkladnosti.
Ve druhé kapitole pak byly analyzovány vedle obecných podmínek dokazování i
formální a materiální podmínky provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů včetně
otázky, zda některé dodatečné podmínky na konkrétní úkony kladené dostatečně vyvažují zásah
do práva na obhajobu. Zejména byla analyzována podmínka zajistit přítomnost soudce u
provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů ve formě rekognice či výslechu svědka ve
fázi prověřování.
Ve třetí kapitole byly analyzovány důsledky nesprávné aplikace neodkladných nebo
neopakovatelných úkonů, tedy nedodržení podmínek, které byly analyzovány ve druhé kapitole
a byla představena doktrína plodů z otráveného stromu. Tato doktrína představuje jeden ze
způsobů, jak se může trestněprávní doktrína státu postavit k důkazům získaným nepřímo pomocí
nezákonného jednání orgánů činných v trestním řízení.
Provedená analýza odhalila nejasnou a nekomplexní právní úpravu, která musí být
kompenzována ze strany judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky zejména v
otázkách nedodržení obecné definice těchto úkonů. Zákon ani nestanoví přístup k důkazům
získaným nepřímo pomocí nezákonného jednání orgánů činných v trestním řízení.
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