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DŮSLEDKY PORUŠENÍ PŘEDPISŮ O DOKAZOVÁNÍ PRO ÚČINNOST DŮKAZŮ 

 

ÚVOD 

Trestní právo procesní nebo také trestní právo formální je ta část veřejného práva, která 

upravuje trestní řízení, což je zákonem upravený postup orgánů činných v trestním říze-

ní, případně jiných osob zúčastněných na trestním řízení, jehož úkolem je náležitě zjistit, 

zda byl trestný čin spáchán, a je-li tomu tak, zjistit jeho pachatele a uložit mu podle zá-

kona trest nebo ochranné opatření, učiněné rozhodnutí vykonat, popřípadě jeho výkon 

zařídit, dále působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné čin-

nosti a k výchově občanů1. 

Tématem mé práce jsou důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů. 

V současném platném právu platí všeobecná zásada vyjádřena jak v Ústavě, tak v Listině 

základních práv a svobod, že orgány veřejné moci mohou tuto moc uplatňovat pouze 

v případech, v mezích a způsobem, který stanoví zákon. Zákonná úprava úkonů veřejné 

moci, které se týkají dokazování v trestním řízení je navzdory skutečnosti, o jak závažný 

aspekt veřejné moci se jedná – totiž že zde střetává veřejný zájem na řádném vyšetření 

a potrestání trestné činnosti a zájem jak osoby, proti níž se řízení vede, tak i v širším 

smyslu veřejný zájem na zákonnosti, humánnosti a demokratičnosti celého trestního ří-

zení a tedy i dokazování -  poměrně strohá a ponechává tak velký prostor právní teorii a 

judikatuře soudů. Základní úprava důsledků porušení předpisů o dokazování pro účin-

nost důkazů je obsažena v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen TŘ), přičemž ustanovení tohoto zákona sta-

novují i základní požadavky na jednotlivé důkazní prostředky, jejichž porušení pak může 

mít za následek neúčinnost důkazu. Mým cílem je v této práci obsáhnout jednak právní 

úpravu dokazování jako celku, dále právní úpravu a právní teorii přípustnosti, účinnosti 

a zákonnosti důkazů obecně a závěrem pak i úpravu těch důkazních prostředků, které 

jsou podle mého názoru k procesním vadám nejnáchylnější 

                                                                 

1 Jelínek J. a kol.:Trestní právo procesní, 5. aktualizované vydání, Praha, Linde 2007  s.15 
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KAPITOLA I. DOKAZOVÁNÍ 

1.1. ÚČEL DOKAZOVÁNÍ 

Trestní řád v §1 stanoví, že: „Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v 

trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona 

spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předchá-

zení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání 

zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnos-

ti.“ Orgány činné v trestním řízení si mohou vytvořit úsudek o tom, zda se skutek stal 

nebo nestal a zda případně naplnil skutkovou podstatu jednoho nebo více trestných či-

nů pouze zpětně. V drtivé většině skutků, které jsou předmětem trestního řízení, tomu 

bude proto, že orgány činné v trestním řízení nebyly skutku přítomny a pokud snad byly, 

jsou z úkonu trestního řízení vyloučeny z důvodu pochybnosti o jejich nepodjatosti 

podle §30 odst. 1 TŘ a právě proces, jímž si orgány o předmětu řízení vytvářejí úsudek, 

se nazývá dokazováním. V demokratickém právním státě je přirozeně nemyslitelné, aby 

byl takový proces ponechán zcela na uvážení, ne-li libovůli, samotných orgánů. Stejně 

jako mnoho dalších oblastí práva je i dokazování regulováno jak normami práva meziná-

rodního tak i vnitrostátního.   

1.2.  PŘEDMĚT A ROZSAH DOKAZOVÁNÍ 

Předmětem dokazování v konkrétní trestní věci jsou okolnosti důležité pro trestní řízení 

v této věci. Za takové okolnosti je nutno pokládat okolnosti důležité pro rozhodnutí ve 

věci, okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její provedení, i okolnosti 

důležité pro postup trestního řízení.  

Domnívám se, že pro správné pochopení toho, které okolnosti je zapotřebí v trestním ří-

zení za účelem rozhodnutí ve věci, je zapotřebí mít na zřeteli, že předmětem trestního 

řízení je vždy skutek, případně více skutků a tedy i rozhodnutí ve věci, ať už je činí soud 

nebo jiné orgány činné v trestním řízení rozhodují vždy o skutku. Pojem skutku nebyl de-

finován ve starém trestním zákoně a není definován ani v novém trestním zákoníku, 

nicméně oba zákony s pojmem pracují.  V odborné literatuře se vyskytují následující de-
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finice: „Skutkem se rozumí určitá událost ve vnějším světě vyvolaná jednáním člověka. 

Skutek je výsečí objektivní reality, je to něco, co se ve vnějším světě stalo, určitá událost 

vzešlá z jednání člověka, určitý příběh“2 „Za skutek v trestním řízení, pro nějž se vede 

trestní stíhání obviněného a který je předmětem dokazování, se považuje určitá událost 

ve vnějším světě záležející v jednání člověka, jež může vykazovat znaky jednoho trestné-

ho činu, dvou i více trestných činů, anebo nemusí vykazovat znaky žádného trestného 

činu3. V pojetí ustálené judikatury se pak skutkem rozumí souhrn všech projevů vůle ur-

čité osoby navenek, které jsou kauzální pro následek významný z hlediska trestního prá-

va, pokud jsou zahrnuty zaviněním této osoby4. 

Pojem skutku je pro trestní právo obecně a obzvláště pro trestní řízení klíčový. Jak teo-

rie, tak soudní praxe rozeznává jednak jednotu skutku a dále totožnost skutku. Jednota 

skutku je pojem primárně hmotněprávní a v trestním právu hmotném označuje skuteč-

nost, že se trestné činy pokračující, hromadné a trvající považují za jeden skutek a nedo-

chází tedy k opakování trestného činu a následnému vícečinnému souběhu. Trestní řád 

naproti tomu stanoví, že za samostatný skutek se pro účely trestního řízení považuje i 

to, co je podle hmotného trestního práva pouze dílčí útok jednoho skutku zakládajícího 

pokračující trestný čin. Totožnost skutku je naproti tomu pojem procesněprávní a ozna-

čuje povinnost orgánů činných v trestním řízení vést trestní řízení od zahájení trestního 

stíhání do rozhodnutí ve věci samé pro tentýž skutek a právě dokazování, resp. zjišťová-

ní nových poznatků, které proces dokazování přináší, může být v rozporu s požadavkem 

totožnosti skutku. Vzhledem k chybějící zákonná definici skutku není možné ze zákonné 

úpravy dovodit ani definici zachování totožnosti, nicméně z ustálené a poměrně bohaté 

soudní praxe vyplývá, že k totožnosti skutku postačí alespoň částečná totožnost jednání 

nebo alespoň částečná totožnost následku.5 

                                                                 

2Jelínek J.a kolektiv: Trestní právo procesní 5. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2007 s. 510 

3  Císařová D. a kolektiv: Trestní právo procesní. 4. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde 2006 s.490 

4 8/1985 Sb.rozh. tr. 

5  Např. 9/1972 Sb.rozh.tr. 
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Orgány činné v trestním řízení mohou dokazování provádět pouze v takovém rozsahu, 

jaký je v nezbytné míře nutný pro zajištění účelu trestního řízení.6 

Trestní řád v §89 demonstrativně stanovuje okruh skutečností, které je nutné 

v nezbytném rozsahu dokazovat. Jedná se o tyto okruhy: 

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

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

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

d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele, 

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

činem, 

f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání. 

 

V odborné literatuře7 se vyskytují i jiná dělení na: 

• okolnosti důležité pro rozhodnutí ve věci samé, kam patří okolnosti tvořící znaky 

trestného činu, tedy např. způsob jednání, následek, povahu a výši škody způsobené 

činem, zavinění, okolnosti vylučující protiprávnost apod.,  

• okolnosti nasvědčující tomu, že osoba, proti níž se řízení vede, je pachatel trestného 

činu,  

• okolnosti podmiňující důvody vylučující trestnost, jako jsou promlčení, milost, zánik 

nebezpečnosti trestného činu pro společnost a účinná lítost a  

• okolnosti podmiňující důležité pro rozhodnutí, jaké opatření se má vůči osobě, proti 

níž se řízení vede, zvolit. Tedy zda a jaký trest případně jaké ochranné opatření a s tím 

související skutečnosti, typicky přitěžující nebo polehčující okolnosti, osobní poměry 

pachatele, možnost nápravy apod. 

                                                                 

6  §2(4) TŘ 

7  Jelínek J. a kolektiv: Trestní právo procesní 5. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2007 s. 332, Císařová D. a kolektiv: Trestní právo procesní. 4. 
aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde 2006 s. 305 



10 

 

 

• okolnosti důležité pro rozhodnutí o uplatněném nároku na náhradu škody. Ačkoli se 

často tyto okolnosti dokazují v rámci dokazování okolností tvořící znaky trestného činu, 

nemusí tomu tak být vždy, neboť škody jako znak skutkové podstaty trestného činu 

nemusí být identická se škodou, jež poškozenému vznikla a na niž má nárok podle ob-

čanskoprávních předpisů. 

• okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její provedení 

• okolnosti důležité pro postup v řízení 

• okolnosti důležité pro použití zvláštních způsobů řízení 

 

1.3.  ZÁKLADNÍ POJMY DOKAZOVÁNÍ 

V této části považuji za nutné předložit definice či objasnění některých stěžejních 

pojmů, jejichž obsah je nutné znát za účelem další práce s odbornou terminologií užíva-

nou v této práci.  

1.3.1 PŘEDMĚT DŮKAZU 

Předmětem důkazu se rozumí skutečnost, která má být zjištěna, a která je pro trestní ří-

zení důležitá, neboť na ní závisí rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení. Předmě-

tem důkazu v řízení o trestném činu krádeže tedy může být skutečnost, zda byla osoba, 

proti níž se řízení vede přítomna na místě činu v době jeho spáchání. 

1.3.2 DŮKAZNÍ PROSTŘEDEK 

Důkazním prostředkem si orgány činné v trestním řízení poznává skutečnost, která je 

pro průběh řízení důležitá, tedy poznává jím předmět důkazu. Důkazní prostředek je te-

dy proces, zpravidla upravený trestním řádem.  
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1.3.3. DŮKAZ 

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

o předmětu důkazu na základě provedení a hodnocení důkazního prostředku. Za důkaz 

může podle trestního řádu sloužit vše, v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního ří-

zení.8 Ačkoli je důkaz vyhledán zpravidla orgánem činným v trestním řízení, není na pře-

kážku, pokud jej vyhledala osoba od orgánu činného v trestním řízení odlišná. 

1.3.4. PRAMEN DŮKAZU 

Každý důkaz je vždy spojen s individuální věcí nebo osobou, od níž nebo skrze niž orgán 

činný si orgán činný v trestním řízení pomocí důkazního prostředku opatřuje důkazy o 

předmětu důkazu. Tato věc nebo osoba se pak označuje jako pramen důkazu nebo také 

nositel důkazu. 

 

1.4.  ZÁKLADNÍ ZÁSADY DOKAZOVÁNÍ  

Jako ostatně i jiné oblasti trestního práva a práva obecně, je i důkazní právo ovládáno 

základními právními zásadami.  

1.4.1. ZÁSADA MATERIÁLNÍ PRAVDY 

Zásada materiální pravdy praví, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny zjistit 

pravdivý skutkový stav. Jejím opakem je zásada formální pravdy, podle níž se orgány 

spokojí se s takovým stavem poznání, který plyne z dokazování navrženého stranami ří-

zení a ze shodných tvrzení těchto stran. 

1.4.2. ZÁSADA VYHLEDÁVACÍ 

Pokud jsou orgány činné v trestním řízení vázány zásadou materiální pravdy, je vhodné, 

ne-li vysloveně nutné, aby na tuto zásada navazovala zásad vyhledávací. Mají-li se orgá-

                                                                 

8  TŘ 98 
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ny činné v trestním řízení dobrat pravdivého, nebo alespoň co nejpravdivějšího, poznání 

skutečnosti, musí jim důkazní právo nabízet i prostředky k dosažení takového stupně 

poznání. Trestní řád obě výše zmíněné zásady, tedy zásadu materiální pravdy a zásadu 

vyhledávací stanovuje výslovně v §5 odst. 2: „Orgány činné v trestním řízení postupují v 

souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran 

tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsa-

hu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné 

v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. V příprav-

ném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně 

i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, 

proti níž se řízení vede. V řízení před soudem státní zástupce a obviněný mohou na pod-

poru svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy. Státní zástupce je povinen dokazo-

vat vinu obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v roz-

sahu potřebném pro své rozhodnutí.“ 

Ačkoli se předpokládá, že většinu důkazů vyhledají orgány činné v trestním řízení a sku-

tečně tomu tak v praxi je, trestní řád umožňuje vyhledání důkazu i jiným subjektem 

trestního řízení.9 Obviněný, obhájce a státní zástupce mají právo důkazy v hlavním líčení 

i provádět10.  

Zásada vyhledávací se v rámci trestního řízení uplatňuje mírně odlišně v přípravném ří-

zení a v hlavním líčení. Zatímco v řízení přípravném je tato zásada uplatněna téměř 

v plném rozsahu, v hlavním líčení je posílena role stran před soudem. Trestní řád před-

pokládá, že důkazy ve prospěch obžaloby bude provádět státní zástupce. Nicméně i 

v hlavním líčení je možné, aby důkazy navrhoval a prováděl soud. Důkazy navrženými 

nebo i provedenými procesními stranami není soud vázán, jako ostatně není vázán žád-

ným provedeným důkazem, jak velí procesní zásada volného hodnocení důkazů. Stejně 

tak není soud vázán ani důkazy provedenými v přípravném řízení. 

                                                                 

9  TŘ 89(2) 

10  TŘ 215 (2) 
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Výjimku z této zásady přinesla novela trestního řádu č. 265/2001 která zavedla tzv. 

zjednodušené řízení před soudem, v němž soud, ani strany nemusí dokazovat skuteč-

nosti, které obě strany označí za nesporné. Podobně je zásada vyhledávací oslabena i 

v tzv. procesních odklonech, tedy v institutech narovnání, podmíněného zastavení 

trestního stíhání a v případě mladistvého pachatele též v podmíněném upuštění od po-

trestání.  

1.4.3. ZÁSADA PRESUMPCE NEVINY 

Podle této zásady je vždy nutné dokázat obviněnému vinu. Obviněný nejenže nemusí 

navrhovat ve svůj prospěch důkazy, nemusí ani vypovídat, ba dokonce může vypovídat 

lživě, může se snažit svést orgány činné v trestním řízení na falešnou stopu a nic z toho 

nesmí být považováno za důkaz viny. 11 Prohlášení zadrženého ve zjednodušeném pří-

pravném řízení, že souhlasí, aby určité skutečnosti nebyly dokazovány a byly považová-

ny za nesporné, nelze považovat za doznání podezřelého. 

 

1.4.4. ZÁSADA BEZPROSTŘEDNOSTI A ZÁSADA ÚSTNOSTI 

Zásada ústnosti je v trestním řádu12 vyjádřena slovy: „Jednání pře soudy je ústní, důkaz 

výpověďmi svědků, znalců a obviněného se provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslý-

chají.“ Zákonodárce upřednostnil tuto zásadu před zásadou písemnosti, protože tato lé-

pe odpovídá modernímu, demokratickému trestnímu řízení. Zásada ústnosti umožňuje 

stranám, zejména pak obhajobě se seznámit se všemi navrženými důkazy a případně 

v souvislosti s jejich provedením vhodně reagovat. Trestní řád vztahuje zásadu ústnosti 

k „jednání před soudy“ z toho důvodu, že ústní přípravné řízení by značně komplikovalo 

průběh celého řízení a naprostou většinu důkazů, které byly provedeny v řízení příprav-

ném, je třeba provést znovu v hlavním líčení. Nejedná se tedy o všechny provedené dů-

kazy. Trestní řád stanovuje několik výjimek: 

                                                                 

11  38/1968 Sb.tr.r 

12  TŘ 2(11) 
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•  Protokol o dřívější výpovědi je možné číst pouze za podmínek stanovených trestním 

řádem 13, tedy v případech, kdy obžalovaný není jednání přítomen, odmítá vypoví-

dat nebo se  jeho výpověď podstatně liší a byl-li výslech proveden po řádném sděle-

ní obvinění. 

•     Podobně lze číst protokol o výpovědi svědka pouze, pokud to soud nepovažuje za 

nutné a jak státní zástupce, tak obžalovaný s tím souhlasí, nebo když se na jednání 

nedostaví nebo se bez vážného důvodu vzdálí ze síně, odepře výpověď, jsou v jeho 

výpovědích podstatné rozdíly, umře, jeho předchozí výpověď naplnila podmínky ne-

odkladného nebo neopakovatelného výkonu, případně za dalších podmínek stano-

vených trestním řádem. 14 

•     Namísto výslechu znalce lze číst protokol o jeho výpovědi, popřípadě číst jeho posu-

dek pokud byl znalec poučen podle § 106 TŘ, o úplnosti jeho posudku nejsou po-

chybnosti a státní zástupce i obžalovaný s tím souhlasí.15 

•    Institut trestního příkazu je celkově výjimkou ze zásady ústnosti. 

Zásadu bezprostřednosti definuje trestní řád takto: „Při rozhodování v hlavním líčení, ja-

kož i ve veřejném i neveřejném zasedání smí soud přihlédnout jenom k těm důkazům, 

které byly při tomto jednání provedeny.“ 16 Podobně jako zásada ústnosti se tedy i zása-

da bezprostřednosti nevztahuje na přípravné řízení, a to z podobných důvodů, jaké jsem 

právě u zásady ústnosti uvedl. Bezprostřednost dokazování umožňuje soudu seznámit 

se nejen s jeho formálním obsahem, ale i s průvodními jevy, typicky u výpovědi obvině-

ného nebo svědka může soud posoudit nejen to, co daná osoba říká, ale i jak se u toho 

chová, jakým tónem to říká, jestli vykazuje známky nervozity, jestli je pravděpodobné, 

že jsou to opravdu vlastní slova apod.  Z formulace zásada bezprostřednosti v § 2 odst. 

12 nevyplývá zcela zřejmě, co přesně se myslí pojmem „soud“, zda pouze předseda se-

                                                                 

13  TŘ 207(2) 

14  TŘ 211 (1-4) 

15  TŘ 211(5) 

16  TŘ 2(12) 
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nátu nebo celý senát. § 220 odst. 2 stanovuje, že soud může při rozhodování přihlížet 

pouze k těm skutečnostem, které byly probrány v hlavním líčení a opírat se o důkazy, 

které strany předložily a provedly, případně které sám doplnil. Jelikož soud rozhoduje 

v senátu, lze z toho ustanovení vyvozovat, že i veškerému dokazování musejí být pří-

tomni všichni členové senátu. Toto tzv. pravidlo nezměnitelnosti soudu v minulosti ved-

lo k opakování celého hlavního líčení od začátku v případě, že došlo ke změně 

v personálním složení senátu. Od roku 2002 však může předseda senátu se souhlasem 

státního zástupce a obžalovaného pouze přečíst protokol o dosavadním průběhu hlav-

ního líčení. 17 Soud by měl v ideálním případě rozhodnout v bezprostřední návaznosti na 

dokazování, měl by tedy dodržet tzv. pravidlo neporušitelnosti soudního jednání. Není 

přirozeně vždy a za všech možností takový požadavek dodržet a trestní řád proto umož-

ňuje z tohoto pravidla výjimku v podobě institutu odročení. Zákon jeho podmínky sta-

novuje poměrně přísně. Soud může hlavní líčení odložit pouze tehdy, objeví-li se pře-

kážka, pro niž není možné 

 

1.4.5. ZÁSADA VOLNÉHO HODNOCENÍ DŮKAZŮ  

Zásada volného hodnocení důkazů zakotvená v trestním řádu18 stanovuje, že orgány 

činné v trestním řízení jsou oprávněny i povinny hodnotit důkazy volně, tedy podle 

vlastního uvážení a nejsou vázány žádným hypotetickým zákonem nebo jiným předpi-

sem, který by stanovoval hierarchii závažnosti jednotlivých důkazních prostředků, ani 

nejsou povinny provést určité předem stanovené množství důkazů, stejně jako nejsou 

povinny provést předem stanovené důkazní prostředky. Tato zásada přirozeně nezna-

mená, že by orgány činné v trestním řízení mohly důkazy vyhodnocovat nebo provádět 

svévolně. Orgány činné v trestním řízení sice hodnotí důkazy podle svého přesvědčení, 

ale jsou povinny přihlédnout ke všem okolnostem, které mají vliv na hodnověrnost a zá-

važnost daného důkazu a zároveň jsou povinny výsledky svého vnitřního uvážení odů-

                                                                 

17  TŘ 219(3) 

18  § 2 odst. 6 TŘ 



16 

 

vodnit. Pokud by tak neučinily, bylo by neodůvodněné rozhodnutí zrušeno.19 Orgán čin-

ný v trestním řízení dospěje při svém rozhodování k vnitřnímu přesvědčení, které se vy-

tváří logicky na základě právních předpisů, přičemž se opírá o právní vědomí, o vše-

stranné, hluboké a logické zhodnocení důkazů i jejich vzájemných souvislostí, s přihléd-

nutím ke všem okolnostem případu20 

    

1.4.6. ZÁSADA PŘIMĚŘENOSTI 

Trestní řád21 stanovuje, že „trestní věci musí (orgány činné v trestním řízení) projednávat 

co nejrychleji a s plným šetřením práv a svobod zaručených listinou 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 zákla-

dě zákona a v nezbytné míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu petic zasahují-

cích do plnění těchto povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí.“ Tato zásada, 

jako i obdobné zásady v jiných procesních odvětvích práva je výrazem právního huma-

nismu a úctě k jednotlivci a jeho právům. Kromě obecné deklarace ve zmiňovaném pa-

ragrafu se tato zásada projevuje zejména u institutů sloužících k zajištění osob a věcí dů-

ležitých pro trestní řízení a ve lhůtách stanovených pro trvání přípravného řízení. 

 

 

 

 

                                                                 

19  § 258 odst. 1 písm. b) TŘ 

20 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   3. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 149. 

21 §2 odst. 4 věta druhá TŘ 
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 1.5.  ROZDĚLENÍ DŮKAZŮ 

Rozdělení důkazů má význam nejen teoretický, ale i praktický, jelikož poukazuje na pod-

statné rysy důkazů a umožňuje lépe pochopit jejich povahu a význam.22 

 

Důkazy se zpravidla rozdělují do několika dvojic kategorií.  

První dvojicí jsou důkazy usvědčující a ospravedlňující. Dělícím kritériem je v tomto pří-

padě vztah důkazu k obviněnému.23 Usvědčující důkazy prokazují okolnosti, které svědčí 

v neprospěch obviněného, zatímco ospravedlňující důkazy svědčí v jeho prospěch. Toto 

dělení není nijak spjato s tím, která z procesních stran důkaz vyhledala a navrhla, ačkoli 

zpravidla bude mezi těmito skutečnostmi nezanedbatelná míra korelace. Jednotlivý dů-

kaz nemusí být vždy možné jednoznačně označit jako usvědčující nebo jako ospravedl-

ňující. Typicky výpověď svědka může obsahovat jak informace svědčící ve prospěch ob-

viněného, tak i informace opačné, stejně tak je možné, aby tentýž důkaz byl v určité fázi 

trestního řízení považován za usvědčující, ale později pod vlivem nových poznatků vy-

plývajících z dalšího dokazování se stal důkazem ospravedlňujícím. V souvislosti s tímto 

dělením je vhodné poznamenat, že trestní řád ukládá orgánům činným v trestním řízení 

povinnost objasňovat stejnou měrou jak okolnosti svědčící proti obviněnému, tak i ty, 

které svědčí v jeho prospěch. 

Druhým dělením je dichotomie důkazů původních a odvozených, jejíž podstatou je zjiš-

tění vztahu mezi nositelem důkazu a samotnou dokazovanou okolností. Je-li tento vztah 

bezprostřední a není tedy mezi nimi žádný jiný článek, který by informaci přenášel, jed-

ná se o důkaz původní. Typicky se jedná o výpověď svědka, který popisovanou událost 

sám viděl nebo jinak vnímal nebo o originál listiny v případě listinného důkazu. Naproti 

tomu odvozený důkaz je takový, kdy jeho nositel nabyl poznatek o dokazované okolnos-

ti z nějakého jiného zdroje, ať už původního nebo odvozeného. Ačkoli jsou odvozené 

                                                                 

22 Jelínek J. a kol.:Trestní právo procesní, 5. aktualizované vydání, Praha, Linde 2007 s.335 

23 Jelínek J. a kol.:Trestní právo procesní, 5. aktualizované vydání, Praha, Linde 2007  s 335 
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důkazy považovány obecně za slabší než původní, nelze toto zcela generalizovat a vždy 

je nutné vyhodnocovat jednotlivé důkazy se zřetelem ke všem okolnostem a ne jen 

k původnosti či odvozenosti. 

Konečně třetí dvojicí je dělení na důkazy přímé a nepřímé. Za přímý se považuje takový 

důkaz, který přímo potvrzuje nebo vyvrací dokazovanou skutečnost a za nepřímý tako-

vý, který dokazuje skutečnost jinou, ale takovou, ze které je možno usuzovat, zda se sta-

la či nestala skutečnost, o jejíž důkaz jde24. V případě nepřímých důkazů je vždy nutné, 

aby mezi skutečností, jež je nepřímým důkazem dokazována a vlastní skutečností, o jejíž 

dokázání jde, byla příčinná souvislost a nejen nahodilá shoda okolností. Naproti tomu u 

důkazů přímých není logicky takového úkonu třeba. Rozdělení důkazů má význam nejen 

teoretický, ale i praktický, jelikož poukazuje na podstatné rysy jednotlivých důkazů a 

umožňuje lépe pochopit jejich povahu a význam.25 

 

1.6.  PŘÍPUSTNOST (ÚČINNOST) DŮKAZŮ A PROCESNÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ 

PŘEDPISŮ O DOKAZOVÁNÍ V OBECNÉ ROVINĚ 

V následující části své práce se věnuji institutům přípustnosti, zákonnosti a účinnosti, 

rozdílům mezi nimi a jejich pojetím v současné právní teorii.           

 

1.6.1. PŘÍPUSTNOST DŮKAZŮ 

Trestní řád 26 stanovuje, že za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, 

že každá strana může důkaz vyhledat, předložit a navrhnout provedení, a že skutečnost, 

že důkaz nevyhledal orgán činný v trestním řízení není důvodem k odmítnutí takového 

důkazu. Stejně tak tedy není na překážku, že důkaz byl získán pomocí důkazního pro-

                                                                 

24 Jelínek J. a kol.:Trestní právo procesní, 5. aktualizované vydání, Praha, Linde 2007 s.336 

25 Jelínek J. a kolektiv: Trestní právo procesní 5. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2007 s. 335 

26  §89 odst. 2 TŘ 
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středku, jenž není popsán v trestním řádu. V následujícím odstavci považuje trestní řád 

za nezákonný a tudíž nepřípustný důkaz, který byl získán nezákonným donucením nebo 

hrozbou takového donucení, s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, 

která takového donucení nebo hrozby donucení použila. Kromě výše zmiňovaného 

ustanovení obsahuje trestní řád relativně mnoho zákazů v ustanoveních týkajících se 

jednotlivých důkazních prostředků. Tak např. zakazuje výslech svědka ohledně okolností 

týkajících se utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem, pokud nebyl svě-

dek příslušným orgánem zproštěn povinnosti zachovávat tajemství27, zakazuje zvukové, 

obrazové a jiné záznamy získané při použití operativně pátracích prostředků lze použít 

jako důkaz jen tehdy, byly-li získány v souladu s trestním řádem28, jako i záznam teleko-

munikačního provozu lze požít jen tehdy, je-li k němu připojen protokol obsahující o 

místě, času, způsobu a osobě, která záznam pořídila.29 a jiné. 

 

V závislosti na úhlu pozorovatele a hodnotitele lze tuto relativně strohou zákonnou 

úpravu, která ponechává velký prostor právní teorii a judikatuře soudů považovat za 

klad nebo zápor současného stavu. Domnívám se, že vhledem k právnímu systému a 

právní tradici České republiky se jedná spíše o zápor. 

 

Klíčovým pojmem při posuzování je „přípustnost důkazu“. Podle Bohumila Repíka30 se 

jedná o pojem širší, než je zákonnost. Zatímco posouzení zákonnosti je otázkou porov-

nání skutečnosti s textem zákona, při posuzování přípustnosti je třeba vzít na zřetel i šir-

ší rámec trestního procesu, včetně jeho zásad. Zákonnost důkazu je tedy podmnožinou 

přípustnosti důkazu a důkaz je nepřípustný vždy, je-li nezákonný, ale může být nepří-

                                                                 

27  § 99 odst. 1 TŘ 

28 §158b odst. 3 TŘ 

29 § 88 odst. 4 TŘ 

30 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin 

   advokacie, 1982, červenec-srpen, s. 124. 
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pustný i tehdy, je-li zákonný, jako je tomu např. v situaci, kdy osoba A učiní výpověď 

v době trestního stíhání osoby B, pokud se osoba A později stane spoluobviněným oso-

by B v téže trestní věci31       

Otázky přípustnosti důkazů se řeší prostřednictvím zkoumání hodnoty důkazů. Za tako-

vou se považuje i zákonnost. Zákonnost důkazů je totiž nejen jejich hodnotou (vlastnos-

tí), ale především otázkou hodnocení důkazů. Hodnocení důkazů je myšlenkovou čin-

ností orgánů činných v trestním řízení, kterou tyto orgány přisuzují získanému důkazu 

určitou hodnotu.32 U důkazů je vždy třeba hodnotit: 

• závažnost, 

    • pravdivost a 

• zákonnost.  

Teorie dokonce vyžaduje hodnocení jednotlivých stránek v přesně určeném pořadí. Nej-

prve je nutno hodnotit závažnost důkazu. Není-li závažný, tak jej orgán činný v trestním 

řízení z dalšího hodnocení vyloučí. Druhým hodnotovým znakem je zákonnost důkazu. 

Zákonností důkazu se rozumí to, že výsledek procesního dokazování byl získán přísluš-

ným orgánem a postupem, jež je v souladu s právními předpisy. Dojde-li ze strany orgá-

nu k porušení procesních pravidel, je takto získaný důkaz nezákonný. Nezákonnost dů-

kazu však nemá vždy stejný účinek. Někdy je vada tak závažná, že znehodnotí provedený 

úkon tak, že je absolutně neúčinný, jindy nikoli. Poslední hodnotou je pravdivost. Prav-

divost (věrohodnost) je vlastností poznatku (důkazu). Je-li důkaz posouzen jako neúčin-

ný, není důvodem zabývat se jeho pravdivostí.33 

 

                                                                 

31 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   3. přepracované a doplněné vydání. Praha :  C. H. Beck, 2007, s. 407. 

32 Tamtéž, s. 404. 

33 Nett. A. Plody z otráveného stromu. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 42. 
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 Za přípustné a způsobilé důkazy lze též považovat i fotografie, filmové záznamy, obra-

zové záznamy a zvukové záznamy zhotovené soukromými osobami před činem, v době 

činu i po něm, pokud nedošlo k porušení zákonných zákazů nebo práv třetích osob.34 

Pokud k takovému porušení ovšem došlo, je třeba rozlišovat, kdo práva třetích osob po-

rušil, resp. v jakém postavení se taková osoba nacházela. Pokud práva třetích osob po-

rušil orgán činný v trestní řízení nebo osoby jednající na výzvu či s vědomím orgánu čin-

ného v trestním řízení, považuje nauka takové důkazy za nezákonné a tedy i nepřípust-

né. Naproti tomu v situaci, kdy byl takový důkaz opatřen bez součinnosti s orgány čin-

nými v trestním řízení, je považován za přípustný a v trestním řízení použitelný. Většina 

představitelů právní teorie se domnívá, že hypotetický zákaz důkazů pořízených 

v rozporu se zákonem třetími osobami by zacházel příliš daleko, a že striktní požadavek 

zákonnosti lze vynucovat pouze u důkazů pořízených orgány činnými v trestním řízení35. 

Objevují se však i názory opačné36 I v případě, že přistoupíme na to, že důkazy získané 

třetími osobami mimo rámec práva jsou principiálně přípustné, je nutné poměřovat 

stupeň závažnosti porušení práv se stupněm závažnosti poznatků získaných takovým 

důkazem. 

Nett37 se k tomu vyjadřuje následujícím příkladem: Osoba, která není orgánem činným 

v trestním řízení ve snaze získat listinný důkaz svědčící ve prospěch obviněného, spáchá 

trestný čin krádeže dané listiny a následně ji anonymně poskytne soudu jako důkaz. 

Soud nemůže skutečnost, že listina byla získána trestnou činností považovat za důvod 

neúčinnosti a v souladu se zásadou materiální pravdy je povinen přezkoumat její obsah 

a vyhodnotit její věrohodnost a vyrovnat se s ní ve své úvaze o vině nebo nevině obvi-

                                                                 

34 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   3. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 411. 

35 Např. Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin 

   advokacie, 1982, červenec-srpen, s. 138. 

36 Mathern, V. Dokazovanie v československom trestnom procese. Obzor, 1984. 

37 Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 95. 
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něného. Naproti tomu pokud osoba, která opět není orgánem činným v trestním řízení, 

donutí jinou osobu k nepravdivé výpovědi, se také dopustí nezákonného jednání, ale 

v tomto případě bude taková výpověď neúčinná a jako důkaz nepoužitelná.    

 

1.6.2. ZÁKONNOST DŮKAZŮ 

Pojem zákonnost důkazu označuje skutečnost, že důkaz jako výsledek procesního doka-

zování byl získán v souladu se všemi relevantními ustanoveními zákona. Jak jsem zmínil 

výše, je zákonnost důkazu otázkou hodnocení důkazu. Orgán, který zákonnost vyhodno-

cuje, musí mít podle B. Repíka na zřeteli těchto pět hledisek: 

•  Zda byl důkaz opatřen z pramene, který je v zákoně stanoven nebo alespoň 

jím připuštěn. Trestní řád v 89 odst. 2 konstatuje, že za důkaz může sloužit vše, co mů-

že přispět k objasnění věci a následuje demonstrativní výčet důkazních prostředků. 

Neznamená to ovšem, že by byly přípustné veškeré důkazní prostředky. Mezi nepří-

pustné nebo alespoň sporné jsou podle právní teorie nebo judikatury nepřípustné dů-

kazní prostředky např. hypnóza, narkoanalýza nebo as nejznámější fyziodetekční vy-

šetření, tzv. detektor lži, o němž pojednávám podrobněji níže. 

• Zda důkaz opatřil a provedl procesní subjekt k tomu oprávněný. Trestní řád   

poměrně přesně specifikuje, které orgány jsou oprávněny v dané fázi trestního řízení 

důkazy provádět a nedodržení takových ustanovení má z následek nezákonnost důka-

zu. Tak např. ve věcech mladistvého musí vždy jednat rozhodnout soud pro mládež, 

projednání nebo rozhodnutí obecného soudu zakládá podle judikatury38 neplatnost, 

po podání obžaloby nejsou nadále policejní orgány oprávněny provádět důkazy apod. 

• Zda byl důkaz opatřen a proveden v příslušném procesním stadiu. Tento dů-

vod nezákonnosti nejčastěji postihuje vysvětlení podle § 158 odst. 3 a 5 TŘ, která ne-

mají povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu. 

                                                                 

38  16/2006 Sb. rozh.tr. 
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• Zda se důkaz týká předmětu dokazování, tedy zda se týká skutku, pro nějž by-

lo zahájeno trestní stíhání. Tento požadavek je spojen s procesním pravidlem totož-

nosti skutku, tedy s pravidlem, že všechny fáze trestního stíhání se musejí týkat téhož 

skutku. Vyjdou-li při dokazování skutku, pro nějž již trestní stíhání zahájeno bylo, naje-

vo skutečnosti svědčící o jiném skutku, který by mohl být trestným činem, je třeba za-

hájit pro tento skutek samostatné trestní stíhání. 

• Zda opatření a provedení důkazu proběhlo způsobem, který stanoví zákon. 

Průběh a podmínky dokazování pomocí jednotlivých důkazních prostředků stanovuje 

trestní řád a jejich nedodržení může mít, je-li vada podstatná, za následek nezákonnost 

a tedy neúčinnost důkazu. 

Dojde-li při dokazování k vadě, která je sice podstatná, ale zároveň ji lze odstranit, pova-

žuje se takový důkaz za neúčinný relativně. Kritérium odlišující neúčinnost absolutní a 

relativní tedy není podstatnost vady, nýbrž odstranitelnost. Odstranění vady neboli 

konvalidace má za následek nabytí účinnosti původního důkazu. V praxi se relativně ne-

účinné důkazy vyskytují méně často než důkazy neúčinné absolutně. Nejčastěji se jedná 

o nedostatek souhlasu, který je nutný pro úkon, jímž je důkaz získáván, přičemž chybějí-

cí souhlas je udělen dodatečně. 

Vada, která není podstatná, ať už je odstranitelná nebo ne, nemá na zákonnost, účin-

nost ani přípustnost vliv a důkaz, který je takovou vadou nepodstatnou vadou stižen 

může být v trestním řízení použit. 

Velmi významnou je i problematika důkazů získaných na základě neúčinných důkazů  

(např. důkazy byly vyhledány a zajištěny na základě nezákonné domovní prohlídky). 

Podle dosavadní české teorie a praxe je původní důkaz získaný nezákonným způsobem 

neúčinný a nepoužitelný v trestním řízení, ale další důkazy, získané na jejich základě zá-

konným způsobem, účinné jsou.39 Takový přístup však v podstatě navádí orgány činné v 

trestním řízení k používání nezákonných metod při opatřování důkazů, neboť když se jim 

                                                                 

39 Repík, B. Procesní důsledky porušení předpisů o dokazování v trestním řízení. Bulletin 

   advokacie, 1982, červenec-srpen, s. 139. 
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podaří vniknout např. bez soudního příkazu do bytu obviněného a získat tam další důka-

zy proti němu, hrozí sice, že bude později takový původní úkon prohlášen za neúčinný, 

ale to již nebude mít podstatný význam, protože další důkazy získané na základě tohoto 

původního absolutně neúčinného důkazu usvědčí obviněného a potvrdí objektivní prav-

du. Jestliže stojíme na zásadě řádného zákonného procesu, který jediný může vést k zá-

konnému a spravedlivému rozhodnutí, pak je třeba jednoznačně odmítnout názor, který 

připouští účinnost důkazů získaných na základě nezákonných úkonů a neúčinných důka-

zů. 40    

 

  1.6.3. ABSOLUTNÍ A RELATIVNÍ NEÚČINNOST DŮKAZŮ 

 Nezákonným důkazem je důkaz vyhledaný, opatřený nebo provedený v rozporu se zá-

konem. Ačkoli z faktického hlediska důkaz existuje, po právní stránce je nezákonný dů-

kaz neúčinný, a to buď absolutně, nebo relativně. Pro účely trestního řízení tedy důkaz 

neexistuje a nelze jej při hodnocení skutkového stavu použít. 

Trestní řád ve svých ustanoveních používá pojmy „podstatná vada“ 41, kterou považuje 

za důvod zrušení rozsudku v odvolacím řízení a „závažná vada“42, která je důvodem vrá-

cení věci státnímu zástupci v předběžném projednání obžaloby soudem. Jelínek se do-

mnívá, že tyto dva pojmy, které trestní řád dále nijak nerozpracovává lze považovat 

v zásadě za totožné a dále pracuje pouze s pojmem „podstatná vada“, který považuje za 

důvod neúčinnosti důkazu43.  

 

                                                                 

40 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   3. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 412. 

41 § 258 odst. 1 písm. a) TŘ 

42  § 188 odst. 1 písm. c) 

43 Jelínek str. 324 
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V případě, že je tedy důkaz stižen takovou podstatnou vadou, kterou nelze odstranit, 

považuje se za absolutně neúčinný. K absolutně neúčinnému důkazu nelze přihlížet, 

hledí se na něj jako by neexistoval. V první řadě se jedná o důkazy neúčinné podle jedi-

ného ustanovení trestního řádu, které se k tomuto tématu výslovně vyjadřuje44, tedy o 

důkazy, které byly získány nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení, 

s tím, že takové důkazy jsou přípustné proti osobě, která takového donucení nebo tako-

vé hrozby použila. Zákon tedy postihuje sankcí neúčinnosti jak fyzické násilí, tak i ovliv-

ňování svobodné vůle. Zmiňované ustanovení kvalifikuje donucení resp. hrozbu nezá-

konností, nebude se tedy jednat o neúčinný důkaz v případě, že pro donucení nebo 

hrozbu existoval zákonný podklad, jako je tomu např. u předvedení obviněného 

k výslechu. K neúčinnosti důkazu postačí, je-li donucení nezákonné, nemusí nutně napl-

ňovat znaky trestného činu a soud nezákonnost zpravidla posoudí sám jako předběžnou 

otázku. 

Donucení nebo hrozba donucením je důvodem neúčinnosti důkazu jak v případě, že se 

jich dopustí orgány činné v trestním řízení, tak i tehdy, dopustí-li se jich procesní strany, 

protože jsou-li procesní strany oprávněny vyhledávat a opatřovat důkazy, musejí být vá-

zány i stejnými podmínkami 45 a extenzivním výkladem se toto ustanovení vztahuje i na 

důkazy opatřené osobami, které procesní stranou vůbec nejsou.46 

Relativní neúčinnost důkazu je důsledkem existence podstatné (závažné) procesní   va-

dy, která je odstranitelná. Rozhodující pro jejich odlišení od absolutně neúčinných důka-

zů není závažnost vady, ta musí být v obou případech podstatná, ale to, že jejich pod-

statnou vadu lze dodatečně odstranit a tím důkaz z hlediska použitelnosti konvalidovat. 

Podstatné vady, které mají za následek relativní neúčinnost důkazu jsou poměrně vzác-

né. Ve většině případu se týkají důkazů, získaných při úkonu, kterému je třeba souhlas 

určité osoby nebo orgánu.   Nedostatek souhlasu lze zhojit jeho pozdějším udělením. 

                                                                 

44 89 odst. 3 TŘ 

45 ]  Nett. A. Plody z otráveného stromu. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 46. 

46 Tamtéž, s. 104. 
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Pouhá nepodstatná procesní vada nemá za následek ani relativní neúčinnost důkazu, ta-

kový důkaz je účinný a lze jej použít v trestním řízení. 

Je-li to možné, je třeba vadu vedoucí k neúčinnosti důkazu napravit. V závislosti na tom, 

zda je vada odstranitelná nebo ne a jaký je její charakter, lze přistoupit ke konvalidaci 

vady nebo k opakování předmětného důkazního úkonu za dodržení všech příslušných 

procesních pravidel. Napravení či odstranění podstatné vady absolutně neúčinného dů-

kazu vede k důkazu zcela novému, zatímco napravení či odstranění podstatné vady rela-

tivně neúčinného důkazu vede k odstranění neúčinnosti původně neplatného důkazu a 

nový důkaz tak nevzniká.47 

 Samotná skutečnost, že byl důkaz opatřen a proveden podle cizozemských právních 

předpisů a v době před zahájením trestního stíhání v České republice, jej nečiní nepouži-

telným v trestním řízení před soudy ČR.48 Za určitých podmínek jsou jako důkazy pří-

pustné také fotografie, filmové záznamy, videozáznamy a audio záznamy pořízené sou-

kromými osobami před činem, v době činu i po něm. 

 

KAPITOLA II.  JEDNOTLIVÉ DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY 

 

2.1.  OBECNÝ PŘEHLED 

 Uvedené důkazní prostředky mohou být doplněny i dalšími důkazními prostředky, které 

zákon výslovně nezmiňuje, pokud to vyžaduje situace v konkrétním případě, vždy ovšem 

za splnění podmínky, že přispěje k objasnění případu. Bylo by nežádoucí, až absurdní, 

                                                                 

47 J. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   3. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 413. 

48 J. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   3. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 407. 
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aby procesní strany mohly de facto zdržovat trestní řízení navrhováním důkazů, které 

předmět řízení nijak neobjasňují. Novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. doplnila stávají-

cí důkazní prostředky o nové a zařadila je do oddílu nazvaného Některé zvláštní způsoby 

dokazování. Jedná se o: 

• konfrontaci, 

• rekognici, 

• vyšetřovací pokus, 

• rekonstrukci a  

• prověrku na místě. 

 

Důkaz nemusí vždy provádět orgán místně příslušný, trestní řád zná institut dožádání, a 

to i dožádání do ciziny. S tím souvisí i otázka použitelnosti důkazů, které byly provedeny 

v cizině před tím, než trestní stíhání převzaly orgány České republiky. Touto problemati-

kou se zabýval Nejvyšší soud a dospěl k závěru, že takové důkazy použitelné jsou. 49 

 

Důkazní prostředky nejsou sestaveny do žádné hierarchie, zákon v souladu se zásadou 

volného hodnocení důkazů nestanovuje ani sílu jednotlivých důkazních prostředků, ani 

to, které konkrétní důkazní prostředky mají být provedeny. Záleží vždy na procesních 

stranách, aby vyhledaly a navrhly důkazy na soudu, aby v případě, že důkazy stranami 

navržené shledá nedostatečnými, navrhnul a provedl další dokazování a dostál tak po-

žadavku zásady materiální pravdy. Stejně tak je na soudu, aby vyhodnotil věrohodnost a 

závažnost provedených důkazů a v kontextu celého dokazování dospěl k závěru, zda je 

obžalovaný vine či nevinen 

                                                                 

49 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 1996, sp. zn. 2 Tzn 163/96. 
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2.2. VÝPOVĚĎ OBVINĚNÉHO A OBŽALOVANÉHO 

 

Výpověď obviněného je klíčovým institutem trestním řízení, neboť slouží jednak jako je-

den z důkazních prostředků a zároveň je to prostředek vlastní obhajoby obviněného. 

Výpověď obviněného je unikátní v tom, že je to právě jednání obviněného, které je 

předmětem řízení a tudíž právě on o něm může podat nejvěrnější informace. Obviněný 

ovšem není povinen vypovídat a zákon mu umožňuje bránit se způsobem, který uzná za 

nejvhodnější, třeba i tím, že vypovídat nebude nebo nebude vypovídat pravdu. 

 

   2.2.1. POJEM A VÝZNAM VÝPOVĚDI OBVINĚNÉHO 

 Za obviněného se podle trestního řádu považuje ten, proti komu bylo zahájeno trestní 

stíhání podle §160 TŘ a dále až do nařízení hlavního líčení. Po nařízení hlavního líčení se 

obviněný nazývá obžalovaný a to až do nabytí právní moci rozsudku, tedy do vyčerpání 

řádných opravných prostředků, bez ohledu na to, zda je vynesený rozsudek odsuzující 

nebo zprošťující. Úprava výslechu obviněného obsažená v § 90 až §95 TŘ se použije i na 

výslech obžalovaného s tím, že se přihlédne ke zvláštní úpravě výslechu obžalovaného 

v hlavním líčení podle §207 a §208 TŘ. Hovořím-li tedy v následujícím textu o výslechu 

obviněného, rozumí se tím i výslech obžalovaného. Institut výpovědi obviněného se zá-

sadně liší od institutu vysvětlení podezřelého50, tedy od institutu, který časově předchá-

zí zahájení trestního stíhání. Zatímco o výpovědi obviněného se sepisuje protokol a je 

považována za důkaz, vysvětlení podezřelého se pouze zaznamenává do spisu a není te-

dy samo o sobě způsobilé působit jako důkaz. Z tohoto pravidla stanovuje zákon výjimku 

v ustanovení § 314 odst. 2 TŘ, které umožňuje ve zjednodušeném řízení před soudem 

přečíst úřední záznamy o vysvětlení podezřelého. Tato výjimka je dána skutečností, že 

ve zjednodušeném přípravném řízení, které zjednodušenému řízení před soudem před-

                                                                 

50 § 158 odst. 3 TŘ 
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chází, nedochází k zahájení trestního stíhání a výpověď obviněného ve smyslu standard-

ního přípravného řízení není možné provést.  

Smyslem výslechu obviněného je v první řadě zjistit jeho stanovisko k obvinění, tedy 

k tomu, zda se podle něj skutek stal, zda jej spáchal a případně má-li k předmětu obvi-

nění nějaké jiné relevantní informace. Ačkoli samozřejmě nelze automaticky předpoklá-

dat, že obviněný bude vypovídat pravdu, bylo by stejnou chybou považovat jeho výpo-

věď za okrajovou pro celkové dokazování. Jak jsem uvedl výše, má obviněný ze všech 

osob, které se nějakým způsobem na skutku podílely nebo se ho účastnily, nejlepší pře-

hled o tom, co se skutečně stalo. 

 

   2.2.2. ZPŮSOBILOST BÝT OBVINĚNÝM A PRÁVO VYPOVÍDAT 

Trestní řád způsobilost být obviněným nikterak neomezuje. Je třeba mít na paměti, že 

osoba obviněného může být odlišná od osoby pachatele, ale i v případě, že se jedná o 

tutéž osobu, není způsobilost být pachatelem podmínkou způsobilosti být obviněným. 

Např. osoba, která není pro nepříčetnost v době spáchání skutku pachatelem trestného 

činu, může být stále velmi dobře obviněným. Stejně tak trestní řád neváže způsobilost 

být obviněným na způsobilost k právním úkonům. 

Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu a 

k důkazům o nich, není však povinen vypovídat.51 Je tedy zřejmé, že výpověď je právem 

obviněného nikoli jeho povinností. Obviněný rozhodně není povinen dokazovat svou 

nevinu. Ačkoli platné trestné právo procesní nezná institut důkazního břemene, lze 

předchozí tvrzení jednoznačně dovodit ze zásady in dubio pro reo. Možnost nevypovídat 

by byla pouhou deklarací, kdyby obviněný nebyl zároveň chráněn proti nátlaku či donu-

cení vypovídat, kterou mu poskytuje ustanovení §89 odst. 3 TŘ, o němž již byla řeč a ta-

ké speciální ustanovení § 92 odst. 1 TŘ, které zároveň nařizuje šetřit jeho osobnost. 

Předvolání a předvedení obviněného nelze považovat za donucení ve smyslu zmíněných 

                                                                 

51  33 TŘ 
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ustanovení zákona, protože neslouží k donucení obviněného vypovídat, nýbrž zajišťují 

pouze jeho fyzickou přítomnost u výslechu. I předvolaný nebo předvedený obviněný má 

tedy nadále právo nevypovídat. 

Součástí práva obviněného nevypovídat je i právo ve své výpovědi uvádět mylné infor-

mace. Skutečnost, že tak učinil, nejen nesmí být považována za přitěžující okolnost, ale 

ani není trestným činem křivé výpovědi. Nelze však vyloučit, aby za úmyslně nepravdi-

vou výpověď byl obviněný stíhán pro jiné trestné činy, např. pomluvy nebo křivého ob-

vinění.52 

 

   2.2.3. PROVÁDĚNÍ VÝSLECHU OBVINĚNÉHO 

Vedení výslechu obviněného je úkolem orgánu činného v trestním řízení, jak vyplývá 

z výše uvedeného práva obviněného nevypovídat, je na právě na orgánu činném 

v trestním řízení, aby se na výslech řádně připravil a důkaz provedl a v rámci možností 

získal o skutku co nejvíce informací. Bylo by chybou vést výslech s tím, že jeho jediným 

smyslem je získat doznání obviněného. Obviněný má právo, aby jeho výslechu byl pří-

tomen obhájce, je-li toho třeba i tlumočník a eventuálně i znalec.  

Přítomnost obviněného u výslechu se zajišťuje předvoláním a případně předvedením. 

V předvolání se obviněný vyzývá, aby se v určený čas dostavil na určené místo 

k výslechu. Pouze pokud je obviněný řádně předvolán a k výslechu se bez řádné omluvy 

nedostavil a na možnost předvedení v případě, že se bez řádné omluvy nedostaví, byl 

v předvolání upozorněn, je možné, aby orgány činné v trestním řízení přistoupily 

k předvedení obviněného. 

Jakmile je obviněný výslechu přítomen, ať už na základě předvolání nebo předvedení, je 

možné přistoupit k vlastnímu výslechu. Ten začíná vždy zjištěním totožnosti obviněného 

a dotazem na jeho rodinné, majetkové a výdělkové poměry a předchozí tresty. Následně 

je třeba obviněného třeba poučit o jeho právech, tedy o právu nevypovídat a právu mít 

                                                                 

52 Musil J., Kratochvíl V., Šámal P. a kol: Kurs trestního práva, Trestní právo procesní, 3. Přepracované a doplněné vydání: Praha, C.H.Beck 2007 s.424 
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u výslechu advokáta. Je-li to pro zajištění průběhu nutné, je obviněný povinen strpět 

úkony směřující k zjištění jeho totožnosti a podobně jako u předvolání nebo předvedení 

se nejedná o donucení ve smyslu §89 odst. 3 TŘ neboť toto donucení nesměřuje 

k obsahu výpovědi obviněného. 

Vlastní výslech začíná tzv. monologickou částí, což znamená, že obviněný dostane 

prostor, v němž se může, ale nemusí vyjádřit ke skutečnostem, které jsou předmětem 

jeho obvinění. Obviněný může v rámci této části výslechu uvádět tvrzení, která uzná za 

vhodná, zpravidla směřující k zeslabení nebo vyvrácení obvinění, ale může se samozřej-

mě i k obvinění doznat. Význam této části spočívá jednak v tom, že obviněnému se do-

stane možnosti předestřít události, tak jak se podle něj staly a zároveň umožňuje vyslý-

chajícímu posoudit schopnost obviněného zapamatovat si a reprodukovat minulé udá-

losti a jeho argumentační schopnosti a přizpůsobit tomu další postup.  

Na tuto monologickou část bezprostředně navazuje část dialogická. Jak vyplývá z jejího 

názvu, spočívá její podstata v rozhovoru vyslýchajícího a obviněného, přičemž kladení 

otázek a vedení rozhovoru celkově je na vyslýchajícím. Primárně tato část výslechu slou-

ží ke kladení otázek, které směřují k doplnění předcházející výpovědi obviněného, vyjas-

nění případných nejasností a odstranění rozporů. Trestní řád pro tuto část výslechu vý-

slovně stanovuje zákaz kapciozních a sugestivních otázek. Kapciozní neboli úskočnou 

otázkou se přitom rozum taková otázka, která směřuje ke zmatení obviněného. Suges-

tivní otázka pak obviněnému předestírá jako dané a pravdivé skutečnosti, které jsou 

předmětem dokazování a mají být teprve potvrzeny nebo vyvráceny a tím mu vnucují 

jednu konkrétní odpověď. 

Přirozeně může dojít a také dochází k situaci, že obviněný pod vlivem často nepříznivého 

psychologického prostředí výslechu není schopen vzpomenout si, popřípadě reproduko-

vat všechny detaily skutečností, k nimž se má vyjádřit. K překonání takové situace slouží 

institut přípravných poznámek, které si obviněný může připravit a během výslechu do 

nic smí nahlížet. Takové nahlédnutí je ovšem možné pouze se souhlasem vyslýchajícího 

a sám vyslýchající má právo do těchto poznámek nahlédnout, aby se přesvědčil, zda se 

opravdu jedná o autentické poznámky obviněného a ne o jiný materiál, který by mohl 
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zmařit účel dokazování. V žádném případě ovšem nelze písemné poznámky považovat 

za písemnou náhražku výpovědi obviněného či za celý výslech, neboť ten je ze své pod-

staty úkonem ústním. 

O výpovědi obviněného se vždy sepisuje protokol. Výpověď obviněného se zásadně za-

pisuje podle diktátu vyslýchajícího, v přímé řeči a je-li to možné doslova, tak aby proto-

kol co nejvěrněji zachycoval skutečný průběh výslechu. Protokoly výslechů v hlavním lí-

čení a ve veřejném zasedání není třeba na rozdíl od ostatních výslechů obviněnému 

předkládat k přečtení, ani číst. Protokol se pak předkládá obviněnému k podpisu, při-

čemž ten má právo žádat jeho doplnění nebo změnu a případně jej nepodepsat. Pokud 

se tak rozhodne, poznamenává se taková skutečnost spolu s důvodem takového odmít-

nutí do samotného protokolu. 

2.2.4. VADY VÝSLECHU A VÝPOVĚDI OBVINĚNÉHO 

Z výše uvedeného vyplývá, že tento důkazní prostředek může být stižen několika vada-

mi, které mohou zakládat neúčinnost důkazu. Patří mezi ně nezjištění totožnosti obvi-

něného. 

Skutečnost, že je-li obviněných více, nebyli vyslýcháni odděleně. K tomu A.Nett 53 uvádí, 

že „samotné porušení ustanovení o odděleném výslechu obviněných nezakládá neúčin-

nost důkazu. Teprve za situace, kdy porušení tohoto ustanovení směřuje k donucení, lze 

považovat takto získaný důkaz za neúčinný.“ 

 

Donucení nebo hrozba donucením 

Kladení kariózních nebo sugestivních otázek54, stejně tak nemůže být obviněnému pře-

destíráno, že jeho výpověď je nepravdivá. Obviněnému mohou být kladeny pouze dota-

zy k cílům uvedeným v ustanovení § 92 odst. 3 TrŘ, tedy dotazy jasné a srozumitelné, 

                                                                 

53 , A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 80 

54 Nejvyšší soud ČSSR, Rt 49/68  11 Tz 29/68 
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vylučující jakoukoli kapciosnost. Je v rozporu s tímto ustanovením, jestliže obviněný byl 

přesvědčován vyšetřovatelem o nepravdivosti svých výpovědí, o nereálnosti vylíčení 

svého počínání s tím cílem, aby doznal takové jednání, které by bylo v souladu s výsled-

ky objektivních zjištění (místním ohledáním a pitvou). Jde o nepřípustné působení na 

obviněného, které sleduje odstranění rozporů mezi jeho výpovědí a zjištěnými skuteč-

nostmi a tak o nahrazování hodnocení provedených důkazů (§ 2 odst. 6 TrŘ) ovlivňová-

ním výpovědi obviněného. 

Odpovědi na otázky, které mu byly vyslýchajícím položeny poté, co prohlásil, že bude 

vypovídat až v přítomnosti svého obhájce, tak i jeho vyjádření, jež neučinil před orgány 

činnými v trestním řízení, ale před znalci vyšetřujícími jeho duševní stav 55 Provádění vý-

slechu obviněného za záměrně vytvořených okolností výrazně nepříznivě ovlivňujících 

jeho psychický stav, jako je např. výslech bezprostředně následující po dlouhodobé 

eskortě obviněného uskutečňovaný po dlouhou dobu i v nočních hodinách za aktivní 

účasti většího počtu vyslýchajících, je nedovoleným nátlakem na obviněného a může být 

tak podstatnou vadou takového výslechu, že půjde o důkaz absolutně neúčinný. Nepří-

tomnost obhájce u výslechu zakládá absolutní neúčinnost důkazu v případě, že se jedná 

o nutnou obhajobu a obviněný nemůže svým souhlasem takovou vadu zhojit56. Pokud 

se o nutnou obhajobu nejedná, nepřítomnost obhájce může založit neúčinnost důkazu, 

pokud obviněný na jeho přítomnosti trvá. V takovém případě ovšem půjde o neúčinnost 

relativní a může být tedy konvalidována.57 Vyjádření obviněného o okolnostech trestné-

ho činu před znalci je v řízení před soudem jako důkaz nepoužitelné.58 Vyjádření obvi-

něného k jinému skutku, pro nějž nebylo zahájeno trestní stíhání nelze považovat za do-

stačující a v následném řízení o tomto novém skutku se nelze spokojit s odkazem na ta-

kové vyjádření a je tedy nutné obviněného vyslechnout znovu.59 

                                                                 

55   Vrchní soud v Praze, 2 To 94/2001 

56 Nejvyšší soud ČSR, Rt 25/90  7 To 1/89 

57 Vrchní soud v Praze, 2 To 94/2001 

58 Vrchní soud v Praze, 2 To 94/2001 

59 Okresní soud v Českém Krumlově, Rt 42/90  1 T 218/89 
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Nepoučení obviněného o jeho právech při výslechu má za následek absolutní neúčin-

nost výslechu, neboť hypotetické dodatečné poučení už nemůže ovlivnit průběh výsle-

chu a lze se domnívat, že obviněný by vypovídal jinak. Výslech je proto třeba opakovat. 

 

2.3.  VÝSLECH SVĚDKA 

Výslech svědka je vedle výslechu obviněného jedním ze zásadních důkazních prostřed-

ků. Často se jedná o důkaz přímý a svědek vypovídá přímo o dokazovaných skutečnos-

tech, což může mít na rozhodnutí soudu značný vliv, ale podceňovat nelze ani případy, 

kdy je svědecká výpověď důkazem nepřímým. 

 

  2.3.1. PŘÍPUSTNOST VÝSLECHU SVĚDKA 

Výslech svědka je upraven v § 97 a násl. trestního řádu. "Svědek je fyzická osoba   odliš-

ná od obviněného (§ 32 a § 12 odst. 7 tr. řádu), předvolaná orgánem činným v trestním   

řízení (§ 12 odst. 1 tr. řádu), aby uvedla všechny jí známé skutečnosti, které vnímala 

svými smysly a které jsou důležité pro rozhodnutí v trestní věci."60 Svědek vypovídá pou-

ze o tom, co viděl, slyšel a co bezprostředně vnímal. "Hodnocení faktů a tím spíše tako-

vých, na nichž neměl účast jako jedinečná a nezaměnitelná individualita, mu nepřísluší. 

Je nepřípustné, aby soud vyslýchané osoby do takové situace uváděl a jejich názory a 

hodnocení považoval za "důkazy" ve smyslu trestního řádu. V tomto směru je nutno dů-

sledně rozlišovat mezi výpovědí svědka a znaleckým důkazem."61 Svědek je povinen do-

stavit se na předvolání a vypovídat o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli 

                                                                 

60 8 Jelínek, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou, zákon o 

   soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a předpisy souvisící. Praha: Linde, 2004, s. 456 

61 Vrchní soud v Praze, Rt 18/96  11 Tz 19/95 
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nebo okolnostech důležitých pro trestní řízení. Výjimky pak stanovuje trestní řád v §99 a 

§100.  

•  Podle ustanovení § 99 TrŘ nesmí být nikdo vyslýchán jako svědek o okolnostech, tý-

kajících se utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, které je povinen 

zachovat v tajnosti. Výslech je možný pouze v případě, že je této povinnosti zproštěn 

příslušným zákonem. Zproštění je přitom pravidlem a lze jej odepřít jen tehdy, jestli-

že by byla výpovědí způsobena státu vážná škoda.                

•     Dále nesmí být svědek vyslýchán také v případě, že by svou výpovědí porušil státem 

uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. Státem uloženou povinnost mlčenli-

vosti ukládá řada různých právních předpisů relativně širokému okruhu osob v růz-

ných oblastech. "To reprezentuje zájem společnosti na tom, aby určité informace z 

určitých oblastí nebyly v zájmu úspěšné činnosti institucí, ale i v zájmu ochrany osob-

nosti a její cti, stejně jako ochrany některých důležitých osobních a jiných dat, pří-

stupné a zneužitelné."62 Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se nepovažuje 

taková povinnost, jejíž rozsah není vymezen zákonem, ale vyplývá z právního úkonu 

učiněného na základě zákona 63"Jedná se především o mlčenlivost osob vykonávají-

cích duchovenskou činnost."64 Státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti 

neplatí, jestliže byl svědek této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v 

jehož zájmu tuto povinnost má. Zákaz výslechu v případech státem uložené nebo 

uznané povinnosti mlčenlivosti se nevztahuje na svědeckou výpověď týkající se 

trestného činu, stran něhož má svědek oznamovací povinnost podle trestního záko-

na. 65 

Důkaz, který je získán zakázaným výslechem je neúčinný a nepoužitelný, avšak jen  re-

lativně. Hodnotu takového důkazu je možné konvalidovat, je-li vyslechnutá osoba k to-

                                                                 

62 60 Pipek, J. Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4, s. 311 

63 § 8 odst.4 TŘ 

64 60 Pipek, J. Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4, s. 311 

65 § 168 TZ 
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mu oprávněným subjektem dodatečně zproštěna své povinnosti zachovávat státní ta-

jemství nebo  povinnosti mlčenlivosti. V takovém případě je pak možné důkaz použít. 

 V některých případech má svědek právo odepřít výpověď o určitých skutečnostech.   

"Důvodem této úpravy je humánní respektování citlivých vztahů rodinných a vztahů k 

dalším blízkým osobám garantovaným čl. 37 odst. 1) Listiny základních práv a svobod, a 

to tak, aby nebyly vztahy narušovány a dále velmi důležitých vztahů důvěry nezbytných 

při výkonu některých ústavních funkcí."66  Pokud se oprávněná osoba rozhodne svědec-

tví poskytnout, nelze jí v tom bránit a takto získaný důkaz je účinný a tedy použitelný.  

Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho 

sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel a druh. Pokud je obviněných více a svědek je v 

uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď vzhledem k jiným 

obviněným jen v případě, že nelze odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi tý-

kající se toho obviněného, vůči němuž je svědek v tomto poměru. Svědek může odepřít 

výpověď také tehdy, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání jemu sa-

motnému, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojenci, osvoji-

teli, manželu nebo druhu nebo jiným osobám v rodinném či obdobném poměru, jejichž 

újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.  

Nebezpečím trestního stíhání se zde rozumí nejen stav hrozící možným trestním stíhá-

ním svědka, ale i trestní stíhání svědka již probíhající, ve vztahu k němuž by si svědek 

mohl svou výpovědí přitížit. Odepřít výpověď jako svědek však nemůže ten, kdo má vůči 

trestnému činu, kterého se svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle trest-

ního zákona. Ústava České republiky pak dává poslancům a senátorům právo odepřít 

svědectví o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem mandátu, a to i po 

skončení mandátu67. Z Ústavy vyplývá také právo soudce Ústavního soudu odepřít svě-

                                                                 

66 62 Pipek, J. Zákaz důkazů v českém trestním řízení. Kriminalistika, 1998, č. 4, s. 312 

 

67 čl. 28 Ústavy 
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dectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i po-

té, kdy přestal být soudcem Ústavního soudu68. 

 

2.3.2. PRŮBĚH VÝSLECHU SVĚDKA 

Podobně jako u výslechu obviněného je i u výslechu svědka prvním krokem zjištění to-

tožnosti a navíc také zjištění poměru k obviněnému. Zjištění poměru k obviněnému 

slouží jako základ pro vyhodnocení možnosti odepřít výpověď podle § 100 TŘ. Orgány 

činné v trestním řízení jsou zároveň povinny poučit svědka o eventuální možnosti tako-

vého odepření výpovědi a nezjištění těchto údajů nebo nepoučení svědka v tomto smys-

lu zakládá neúčinnost důkazu. Svědek musí být také poučen o významu svědecké výpo-

vědi z hlediska obecného zájmu a o trestních následcích křivé výpovědi. Osoba mladší 

patnácti let pak musí být poučena 

přiměřeně jejímu věku, jakož i možnosti postupu podle § 55 odst. 2 TŘ. I nepoučení o 

těchto záležitostech je podstatnou vadou svědecké výpovědi a činí ji tedy neúčinnou a 

v řízení před soudem nepoužitelnou. 

 Při vlastní svědecké výpovědi musí být svědkovi nejprve dána možnost, aby souvisle vy-

pověděl vše, co sám o věci ví a odkud se dozvěděl okolnosti jím uváděné. Výslech svěd-

ka není možné provádět tak, že orgán činný v trestním řízení dá svědkovi přečíst proto-

kol o výpovědi jiného svědka a vyslýchaný svědek pak do protokolu prohlásí, že tato vý-

pověď má být považována za jeho vlastní. Klást otázky lze svědkovi až poté, co mu byla 

dána dostatečná možnost, aby sám souvisle vypověděl. Podobně jako u obviněného a 

s podobnou sankcí jsou zakázány sugestivní a kapciózní otázky.  "Zákon sice výslovně 

zakazuje klást svědkovi pouze otázky sugestivní, ovšem nepřípustné jsou nepochybně i 

otázky kapciózní."69 Výslechu svědka může být přítomen obhájce obviněného, který má 

                                                                 

68 čl. 86 odst. 3 Ústavy 

69 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   Praha: C.H.Beck, 2003, s. 437 
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v přípravném řízení také právo klást svědkovi otázky. V přípravném řízení může policejní 

orgán umožnit také obviněnému zúčastnit se výslechu svědka a klást mu otázky. "V 

hlavním líčení a veřejném zasedání mají po novele provedené zákonem č. 265/2001 Sb. 

Provádět důkazy zásadně strany, a to zejména výslechy svědků. Soud je povinen sám 

doplnit dokazování výslechem svědka nebo svědků v rozsahu potřebném pro své roz-

hodnutí. 

Jestliže je to třeba ke zjištění pravosti rukopisu, může být svědkovi přikázáno, aby napsal 

potřebný počet slov. Na rozdíl od obviněného může být k tomuto svědek donucován 

uložením pořádkové pokuty podle § 66 TŘ a přirozeně se tedy nejedná o donucení, kte-

ré by zakládalo neúčinnost důkazu. Pokud je jako svědek vyslýchána osoba mladší čtr-

nácti let a to o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepří-

znivě ovlivňovat její duševní a   mravní vývoj, je nutné výslech provádět zvlášť šetrně a 

po obsahové stránce tak, aby výslech   v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opako-

vat. Je tedy nutná zvláště pečlivá příprava takového výslechu. Dále je třeba přibrat k vý-

slechu pedagoga nebo jinou osobu mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se 

zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k 

správnému vedení výslechu. Nepřítomnost takové osoby by způsobovala absolutní neú-

činnost důkazu. Rodiče mohou být přibrání, pokud to může přispět ke správnému pro-

vedení výslechu. V některých případech je přítomnost rodičů při výslechu nežádoucí, 

zejména pokud mají zájem na výsledku řízení nebo pokud hrozí, že dítě v jejich přítom-

nosti není schopno nebo ochotno pravdivě vypovídat. "Z povahy věci pak vyplývá, že ro-

diče nesmí být přítomni výslechu osoby mladší než 15 let ve věci, v níž jsou nebo mohou 

být sami stíháni."70 Takový výslech by byl stižen absolutní neúčinností a bylo by třeba jej 

znovu opakovat. Osoby, které byly takto k výslechu přibrány, mohou navrhnout odlože-

ní úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho pře-

rušení nebo ukončení, jestliže by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepří-

                                                                                                                                                                                                                       

 

70 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   Praha: C.H.Beck, 2003, s. 439 
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znivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, or-

gán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví.71 V dalším řízení má pak být taková 

osoba vyslechnuta znovu pouze v nutných případech. V řízení před soudem je možné na 

podkladě rozhodnutí soudu provést důkaz přečtením protokolu i bez podmínek uvede-

ných v § 211 odst. 1 a 2. Osoba, která byla k výslechu přibrána, se podle potřeby vy-

slechne ke správnosti a úplnosti zápisu, k způsobu, jímž byl výslech prováděn, jakož i ke 

způsobu, jímž vyslýchaná osoba  vypovídala.72 

              

   2.4.  "DETEKTOR LŽI" -- FYZIODETEKČNÍ VYŠETŘENÍ 

Významnou problematikou v oblasti uznávání důkazů použitelných v trestním řízení je i 

užití tzv. „detektoru lži“ neboli provedení důkazu pomocí fyziodetekčního vyšetření. O 

použitelnosti a validitě takového postupu pojednávám níže. 

2.4.1. HISTORIE FYZIODETEKČNÍHO VYŠETŘENÍ 

Ačkoliv tento důkazní prostředek a jeho použití není zkoumáno dlouho, poskytuje jeho 

historie přehled rozmanitých zjištění, díky kterým se rozvíjely nejrůznější teorie často za-

ložené na kriminologických experimentech, jejichž výsledky přetvořené do teoretického 

poznatku jsou potom s větším či menším úspěchem použitelné v trestním řízení. Pokud 

zmiňuji kriminologické experimenty, je nutné představit italského kriminologa Cesara 

Lombroso.73 Ten byl prvním, kdo si povšimnul spojitostí mezi výsledky měření hodnot 

krevního tlaku a také tepu při různých úkonech v trestním řízení, a mimo ně. Zejména 

pak pozoroval tyto změny při výslechu podezřelých z trestné činnosti. Dalším přelomo-

vým bodem v historii fyziodetekčního vyšetření pak bylo v roce 1908 vydání knihy Hugo 

Munsterbergera74 s názvem „On the Witness Stand“ (na svědeckém stupínku). V této 

                                                                 

71 § 102 odst. 1 TŘ 

72 § 102 odst. 2 TrŘ 

73 1835 až 1909 

74 Profesor psychologie na Harwardské universitě 



40 

 

knize se uváděly možnosti detekce lži a to pomocí právě sledování vědecky ve vnějším 

světě zachytitelných a tedy měřitelných změn reakcí lidského organismu. Dále se této 

problematice věnovali také V. Bennussi, americký psycholog W. M. Marston nebo švý-

carský psychiatr a psycholog C. G. Jung. Byly to právě jejich poznatky, které vedli poli-

cejního důstojníka J.A. Larsona, aby ve dvacátých letech dvacátého století sestrojil pří-

stroj, který byl schopen snímat, měřit a zaznamenávat reakce lidského organismu a tyto 

hodnoty předkládat k objektivnímu nahlédnutí. Přístroj byl zaměřen na práci s krevním 

tlakem, tepem a frekvencí dechu. Ve své podstatě to byl velmi zdařilý předchůdce dneš-

ních tzv. „polygrafů“. Larson jej používal právě při svém vyšetřování. Po něm v roce 

1926 přístroj upravil a vylepšil L Keelera ten dal přístroji název „polygraf“ místo doposa-

vad používaným „Lie Detector“ (detektor lži), titul, který používal Larson při svém vyšet-

řování podezřelých z podvodů. Do dnešní doby přístroj dále prošel značným technickým 

vývojem, reagujícím na vývoj technologie využitelné k těmto účelům v trestním řízení a 

samozřejmě i nové poznatky z biologie a psychologie člověka. 

 

2.4.2. PODSTATA FYZIODETEKČNÍHO VYŠETŘENÍ 

                

Metoda měření reakcí lidského organismu při konkrétních úkonech s účelem odhalit 

psychosomatické reakce indikující vnitřní vztah člověka k obsahu, který sděluje a jeho 

korelaci s tím, co sám vyhodnocuje jako pravdivé vychází z předpokladu, že přirozeným 

jednáním člověka je mluvit pravdu, tedy zodpovídat kladené dotazy pravdivě.  Přiroze-

ností se zde nemíní „běžnost“ ani „intenzita či frekvence využívání“ ale stav, při kterém 

lidský organismus vyhodnocuje situaci jako reflektující realitu, tedy přirozenou, díky če-

muž právě dochází k absenci rozhodných změn psychosomatických měřitelných projevů, 

jako je například zrychlení dechu, tepu, rozšíření zornic, či zvlhčení povrchu kůže a zvý-

šená perspirace. Tyto projevy jsou totiž (za určitých podmínek) psychologií, kriminologií 

i obecnou biologií člověka přisuzovány stresu. Stres je reakcí na tzv. „nepřirozenou“ si-

tuaci, ve které stresovaný subjekt vnímá jakési ohrožení.  
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Vypovídající změny hodnot 

V případě vnímání výše popsaného „nepřirozeného ohrožení“ dochází ke změnám hod-

not, jelikož biologické projevy v nestresové, přirozené situaci ukazují jiné výsledky a koe-

ficienty v jiných (klidových, souladných) vzorcích.  Dá se říci, že u většiny lidí dochází v 

případě, že nemluví pravdu, ke zvýšení emočního napětí, a nastane stresová situace. 

Podle stupně rozvoje adaptace osobnosti na lživé jednání dochází k lépe či hůře zazna-

menatelným změnám pozorovatelných okem z „vnějšku“, což jsou projevy, které se dají 

do velké míry kontrolovat ovládat a technika jejich užívání či zastírání zlepšovat.  Frek-

vence dechu, tepu, či míra perspirace jsou již čistě biologické procesy tzv. „response“ 

(odpověď, odezvy) na situaci, která je vyhodnocena jako nepřirozená. V takové situaci 

dochází ke změnám oproti „přirozenému“ stavu. Tyto změny je pak možné s použitím 

vhodných přístrojů snímat, zaznamenávat a poté hodnotit. Vlastní fyziodetekční vyšet-

ření je v zásad aplikací řízeného rozhovoru s vyšetřovanou osobou, zaměřeného na prů-

běh a okolnosti činu a na to, co k objasňování věci vypovídala. 75 Během takového vyšet-

ření jsou změny nejprve citlivým měřidlem snímány (např.: kardio-detekční pás, povr-

chová stěrka detekující vlhkost kůže, počítačově řízené měření dilatace zornic), následně 

zaznamenány a později vyhodnocovány. Vyšetřovaná osoby je napojena na výše popsa-

né přístroje, které okamžitě vytvářejí grafy zachycující tzv. „odchylky od normálu“ resp. 

odchylky od situace, kterou organismus vyhodnocuje jako „přirozenou“. 

 Záznamový arch je pak podkladem pro vyhodnocení takového postupu. Samozřejmou 

podmínkou pro vyšetření pomocí fyziodetekčního zařízení je dobrovolný a písemně udě-

lený souhlas vyšetřovaného. Dobrovolnost je podstatnou složkou takového souhlasu již 

z důvodu, že je nutné, aby se vyšetřovaná osoby řídila instrukcemi pracovníka, který 

měření provádí a strpěla instrumentální užití snímačů na svém těle. 

                                                                 

75 Kohout, J., Dohnalová, Z. Fyziodetekční vyšetření -- jeho vyžádání a použití. 

   Kriminalistický sborník, 2000, č.2, s. 28 
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V úvodu fyziodetekčního vyšetření je vyšetřovaná osoba podrobně seznámena s jeho 

průběhem. Je dotázána na aktuální zdravotní stav, případně na další skutečnosti, které 

by mohly mít negativní vliv na prováděné vyšetření. Poté je znovu dotázána na dobro-

volnost své účasti na vyšetření a je ověřen její podpis na písemném souhlasu.76 Během 

vyšetření jsou kladeny otázky, které jsou vždy formulovány tak, aby byla možná pouze 

odpověď „ano“ či „ne“.    

 

Předběžné zahájení vyšetření: 

Důležitou podstatou vyšetření je předběžně pokládat každou otázku ve dvakrát se opa-

kujících sériích, protože je nutné zajistit, aby vyšetřovaná osoba otázky správně pocho-

pila a byla tak schopna předložit jednoznačnou odpověď. Pokud vyšetřovaná osoba 

otázky není schopna jednoznačně zodpovědět, výsledek není použitelný, neboť hodnoty 

naznačující vnor do stresující situace mohou reflektovat právě stres z nepochopení do-

tazu, či nejistoty jak byl takový dotaz zamýšlen, a odpověď nebude odrazem vnitřního 

emočního vztahu vyšetřovaného k pravdivosti odpovědi, ale odezvou na emoční vypětí 

související s nepochopením či nejistotou, zda dotaz je pochopen správně.  Dotaz, který 

není zcela jasně pochopen a/nebo není možné na něj odpovědět jednoznačně je nutný 

formulovat do přesnějšího znění. Po dosažení úrovně porozumění je přístroj uveden do 

aktivního provozu a otázky jsou pokládané „na ostro“. Během celého vyšetření platí, že 

vyšetřovaná osoba může kdykoliv odvolat svůj souhlas s vyšetřením a vyšetření tak bude 

okamžitě ukončeno v případě, že vyšetřovaná osoba vyhodnotí či subjektivně ucítí, že 

jsou ohrožována či poškozována její práva.  Odvolání souhlasu nemůže být pokládáno za 

jakýkoliv jiný úkon než prosté odvolání souhlasu, nemůže z něj být vyvozován obsah či 

                                                                 

76 Kohout, J., Dohnalová, Z. Fyziodetekční vyšetření -- jeho vyžádání a použití. 

   Kriminalistický sborník, 2000, č.2, s. 29 
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jakkoliv interpretován takového úkonu pro účely trestního řízení jinak, než že vyšetřo-

vaná osoba si již dále nepřeje fyziodetekční vyšetření podstupovat.  

 

Záznam a vyhodnocení 

Poté, co je vyšetření skončeno, tedy byly položeny všechny dotazy, které OČTŘ položit 

zamýšlel, jsou zaznamenané hodnoty porovnávány ve vzájemných vztazích. Výsledkem 

takového procesu je „Zpráva o výsledku fyziodetekčního vyšetření“.  Obsah takové zprá-

vy je možné použít ve fázi, kdy operativa vyhodnocuje zda a jakým směre postoupí vy-

šetřování, tyto zprávy se často objevují ve spisech a někdy i v rozsudku soudů. Nicméně 

obvykle taková zpráva není samostatným důkazem, ani pramenem důkazů, pouze ja-

kýmsi vodítkem pro zejména policejní orgán. "Praktické zkušenosti potvrzují, že infor-

mace získané fyziodetekčním vyšetřením mohou inspirovat k použití úkonů a opatření, 

vedoucích k nalezení takových faktů a skutečností, které po legalizaci do příslušné pro-

cesní formy mohou dále sloužit jako důkaz nebo pramen důkazu."77 Je ovšem pouze na 

soudu, aby ve výsledku posoudil, jaké důkazy nutné proto, aby mohl dosáhnout vydání 

rozhodnutí, sám přijme. 

 

2.4.3. PRÁVNÍ ÚPRAVA FYZIODETEKČNÍHO VYŠETŘENÍ 

 Právní úprava fyziodetekčního vyšetření v České republice 

V České republice soud svým rozhodnutím č. 8/1993 vyjádřil názor, že  jako důkaz při 

rozhodování trestní věci nelze použít výsledky fyziodetekčního vyšetření. Nejvyšší soud 

uvedl, že přes to, že soud první instance poukazuje trestní řád a jeho ustanovení § 89 

odst.2, v kterém se uvádí, že za důkaz   „může sloužit vše, co může přispět k objasnění 

                                                                 

77 Kohout, J., Dohnalová, Z. Fyziodetekční vyšetření -- jeho vyžádání a použití. 

   Kriminalistický sborník, 2000, č.2, s. 29 
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věci“. nelze toto ustanovení přijímat bez výhrad, navíc je nutné rozlišovat pojem „dů-

kaz“ a „důkazní prostředek“ Trestní řád totiž v některých dalších ustanoveních, jež jsou 

ve vztahu k citovanému ustanovení ustanoveními speciálními, stanoví, že některé úkony 

nelze jako důkaz použít, resp. pro zjištění některých skutečností připouští jen určité dů-

kazní prostředky a tuto proceduru přesně vymezuje. nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 

uvádí, že spatřuje podstatu vyšetření na tzv. detektoru lži ve výslechu obviněného 

ohledně skutečností, které se nějakým způsobem týkají trestného činu. V trestním řízení 

však lze použít jen takové poznatky, které obviněný poskytl v souladu s ustanovením § 

91 a násl. TŘ což v případě fyziodetekčního vyšetření není splněno. K výsledku takového 

vyšetření pak tedy můžeme dovodit, že soud k němu nemůže přihlížet během svého 

rozhodování, čistě na základě komplexního posouzení platné úpravy dokazování 

v trestním řádu ČR. 

 

 

Právní úprava fyziodetekčního vyšetření v zahraničí 

V zahraničí se můžeme setkat s různými právními názory na použití detektorů lži. Často 

jsou vůči sobě tyto názory v rozporu. Sporným bodem dnes není vyspělost a použitel-

nost technologie, nýbrž právní otázka platnosti a funkčnosti výsledků takového postupu. 

Zejména ve Spojených státech amerických je užití fyziodetekčního vyšetření věnováno 

hodně prostoru na úrovni čistě akademické, i právně praktické. V důkazním odvětví prá-

va USA se můžeme seznámit s pojmem „důkazní břemeno“, což právní předpisy USA 

definují jako povinnost uvést k věci, která je předmětem zkoumání „dostatečně pře-

svědčivá fakta“ "Důkazní břemeno je pojem, který skrývá dvě rozdílné koncepce:  

1. "burden of persuasion", břemeno přesvědčovací, které, podle tradičního přístupu, ne-

může být během řízení v jakékolov jeho fázi přesunuto z jedné strany na druhou; za 

druhé, "burden of going forward with the evidence" -- povinnost pokračovat v dokazo-



45 

 

vání, která se může přesouvat v průběhu řízení z jedné strany na druhou."78 V trestním 

řízení je přesvědčovací břemeno (burden of persuasion) na straně státu, který musí po-

mocí svých orgánů činných v trestním řízení být schopen předložit důkazy ke všem pod-

statným skutečnostem, které se týkají trestného činu, a to tak, aby se dosáhlo stavu, kdy 

je možno vyvodit určitý závěr z takových důkazů za současného vyloučení možných po-

chybností (beyond reasonable doubt). 

2.  „Burden of going forward“ je pak fáze ve které spočívá důkazní břemeno možnosti ža-

lované strany popřít nějaký takto předložený závěr či skutečnost (např. je-li žalovaná 

strana obviněna z držení kradeného zboží poté, co vláda předložila důkaz, že žalovaný 

takové zboží v nedávné době měl, je na něm dokázat, že nevěděl o tom, že se jedná o 

kradené zboží).79  

Ovšem i podle americké justiční praxe není výsledek polygrafického vyšetření ve své 

podstatě brán jako důkaz. "Poprvé v USA nabídla obhajoba jako důkaz odvolacímu sou-

du pro District Columbia v případu Fryeho, kdy byl pro něho tento výsledek příznivý (šlo 

o případ vraždy a měřeny byly pouze změny krevního tlaku). Soud tehdy prohlásil, že vý-

sledky uvedených testů nemohou být uznány jako důkazy a odsoudil Fryeho na doživotí. 

V době, kdy již vykonával trest, byl odhalen a usvědčen skutečný pachatel vraždy. V dal-

ším případě již dovolil newyorkský soud použít výsledky polygrafického vyšetření obža-

lovaného jako důkaz. Toto vyšetření navrhla obhajoba a žalobce neprotestoval. Tak byla 

započata praxe přípustnosti výsledku vyšetření jako důkazu, ovšem po předchozím sou-

hlasu všech stran."80 V roce 1948 připustil soud v Kalifornii jako důkaz provedení poly-

grafického vyšetření. Výsledek vyzněl v neprospěch obžalovaného a rozsudek byl i přes 

protesty obhajoby (která chtěla vzít zpět svůj původní souhlas s polygrafickým vyšetře-

ním) potvrzen. Americká soudní praxe v této oblasti není jednotná a názory jednotlivých 

                                                                 

78  Black, H. C. Blackův právnický slovník. Praha: VICTORIA PUBLISHING, 1993, str. 191 

79 , H. C. Blackův právnický slovník. Praha: VICTORIA PUBLISHING, 1993, str. 192 

80 Kohout, J., Vraná, J. Detektor lži -- fyziodetekční vyšetření. Bulletin advokacie, 1995, 

   č.5, s. 39 
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soudů na připuštění výsledku polygrafického vyšetření jako důkazu se liší. "Přípustnost v 

konkrétním případě tedy závisí pouze na uvážení soudu."81 

Nicméně i přes to, že výsledky fyziodetekčních vyšetření nejsou nebo jen zřídkakdy sou-

dy přijímány jako důkaz, však neznamená, že jejich použití je zbytečné, či že není využí-

vané. Zejména v policejní praxi je naopak často důležitým vodítkem. "Výroky soudů při 

odmítnutí tohoto důkazu hovoří obvykle o tom, že polygraf je velmi užitečný při policej-

ním vyšetřování, při vyhledávání stop a důkazů, případně při dalších vyšetřovacích úko-

nech.“82  

Další zemí, ve které můžeme zhodnotit soudní praxi při užívání polygrafů během trest-

ního řízení je například Německo, kde v roce 1954 rozhodl Nejvyšší spolkový soud o zá-

kazu jejich používání. V používání polygrafů spatřuje porušení ústavou zaručeným práv a 

svobod, resp. svobodu rozhodování vyšetřované osoby. rozhodování i v Rakousku a ně-

kterých Skandinávských zemích byl polygraf zakázán. a dokonce přirovnán k odsuzova-

né„narkoanalýze“. 

Ani ve většině zbylých evropských zemí není v současné době na použití výsledků poly-

grafického vyšetření příznivě nahlíženo v soudní praxi.  Ale polygrafy se užívají právě pro 

různé mimosoudní části trestního řízení.  Můžeme také uvést například Švýcarsko, kde 

je možné nalézt různá soudní rozhodnutí vzájemně si odporující, jelikož některá rozhod-

nutí užití polygrafů povolují (resp. umožňují) a jiná zakazují. "Známy jsou také případy 

použití výsledku polygrafického vyšetření jako důkazu v soudním řízení v Izraeli, Kanadě, 

Mexiku a některých dalších zemích.83 

"Přes rozdílné názory na problematiku použití výsledků polygrafického vyšetření jako 

důkazu v soudním řízení se autoři polemizujících článků shodují v tom, že použití poly-

grafu je účinné v policejní praxi například tehdy, je-li třeba rychle "přefiltrovat" velký 

                                                                 

81 Kohout, J., Vraná, J. Detektor lži -- fyziodetekční vyšetření. Bulletin advokacie, 1995, č.5, s. 39 

82 Kohout, J., Vraná, J. Detektor lži -- fyziodetekční vyšetření. Bulletin advokacie, 1995, č.5, s. 40 

83 Kohout, J., Vraná, J. Detektor lži -- fyziodetekční vyšetření. Bulletin advokacie, 1995, č.5, s. 40 
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počet osob, které z nějakých příčin přicházejí v úvahu jako možní pachatelé objasňova-

ného činu."84 

Můj osobní názor je takový, že díky neustálému vývoji technologie, psychologie, psychi-

atrie a biologie člověka je možné uvést, že vyšetření na detektoru lži má své místo, ne-

bo´t skutečně může být podstatným ukazatelem na některé okolnosti a osobně spatřuji 

jejich vypovídací hodnotu, zvlášť díky stupni vyspělosti technologie dnes používané za 

postačující, pokud by tomu odpovídala právní úprava, která by přesně regulovala způ-

sob i možnosti použití polygrafu a provedení vyšetření tak, aby výsledná zpráva mohla 

být použita v soudním řízení jako důkaz, ovšem s podmínkou, že nikdy pomocí fyziode-

tekčního vyšetření nemůže být rozhodnuto o vinně či nevině bez absence dalších důka-

zů, které soud využije a které budou podporovat nebo vyvracet srovnávaná tvrzení.  

    

 

2.5. ZNALECKÝ POSUDEK 

Jedním z důkazních prostředků je i důkaz posudkem znalce. Osoba znalce musí být vždy 

odlišná od procesních stran a orgánů činných v trestním řízení. Vystupuje-li tedy např. 

někdo v určitém trestním řízení jako osoba, proti níž se řízení vede nebo jako svědek, 

nemůže být v tom samém řízení v postavení znalce. Znalec je vždy osoba disponující 

speciálními znalostmi a vědomostmi v určitém oboru lidské činnosti a jejím úkolem je 

právě tyto odborné znalosti a vědomosti použít pro posouzení skutečností důležitých 

pro trestní řízení. Po novele trestního řádu z roku 2001 mohou předkládat znalecké po-

sudky i strany. Se znaleckým posudkem předloženým stranou, který má všechny záko-

nem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků 

vědomě nepravdivého znaleckého posudku, je třeba nakládat stejně, jakoby se jednalo 

                                                                 

84 Kohout, J., Vraná, J. Detektor lži -- fyziodetekční vyšetření. Bulletin advokacie, 1995, 

   č.5, s. 43 
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o znalecký posudek vyžádaný orgánem činným v trestním řízení. Stejně se pak postupu-

je i při provádění takového znaleckého důkazu.  

 

Použití znaleckého posudku jako důkazu 

Znalecký posudek jako důkaz by se měl používat jen v případech, kdy pro komplikova-

nost otázky nepostačuje odborné vyjádření. "Funkci znalce mohou vykonávat zásadně 

jen znalci zapsaní do seznamu znalců, ústavy nebo jiná pracoviště, specializovaná na 

znaleckou činnost, vědecké ústavy, vysoké školy a vědecké instituce."85 Je ovšem možné 

výjimečně ustanovit do funkce znalce i osobu, která v seznamu znalců zapsána není a to 

pouze za následujících podmínek: 

•  taková osoba má dostatečné potřebné odborné předpoklady a kvalifikaci 

•  S ustanovením projevila souhlas 

•  Pro daný obor není zapsán žádný znalec nebo 

• Žádná zapsaný znalec nemůže provést požadovaný úkon nebo 

• Provedení úkonu znalcem zapsaným v seznamu by bylo spojeno s nepřiměřenými obtí-

žemi či náklady. 

 

Obvykle je postačující využití jednoho znalce. Více (dva) znalců je třeba ovšem přibrat 

vždy když: 

• jde o prohlídku a pitvu mrtvoly, 

• je podezření, že smrt byla způsobena trestným činem, nebo 

• jestliže jde o objasnění skutečnosti zvláště důležité. 

                                                                 

85 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní.  

   Praha: C.H.Beck,  2003, s. 404 
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V případě nedodržení výše uvedených požadavků co se kvalifikace znalců nebo jejich 

počtu týče je důsledkem, že takto vypracovaný znalecký posudek představuje podstat-

nou vadu řízení a následkem je neúčinnost takového znaleckého posudku.  Dodatečná 

konvalince například chybějící požadované kvalifikace není možná.  

Zároveň je při ustanovování znalců nutno dbát vyhýbání se tzv. střetu zájmů a bránit 

možnost selhání lidského faktoru resp. ji minimalizovat. Na základě těchto zásad je pak 

nutné_dodržet následující pravidla: 

• K prohlídce a pitvě mrtvoly přitom nesmí být jako znalec přibrán ten lékař, který ze-

mřelého ošetřoval pro nemoc, která smrti bezprostředně předcházela.  

• prohlídce a pitvě mrtvoly přitom nesmí být jako znalec přibrán ten lékař, který je v ro-

dinném poměru vůči zemřelému, či může mít na vypracování posudku jiný osobní (ne-

profesní) zájem. 

Trestní řád ovšem výslovně nestanoví, jakou specializaci musí mít znalci-lékaři, kteří 

provádějí prohlídku a pitvu mrtvoly podle § 115 TrŘ. "Volba znalců z oboru zdravotnictví 

musí vycházet z požadavku, aby šlo o lékaře, kteří na základě svých odborných znalostí 

mohou přispět k objasnění skutečností v konkrétním případě důležitých pro rozhodnutí. 

Skutečnost, že znalecký posudek o prohlídce a pitvě mrtvoly byl zpracován vedle znalce 

z odvětví soudního lékařství též znalcem z odvětví patologické anatomie, nemůže být 

sama o sobě důvodem vadnosti posudku a rozhodnutí o vrácení věci prokurátorovi k 

došetření podle § 188 odst. 1 písm. f) TŘ86  "Znalcům - soudním lékařům přibraným k 

prohlídce a pitvě mrtvoly nepřísluší vyjadřovat se k  otázce, zda obžalovaný byl schopen 

rozpoznat ohrožení života poškozeného. Jejich úkolem je zejména popsat příčiny úmrtí 

poškozeného a mechanismus vzniku jeho jednotlivých zranění."87  

 

                                                                 

86 Nejvyšší soud ČR, Rt 52/91  7 To 8/91 

87 Vrchní soud v Praze, Rt 43/95  7 To 289/94 
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Použití konzultanta: 

K objasnění otázek menší složitosti je možné, aby si znalec v rámci jednoho oboru při-

bral ke svému působení na konkrétním případě konzultanta. Ustanovení § 10 odst. 2 zá-

kona o znalcích a tlumočnících uvádí, že jestliže to vyžaduje povaha věci, je znalec 

oprávněn přibrat konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek. Tuto okolnost musí 

společně s důvody, které k ní vedly, uvést v posudku. Znalec ovšem i nadále odpovídá i 

za tu část posudku, o níž bylo konzultováno. K otázce posudku, který vypracovala osoba 

jiná, než pověřený znalec uvádí soud ve svém rozhodnutí č. 29/1986  že takový posudek 

není použitelný jako znalecký důkazní prostředek. 

Dále je třeba uvést, že postavení konzultanta vylučuje dodatečné postavení takové oso-

by jako svědka a jeho vyslechnutí jako svědka.  Bylo by ho ale možno třeba přibrat do ří-

zení jako znalce.88 V judikátu č. 20/2000 se uvádí, že v případě přibrání konzultanta musí 

znalec postupovat tak, aby jeho odpovědnost znalce nebyla dotčena ani v té části po-

sudku, o níž bylo konzultováno. V případě, že je k objasnění více skutečností důležitých 

pro trestní řízení třeba odborných znalostí z více oborů a nejde jen o dílčí otázky v uve-

deném smyslu, je nutné postupem podle § 105 odst. 1 TŘ. přibrat znalce z každého z 

těchto oborů.89 

 

Další úprava v trestním řádu: 

• § 105 odst. 3  - možnost vznést v souvislosti s přibráním znalce, vymezením předmětu 

znaleckého posudku i jeho obsahem námitky, Námitky lze vznést proti osobě znalce z 

důvodů, které stanoví zvláštní zákon90, proti odbornému zaměření znalce nebo proti 

formulaci otázek položených znalci.  

                                                                 

88 Najvyšší súd SSR,  Rt 29/86  3 To 54/84 

89 Krajský soud v Českých Budějovicích, Rt 20/2000  4 To 70/98 

90 zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
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• §106 - Znalec je k provedení znaleckého úkonu předvoláván a v předvolání musí být 

upozorněn na důsledky nedostavení se a na povinnost bez odkladu oznámit skutečnosti, 

pro které by byl vyloučen nebo které mu jinak brání být ve věci činný jako znalec. Ná-

sledkem za nedostavení může být jen pořádková pokuta91, nikoli předvedení. 

 • Znalec musí být také poučen o významu znaleckého posudku z hlediska obecného 

zájmu a o trestních následcích křivé výpovědi a vědomě nepravdivého znaleckého po-

sudku92.  

Znalec, zapsány v seznamu znalců, se při znaleckém posudku odkazuje na slib již složený. 

Znalec, který byl ustanovený ad hoc, a není tedy zapsaný do seznamu znalců, skládá slib 

před podáním posudku. Podle soudního rozhodnutí č. 3/1987 není skutečnost, že při-

braný znalec nezapsaný do seznamu ( § 24 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb. ), složil slib podle 

§ 6 cit,. zák. po provedení úkonů potřebných k přípravě posudku, ale ještě před jeho 

podáním ( § 24 odst. 2 cit. zák. ), takovou vadou, která by mohla mít vliv na správnost 

posudku a na jeho účinnost. Poučen podle § 106 TrŘ musí být znalec ještě před podáním 

znaleckého posudku. "Není vadou znaleckého posudku, jestliže znalci ještě před tímto 

poučením vyšetří zdravotní (duševní) stav obviněného, popř. provedenou jiné úkony po-

třebné k přípravě a zpracování posudku."93  

 

Podmínky vypracování posudku znalcem: 

Za účelem vypracování posudku je nutno znalci: 

1. přesně vymezit okruh otázek, kterých se posudek má týkat a které má zodpovědět 

2. umožnit znalci mít přístup ke spisovým materiálům 

                                                                 

91 § 66 TŘ 

92 § 175 TrZ 

93 Nejvyšší soud ČR, Rt 53/91  1 Tz 4/91 
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Ad 1:  "Vymezení úkolů (znalci) se děje tak, že se uvedou okolnosti, které má znalec ob-

jasnit (např. příčina smrti poškozeného, hodnota věci v době odcizení, duševní stav ob-

viněného v době spáchání činu, rozsah způsobené škody na podkladě účetních dokladů, 

zjištění, zda otisky prstů sejmuté na místě činu jsou otisky prstů obviněného, zda střela 

nalezená na místě činu byla vystřelena z pistole nalezené u obviněného apod.), popř. 

jestliže to je vhodné a účelné, se formulují přímo příslušné otázky (srov. R I/1966), např. 

u znaleckého posudku o duševním stavu obviněného, zda trpěl v době činu duševní cho-

robou či poruchou a jakého druhu, zda v důsledku této duševní poruchy byly u něho 

vymizelé nebo snížené schopnosti rozpoznávací či ovládací a jakém rozsahu, zda je po-

byt obviněného na svobodě v důsledku jeho duševního stavu nebezpečný, zda znalci na-

vrhují uložení ochranného léčení a v případě že ano, jakého druhu a v jaké formě atd."94 

 

Ad 2: Znalec sám neprovádí a ani provádět nemůže vyšetřovací úkony a při vypracová-

vání posudku vychází jen z materiálů shromážděných ve spise, které mu byly OČTŘ zpří-

stupněny. Jsou možné případy, ve kterých je znalec oprávněn nahlížet do zdravotnické 

dokumentace konkrétních osob.   Vyžadovat zdravotnickou dokumentaci může znalec, 

pokud byl přibrán k podání znaleckého posudku o příčině smrti nebo o zdravotním stavu 

zemřelé osoby. V ostatních případech he možné aby znalec vyžadoval zdravotnickou do-

kumentaci za podmínek stanovených zvláštním zákonem.  

Znalec zásadně neprovádí ani hodnocení důkazů ani interpretaci právních otázek. Pouze 

poskytuje odborné informace, na jejichž základě tyto aspekty trestního řízení provádí a 

vyhodnocuje soud. V žádném případě se znalec nemůže zabývat otázkou viny nebo ne-

viny obviněného. Pokud se jimi zabývá, není to důvod, aby soud takový posudek odmítl, 

nicméně soud k takovým vyjádřením nebude přihlížet. Což ovšem nevylučuje, že soud 

na základě vlastních úkonů nemůže dospět ke stejnému závěru. 

                                                                 

94 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   Praha: C.H.Beck, 2003, s. 448 
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Vypracování a doručení posudku: 

Posudek je vypracován obvykle písemně a doručuje se obhájci, který je povinen uhradit 

náklady s tím spojené. Pokud byl znalcem posudek vypracován písemně, postačí, aby se 

na něj při výslechu odvolal a stvrdil jej. V opačném případě jej při výslechu znalec nadik-

tuje do protokolu.  V případě přibrání více znalců více pak v případě, že dospěli k sou-

hlasným závěrům, podá za všechny posudek ten z nich, kterého si sami určí a v případě, 

že se závěry znalců různí, je třeba vyslechnout každého zvlášť. 

Existuje-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný či neúplný, je 

nutné požádat znalce o dodatečné vysvětlení nejasných skutečností. Jestliže byli přibrá-

ni dva znalci z téhož oboru, může podat vysvětlení, pokud jsou ve shodě, pouze jeden z 

nich, jinak je třeba vyslechnout znalce oba. Pokud vysvětlení nevedlo k výsledku, přibere 

se znalec jiný. V takovém případě je nutné vyhotovit nový znalecký posudek, ve kterém 

se musí vyrovnat i se znaleckým posudkem předchozího znalce. "Ve výjimečných, zvlášť 

obtížných případech, které vyžadují zvláštního vědeckého posouzení, je možné zejména 

tehdy, jestliže si navzájem odporují dva znalecké posudky a ani vysvětlením znalců, ani 

zhodnocením znaleckých posudků není možné dospět z odborného hlediska ke spolehli-

vému závěru o skutečnosti důležité pro trestní řízení, postupovat podle § 110 odst. 1 a 

rozhodnout o přibrání státního orgánu, vědeckého ústavu, vysoké školy nebo instituce 

specializované na znaleckou činnost."95 Zákon neříká, zda je původní posudek stižený 

vadou, která nebyla odstraněna postupem podle ustanovení § 109 TrŘ, neúčinný či ni-

koliv. "Podle našeho názoru je třeba vycházet z toho, že postupem podle ust. § 109 tr. Ř. 

lze vlastně zajistit další posudek. Jsou tu tedy vytvořeny předpoklady pro získání a opat-

ření znaleckého posudku bez vad. Znalecký posudek stižený vadou by měl být za této si-

tuace považován za neúčinný důkaz, k němuž nelze přihlédnout."96 Znalecký posudek, 

jeho vytváření a použití je dle mého názoru dostatečně regulován v platné právní úpra-

                                                                 

95 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   Praha: C.H.Beck, 2003, s. 452 

96 Nett, A. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 92 
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vě, s doprovodnou názornou upevňující interpretací některých ustanovení pomocí sle-

dování současné judikatury. 

   

    2.6. ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU 

 Ačkoli se podle systematiky trestního řádu nepovažuje odposlech a záznam telekomu-

nikačního provozu za důkazní prostředek, nýbrž za prostředek zajištění osob a věcí, mů-

že se za podmínek stanovených trestním řádem97 , tedy je-li k němu připojen protokol s 

uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu, jakož i o orgá-

nu, který záznam pořídil, použít jako důkaz. Odposlech a záznam telekomunikačního 

provozu představuje zásah do ústavně zaručeného tajemství zpráv předávaných telefo-

nem nebo jiným podobným zařízením podle čl. 13 Listiny základních práv a svobod a 

případně také do práv na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňová-

ním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod a proto je mimořádně nutné dbát naprosté zákonnosti a přípustnosti takového 

důkazu. 

 

Základní pojmový aparát: 

Odposlech: záměrné a utajované a současné vnímání obsahu komunikace zprostředko-

vané telekomunikačními zařízeními nebo sítěmi prostřednictvím k tomu určených zaří-

zení.98  

Záznam: souběžné zachycení obsahu komunikace na nosičích záznamu umožňujících je-

jich uchování a reprodukci.  

                                                                 

97  § 88 odst. 6 TŘ 

98 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   Praha: C.H.Beck, 2003, s. 358 
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Telekomunikační provoz: spojení zabezpečované prostřednictvím telefonu, telefaxu, 

mobilních telefonů, vysílaček i jiných telekomunikačních zařízení využívajících např. mo-

dem (zasílání zpráv elektronickou poštou99).100  

Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu může předseda senátu a v pří-

pravném řízení na návrh státního zástupce soudce pokud je vedeno trestní řízení pro: 

 

•  zvlášť závažný úmyslný trestný čin nebo  

•   jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, a  

• pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou sděleny významné skutečnosti pro 

trestní řízení.  

 

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je zcela nepřípustný mezi obhájcem a 

obviněným. Pokud dojde při odposlechu ke zjištění, že obviněný komunikuje se svým 

obhájcem, je policejní orgán povinen odposlech ihned přerušit, záznam o jeho obsahu 

zničit a nijak nepoužít informace, které se v této souvislosti dozvěděl. 

 

Důsledkem případného porušení této zásady by bylo to, že takovéto poznatky by nebylo 

možné použít jako důkaz, jelikož by se jednalo o důkaz nezákonný a absolutně neúčinný 

-- tedy nepoužitelný.  

 

 

                                                                 

99 Po vytištění e-mailové zprávy jde však již o zásilku ve smyslu § 87c TŘ (a listinu podle § 112 odst. 2 TŘ) 

100 Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. 

   Praha: C.H.Beck, 2003, s. 454 
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Příkaz k odposlechu 

Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být: 

- vydán písemně a  

- náležitě odůvodněn.  

Příkaz k odposlechu není usnesením, je „rozhodnutím svého druhu“. Není proti němu 

přípustná stížnost.  

 

Obsah příkazu: 

- V příkazu musí být stanovena doba, po kterou bude odposlech a záznam prováděn. 101 

"Z principu minimalizace zásahů do ústavních práv vyplývá, že odposlech bude nutno 

neprodleně ukončit, jestliže byl splněn účel, pro který byl nařízen."102 Opis příkazu k od-

poslechu a záznamu telekomunikačního provozu je soudce povinen bez odkladu zaslat 

státnímu zástupci. "Novela trestního řádu účinná od 1.1. 2002 vypustila požadavek po-

vinnosti vyrozumět o vydání příkazu a délce odposlechu a záznamu organizaci obstará-

vající provoz telekomunikační sítě."103 Vypuštění tohoto požadavku svědčí o vůli záko-

nodárce takové vyrozumění dále neprovádět. Jestliže organizace obstarávající provoz te-

lekomunikační sítě budou mít pochybnosti o oprávněnosti provádění odposlechu a zá-

znamu, mohou se obrátit na státního zástupce, aby zákonnost přezkoumal, případně na 

příslušný orgán parlamentní kontroly. "V zásadě potom musí stačit, že se tyto orgány 

odvolají na existenci příkazu a jeho zákonnost a potvrdí tím legalitu prováděného odpo-

                                                                 

101 Tato doba nesmí být delší než šest měsíců, přičemž ji soudce může opakovaně prodloužit vždy na dobu dalších šesti měsíců. 

102 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   Praha: C.H.Beck, 2003, s. 360 

103 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   Praha: C.H.Beck, 2003, s. 360 
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slechu a záznamu."104 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro po-

třeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Jestliže k tomu dá 

účastník odposlouchávané stanice souhlas, může orgán činný v trestním řízení nařídit 

odposlech a záznam telekomunikačního provozu i bez příkazu (podle § 88 odst. 1 TŘ) 

nebo jej provést i sám a to i tehdy, je-li vedeno trestní řízení pro trestný čin neuvedený v 

§ 88 odst. 1 TŘ. Odposlech je zde vázán na souhlas účastníka stanice, a proto by měl tr-

vat jen po dobu potřebnou k dosažení jeho účelu, nejdéle ovšem dokud trvá souhlas 

účastníka, který může vzít svůj souhlas kdykoli zpět. Pokud tak učiní, je nutné odposlech 

bez odkladu ukončit.   

 

Použitelnost záznamu: 

Aby mohl být záznam telekomunikačního provozu použit jako důkaz, je třeba k němu 

připojit protokol obsahující údaje o místě, času, způsobu a obsahu provedeného zázna-

mu a údaje o osobě, která záznam pořídila. Vrchní soud vyjádřil názor, že nedostatky 

splnění formálních podmínek při sepsání takového protokolu, zvláště pokud jde o údaje 

o místě, času, způsobu provedení záznamu nebo osobě, která záznam pořídila, lze od-

stranit, a to i v řízení před soudem, stejným způsobem jako v případě odstranění for-

málních nedostatků protokolu sepsaného o jakémkoliv jiném úkonu trestního řízení, 

např. i výslechem osoby, resp. osob, které se provedení úkonu zúčastnily, popř. jej pro-

vedly, a to v postavení svědka. "Takový postup nelze považovat za nepřípustnou mani-

pulaci se záznamy telekomunikačního provozu a rozhodně se tento postup nevymyká 

možnostem soudu."105  "Podstatnou náležitostí protokolu o záznamu je i uvedení údajů 

o obsahu provedeného záznamu. Ze samotného znění zákona vyplývá, že zákon nesta-

noví jako podstatnou náležitost předmětného protokolu přepis jednotlivých hovorů na 

provedeném záznamu, ale že postačuje uvedení údajů o času jednotlivých hovorů, 

číslech a osobách uživatelů účastnických stanic, tedy osobách volajících a volaných. Pro 

                                                                 

104 Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 

   Praha: C.H.Beck, 2003, s. 361 

105 Vrchní soud v Praze, Rt 56/2001 4 To 3/2001 
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tento výklad svědčí i skutečnost, že důkazem je samotný záznam telekomunikačního 

provozu, v němž obsah hovorů je zachycen. Přepis jednotlivých hovorů obsažený v pro-

tokolu nepochybně zjednodušuje provedení důkazu záznamem telekomunikačního pro-

vozu a v nesporných případech, kdy o záznamech nevznikají pochybnosti, se lze spokojit 

s provedením důkazu čtením přepisu telefonických hovorů v protokolu. V případech, 

kdy vznikají pochybnosti, je však třeba provést důkaz samotným záznamem. Nelze 

ovšem vyloučit, aby v případě, kdy přepis nebyl pořízen a záznam není dostatečně sro-

zumitelný, soud požádal o provedení přepisu Kriminalistický ústav Policie České republi-

ky."106 Podle názoru vrchního soudu nelze za vadu považovat ani skutečnost, že jsou ke 

spisu jako příloha připojeny magnetofonové pásky se záznamy telekomunikačního pro-

vozu, o nichž nebyl sepsán protokol o odposlechu a záznamu telekomunikačního provo-

zu.  

 

Použitelnost záznamu v různých trestních věcech: 

Vytvoření záznam telekomunikačního provozu lze při dodržení zákonem stanovených 

podmínek užít jako důkaz i v jiné trestní věci a to v případě, pokud: 

-  je i v této věci vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin, nebo 

-  jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, či 

-  souhlasí-li s tím účastník odposlouchávané stanice.  

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je mimo podmínky stanovené trestním 

řádem možný také podle zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, po-

užitím zpravodajské techniky, případně podle zákona č. 67/1992 Sb., ve znění zákona č. 

153/1994 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu 

trestu odnětí svobody dále umožňuje odposlech odsouzených ve výkonu trestu odnětí 

svobody. "Ve všech těchto případech je odposlech telekomunikačního provozu opera-

                                                                 

106 Vrchní soud v Praze, Rt 56/2001 4 To 3/2001 
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tivně pátrací metodou provedenou podle jiného předpisu než trestního řádu."107 Dů-

sledkem ovšem je, že v těchto případech nelze záznam o odposlechu použít jako důkaz v 

trestním řízení. 

 

 "Pro přípustnost užití záznamu o odposlechu telekomunikačního provozu jako důkazu 

je rozhodující, zda k tomuto odposlechu a pořízení záznamu o něm byly splněny zákon-

né podmínky obsažené v ustanovení § 88 TŘ. Bylo-li tomu tak, pak není relevantní, zda k 

povolení odposlechu a pořízení záznamu o něm došlo u podezřelého nebo obviněného 

či u jiné osoby.108 

Soud několikrát judikoval, že záznamy rozhovorů, které byly pořízeny v rozporu se zá-

konem, jsou důkazy absolutně neúčinnými. Přepisy takových záznamů nelze zařazovat 

do trestního spisu, a pokud už k tomu dojde, nelze je, stejně jako samotné záznamy, po-

užít v trestním řízení jako důkaz.109 V případě, že takovým odposlechů, byly přítomny 

nějaké osoby, jsou povinny s informacemi v odposlechu zachycenými zacházet tak, ja-

koby se o jejich existenci nikdy nedozvěděly. V praxi je nutné tuto regulaci opakovaně 

kontrolovat a tento požadavek klade značné nároky zejména na: 

- Profesionalitu OČTŘ 

- Manažerské dovednosti vedoucích pracovníků (neustálé rozvíjení etických postojů a do-

vedností, nulová tolerance vůči korupčnímu jednání, kladné působení na své podřízené) 

- Technické i personální vybavení jednotlivých odborů (likvidace nezákonně získaných dů-

kazů, personální odpovědnost, rozbíjení personálních klik, bránění úniku informací, nu-

lová tolerance vůči zneužívání takto získaných informací, nastavený průhledný systém 

sankcí a kontrolních mechanismů. 

                                                                 

107 Jelínek, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou, zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a předpisy souvisící. 
Praha: Linde, 2004, s. 446 

108 Nejvyšší soud ČR, Rt 19/2004 2 To 144/03 

109 Krajský soud v Českých Budějovicích, Rt 33/95  4 To 354/94 
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KAPITOLA III. ZÁVĚR 

 

3.1.  SHRNUTÍ 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval problematice porušení procesních předpisů při 

dokazování a neúčinnosti důkazů. První část práce se zaobírá dokazováním obecně, jeho 

zákonnou úpravou a právní teorií, která se k němu vztahuje. Další část práce se týká 

současného stavu úpravy přípustnosti, zákonnosti a účinnosti důkazů obecně, tedy vy-

světluje tyto pojmy a jejich vzájemný vztah. Těžiště práce spatřuji v části poslední, která 

popisuje možné procesní vady vybraných důkazních prostředků – výslechu obvitého, vý-

slechu svědka, tzv. detektoru lži, znaleckého posudku a odposlechu a záznamu teleko-

munikačního provozu – jak z hlediska zákonné úpravy, tak i po stránce judikatury soudů.  

3.2.  DOPORUČENÍ 

Dokazování je bezesporu stěžejním okamžikem celého trestního řízení, na němž záleží 

kvalita soudních rozhodnutí. Současná úprava správně konstatuje, že za důkaz může 

sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, nicméně dokazování musí podle mého ná-

zoru splňovat požadavky nejen na kvantitu, ale i na kvalitu. Zatímco kvantita dokazování 

je ošetřena výše zmiňovaným ustanovením, úprava a záruky kvality dokazování jsou 

podle mého názoru nedostatečné. Platná právní úprava se omezuje na obecný zákaz ne-

zákonného donucení a zákaz hrozby takovým donucením, což považuji za nedostatečné. 

Jak lze pozorovat na vlastním textu mé práce, je současný stav problematiky neúčinnosti 

důkazů ponechán z velké části značně roztříštěné judikatuře, což je bezpochyby nežá-

doucí stav, zejména s přihlédnutím k typu právního systému, který v České republice 

panuje. Domnívám se proto, že by bylo vhodné rozšířit zákonnou úpravu o ustanovení 

explicitně deklarující nepřípustnost důkazu v konkrétních případech. Úpravu vlastního 

průběhu dokazování pomocí jednotlivých důkazních prostředků považuji za dostatečnou 

a ztotožňuji se s názorem Nejvyššího soudu ve věci přípustnosti tzv. detektoru lži. 
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RESUME 

 

The purpose of my thesis is to analyse criminal law regulation of rules of evidence and 

its consequences regarding nullity of evidence. The reason for my research is my long 

term interest in criminal law and specifically criminal proceedings 

  

The thesis is divided in two basic broad chapters and subsequent sub-chapters. The first 

chapter deals with general aspects of rules of evidence, explaining basic terminology 

and basic principles that dominate the law of evidence, division of evidence and general 

rules on admissibility of evidence as covered by the only explicit condition which is pro-

vided by the Criminal code of proceedings (that is that evidence shall not be acquired by 

compulsion or by threat of thereof) and by contemporary legal theory. 

 

The second chapter deals with particular forms of evidence such as examination of the 

defendant, examination of witnesses, expert evidence, polygraph and monitoring of 

telecommunication and the rules that govern them. Each of the forms of evidence is de-

scribed with emphasis on potential errors in proceeding that may result in nullity of the 

evidence. In each of the sub-categories I describe current regulation of the topic and in-

clude case law references where possible, with international oversight where available 

and/or of significance to my thesis. 

 

The final part of my thesis is the conclusion part, in which I sumarise the goals of my 

thesis and ponder briefly over the current legislature and the potential changes which 

may be needed to be formed and incorporated into our legal system in the future. 
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