
 Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou rekognice osob v trestním řízení, která 

je upravena v ustanovení § 104b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 

Rekognice osob je jedním ze zvláštních způsobů dokazování v trestním řízení, který mnohdy 

přináší klíčové důkazy vedoucí ve svém důsledku až k pravomocnému rozhodnutí ve věci samé. 

Ačkoliv se na první pohled jeví tento úkon jako jednoduchý až intuitivní, jeho provedení klade 

vysoké nároky na orgány činné v trestním řízení. Jakékoliv pochybení mívá zpravidla za následek 

absolutní neúčinnost z rekognice získaného důkazu, což je umocněno povahou rekognice jakožto 

v zásadě neopakovatelného (a mnohdy neodkladného) úkonu trestního řízení. Právě možnost 

opakování rekognice osob je jedním z problematických aspektů, kterým se blíže věnuje 

předkládaná diplomová práce. Text práce výrazněji reflektuje i zahraniční poznatky, neboť právě 

v zahraničí byly v uplynulých letech prováděny rozsáhlé výzkumy, které bohužel potvrdily 

mnohdy chybná provádění rekognice osob s fatálními důsledky spočívajícími v usvědčení 

nevinných osob, které byly mnohdy následně po desítky let neprávem drženy ve vězení. 

Pozornost je dále věnována možným návrhům na zlepšení současné právní úpravy, tedy návrhům 

„de lege ferenda“.  Mezi takové návrhy lze zařadit realizaci sekvenčního znovupoznávání osob či 

simultánní rekognice prázdné. 

 Práce je rozdělena do několika základních částí. V prvních kapitolách dochází k obecnému 

vymezení rekogniční procedury, její charakteristiky a dále ke stručnému uvedení některých 

historických souvislostí. Následně je blíže rozebrána realizace rekognice osob, a to po jejích 

jednotlivých fázích s uvedením základních zásad jejího provádění zejména v rámci fáze druhé, 

tedy v rámci samotného znovupoznávání. Pozornost je zaměřena i na možné druhové dělení 

rekognice osob na znovupoznávání podle znaků anatomicko-morfologických (s rozdělením na 

rekognici in natura a rekognici fotografickou) a podle znaků funkčně-dynamických. 

 Následná část diplomové práce blíže analyzuje výzkumy a experimenty prováděné zejména ve 

Spojených státech amerických v uplynulých 20 letech, které mohou být výraznou inspirací i pro 

českou právní úpravu. Uveden je koncept tzv. „single-blind“ a „double-blind“ rekognice osob a 

důraz je kladen na výhody a nevýhody rekognice osob prováděné simultánně či sekvenčně. 

Samostatná kapitola rozebírá způsoby provádění znovupoznávání v Anglii a Walesu, kde jsou 

dnes rozvinuty nejmodernější metody umožňující uskutečňování rekognice na základě video 

záznamů s rozsáhlou databází vhodných figurantů. Zmíněna je též právní úprava Polské republiky 

zejména v souvislosti s tzv. rekognicí bez pachatele neboli rekognicí prázdnou.  

 Poslední část práce poté předkládá některé návrhy k možnému zdokonalení stávající 

vnitrostátní právní úpravy, a to i s ohledem na současný stav rozvoje kriminalistických metod a 

technologií. 

 


