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1. ÚVOD  
 

 

 Rekognice osob je jedním ze zvláštních způsobů dokazování upravených v trestním řádu. 

Rekognice v sobě kloubí jak aspekty kriminalistické, tak také aspekty právní, psychologické 

a ústavní. Ačkoliv se na první pohled může jevit jako poměrně jednoduchý úkon, její provedení 

klade vysoké nároky na orgány činné v trestním řízení. Sebemenší, i dílčí, pochybení při její 

realizaci zpravidla vede k úplnému znehodnocení důkazů tímto postupem opatřených. „Jinak 

řečeno, mnohost aspektů tohoto procesního úkonu posouvá pomyslnou ‚laťku‘ nároků na jeho řádné 

provádění stále výš, mají-li být poznatky touto cestou získané o předmětu dokazování v konkrétní 

trestní věci také procesně použitelné.“1 

 Důkazy získané rekognicí nezřídka kdy vedou ve svém důsledku k usvědčení pachatelů trestné 

činnosti. Ačkoliv je třeba vždy vycházet ze zásady volného hodnocení důkazů, lze si jen těžce 

představit více usvědčující důkaz (snad s výjimkou analýzy DNA) než prohlášení svědka 

při rekognici, že dotyčnou osobu s jistotou poznává, a že právě tato osoba byla na místě činu 

a spáchala jej. Zásadní význam má rekognice zejména v případech identifikace pachatele, 

jestliže oběť je zároveň jediným svědkem trestného činu.2  

 Výzkumy realizované v posledních 20 letech v některých západních zemích díky novým 

metodám analýzy DNA jednoznačně prokázaly, jak vysoká chybovost provází rekogniční úkony, 

a kolik nevinných osob bylo mnohdy po desítky let drženo ve věznicích.3 Tato alarmující zjištění 

nezbytně vedou k nutnému hledání vhodného způsobu provádění rekognice osob v trestním řízení. 

Cesta k vhodnému způsobu realizace rekognice je však velice složitá, neboť uměle prováděné 

studie jsou limitovány nedostatkem reálných podmínek (např. absentující stres poznávající osoby), 

a v reálných případech prováděné experimenty zase zpravidla limitovány nejistotou v tom, kdo je 

skutečným pachatelem trestného činu. Jedním z nejvýraznějších problémů je poté sugestivní 

působení úkonu na osobu poznávající. Nelze však za žádných okolností rezignovat na snahu nalézt 

co možná nejspolehlivější metodu, jakou znovupoznávání osob v trestním řízení uskutečňovat. 

  

 Předkládaná práce si klade za cíl podrobit kritické analýze stávající právní úpravu rekognice 

osob v České republice a přijít na základě komparace s některými zahraničními státy s návrhy 

de lege ferenda, které by při vhodné aplikaci do vnitrostátního právního řádu mohly přispět 

k lepšímu dosahování cílů trestního řízení. Pozornost je v první části textu věnována zejména 

                                                             
1 Kratochvíl, V.: Zákonnost a ústavnost rekognice. Kriminalistika. Ročník 36, číslo 3. Praha: MV ČR, 2003, str. 196 

2 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 421 

3 Srov. např. California Innocence Project: Eyewitness Identification. [online][zobrazeno 2017-02-18, 01:30] Dostupné online 

na: <https://californiainnocenceproject.org/issues-we-face/eyewitness-identification/> 

https://californiainnocenceproject.org/issues-we-face/eyewitness-identification/
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obecnému vymezení a charakteristice rekognice osob, její historii, druhům a fázím jejího provádění, 

a následně některým specifickým atributům tohoto úkonu, zejména neopakovatelnosti 

a neodkladnosti. S ohledem na (podle autora) nedostatečnou pozornost věnovanou tomuto 

zvláštnímu způsobu dokazování v tuzemsku je druhá část práce zaměřena na právní úpravu 

v některých cizích zemích, včetně rozsáhlých výzkumů a experimentů uskutečněných v zahraničí. 

Třetí část práce potom shrnuje možné procesní vady nastávající v průběhu provádění rekognice 

osob a věnuje se více kriminalistickému pohledu na tuto problematiku. Záměrem tak není pouhá 

deskripce stavu současného, ba naopak je hlavním cílem demonstrace nejvýznamnějších nedostatků 

a návrh jejich řešení.  

 Při provádění rekognice velmi často dochází ke střetu základních zásad nejen trestního řízení, 

ale také zásad ústavních. Jednotlivé hodnoty a práva chráněné ústavním pořádkem je pak třeba 

poměřovat v konkrétních případech na základě principu proporcionality. Typickým příkladem je 

opakovaně řešená otázka povinnosti obviněné osoby v roli poznávaného podrobit se rekogničnímu 

úkonu ve světle Listinou základních práv a svobod garantovaného práva zákazu donucovat kohokoli 

k usvědčování sebe sama (zásada nemo tenetur se ipsum accusare). Problematickým aspektem 

rekognice osob je též například současná úprava možného opakování tohoto úkonu, která bude blíže 

rozebrána. Zvýšená pozornost je v textu záměrně kladena na možnost sekvenčního provádění 

rekognice a na možnost realizace simultánní prázdné rekognice, tedy na metody, jež by mohly 

výraznou měrou přispět k ochraně osob nevinných a současně k potrestání skutečných pachatelů. 

   

 

 

 

„Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda.“ 

 

Arthur Schopenhauer 
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2. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ REKOGNICE 
 

 

 Rekognice je zvláštní procesní úkon záležející ve znovupoznání osob nebo věcí s cílem určit 

jejich totožnost. 4  Z kriminalistického pohledu bývá rekognice vymezována jako samostatná 

metoda kriminalistické praktické činnosti spočívající v identifikování osoby či věci znovupoznáním 

poznávající osobou.5 Jedná se o důkazní prostředek, který lze podle jeho povahy definovat jakožto 

specifickou formu výslechu podezřelého, obviněného či svědka za účelem znovupoznání a důkazně 

relevantního ztotožnění vlastními smysly dříve vnímané konkrétní osoby či věci (souhrnně objektu) 

poznávajícím (subjektem) ve vztahu ke skutku, o němž se vede trestní řízení. 6  Cílem úkonu 

rekognice je tak jednoznačná identifikace objektu na základě znovupoznání. Oproti tomu standardní 

výslech směřuje k pouhé slovní reprodukci dříve vnímaného. „Znovupoznávání i reprodukce 

představ jsou ve své rozvinuté formě projevy myšlení, avšak znovupoznávání na rozdíl 

od reprodukce představ se uskutečňuje v procesu nového vnímání. Tím je dán též rozdíl výslechu, 

jehož psychologickým základem je reprodukce představ dříve vnímaného a zapamatovaného, 

od rekognice, jejímž psychologickým základem je znovupoznávání, které není uskutečnitelné 

bez nového vnímání.“7 Výslech může být na rozdíl od rekognice přerušen a po čase doplněn, lze jej 

také opakovat, doplňovat či upřesňovat. Rekognici zásadně nikoliv. 

 Rekognice je jedním ze zvláštních způsobů dokazování, který je upraven v ustanovení § 104b 

oddílu třetího hlavy páté zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Upravuje 

ji tak v trestním řádu jediné ustanovení, které do něj navíc bylo vneseno až na základě četných 

kriminalistických doporučení tzv. „velkou novelou“ z roku 2001 (zákon č. 265/2001 Sb.). Dalšími 

zvláštními způsoby dokazování jsou konfrontace, vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka 

na místě. Tyto způsoby dokazování oproti rekognici vyžadují aktivní součinnost obviněných a je 

u nich výslovně zákonem stanoveno, že k nim nelze obviněného žádným způsobem donucovat. 

 Rekognice je prováděna především policejním orgánem v přípravném řízení, její realizace 

v hlavním líčení či veřejném zasedání přímo před soudem je spíše výjimečná. 8  K provedení 

rekognice před soudem by mělo být přistoupeno pouze v situaci, kdy potřeba tohoto úkonu vyplyne 

až v hlavním líčení na základě již provedeného dokazování. I v tomto lze tedy spatřovat jeden 

z rozdílů rekognice oproti standardnímu výslechu. 

                                                             
4 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 421 

5 Němec, M.: Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání. Praha: EUROUNION, 2004, str. 286 

6 Srov. Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1539 

7 Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 30 

8 Viz Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 634; dále Straus, J. a kol.: Kriminalistická 

taktika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 161 
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 Rekognici lze primárně klasifikovat podle druhu znovupoznávaného (ztotožňovaného) objektu, 

a to na rekognici osob (živých/mrtvých), rekognici věcí (movitých/nemovitých) a rekognici zvířat 

(živých/mrtvých).9 Pro účely této práce bude pozornost směřována výhradně na rekognici živých 

osob v rámci trestního řízení. 

 

 

 

  

                                                             
9 Straus, J. a kol.: Kriminalistická taktika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 154 
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3. HISTORIE 
 

 

 Pojem rekognice je latinského původu (z latinského označení „recognitio“) a lze jej do češtiny 

přeložit jako opětovné seznání nebo (roz)poznání, případně uznání či stvrzení. 10  Rekognice, 

někdy také označovaná jako poznávací řízení ve smyslu trestně-procesního úkonu sui generis, je 

též významnou kriminalistickou metodou identifikace osob užívanou na území českých zemí 

po několik staletí. Samotná historie trestním právem neformalizovaných úkonů, 

při kterých docházelo ke ztotožňování osob svědky na základě jejich vzhledu, pak zřejmě sahá ještě 

mnohem hlouběji do historie. 

 Již v druhé polovině 19. století, kdy naše území tvořilo součást rakouské monarchie, se můžeme 

v tehdejším trestním řádu (zákon č. 119/1873 ř.z.) setkat s termínem agnoskace či agnoskování, a to 

konkrétně v ustanovení § 168. 11  Tento termín označoval širší okruh úkonů v trestním řízení, 

mezi které spadala i rekognice. Uvedený předpis předpokládal alespoň dvoufázovost rekognice, 

avšak na rozdíl od dnešní úpravy nevyžadoval mnohost představovaných osob či věcí 

poznávajícímu. Nastíněná právní úprava vydržela na českém území po dlouhá léta až do přijetí 

nového trestního řádu v roce 1950 (zákon č. 87/1950 Sb.). Tento trestní řád taktéž upravoval 

výslech s cílem zjištění totožnosti osoby nebo věci, a to v ustanovení § 94 odst. 2 (v případě 

výslechu obviněného) a v ustanovení § 113 odst. 2 (v případě výslechu svědka). I zde právní 

předpis vycházel z dvoufázovosti znovupoznání, když u obou ustanovení shodně uváděl, 

že prokurátor nejprve vyzve osobu k popisu osoby či věci, a až posléze je poznávaná osoba či věc 

ukázána. Předpis však již důkladněji rozlišoval mezi postavením osob tváří v tvář za účelem 

vyjasnění rozporů (tedy z dnešního pohledu konfrontací) a mezi rozpoznáním osoby na základě 

jejího spatření. Trestní řád nadto v ustanovení § 94 odst. 4 stanovil, že obviněný je povinen strpět 

úkony potřebné k zjištění jeho totožnosti. Až trestní řád z roku 1956 (zákon č. 64/1956 Sb.) se jako 

první předpis v naší historii v ustanovení § 102 odst. 3 (v případě výslechu obviněného) 

a v ustanovení § 110 odst. 3 (v případě výslechu svědka) zmiňuje o skutečnosti, že k ukázání osoby 

či věci má dojít zpravidla mezi několika osobami nebo několika věcmi téhož druhu.  

 Doposud platný trestní řád z roku 1961 (s účinností od 1. ledna 1962) zprvu považoval rekognici 

za zvláštní formu výslechu a upravoval ji v ustanovení § 93 odst. 2 následovně: „Má-li se výslechem 

zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci, vyzve se obviněný, aby ji popsal; teprve pak mu má být 

                                                             
10 Otto, J. a kol.: Ottův slovník naučný. 21. díl. Praha: J. Otto, 1904, str. 457  

11 Zákon č. 119/1873 ř. z. v § 168 uváděl: „Nastane-li potřeba, aby svědek seznal osoby nebo věci, buďtež mu příhodným 

způsobem představeny nebo předloženy; prvé však buď svědek vybídnut, aby je zevrubně popsal a rozeznávací známky jich 

pojmenoval. Byli-li by svědkové v seznání svém o důležité věci mezi sebou na rozdílu, může soudce vyšetřující učiniti, aby byli 

sobě v oči postavení. Vůbec nemá se více osob zároveň v oči stavěti než dvě. Osoby v oči postavené buďtež o každé okolnosti, 

v příčině kteréž se mezi sebou nesrovnávají, zvlášť o sobě slyšeny a odpovědi obapolné protokolem zapsány.“ 
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osoba nebo věc ukázána, a to zpravidla mezi několika osobami nebo několika věcmi téhož druhu.“ 

Tímto ustanovením tak prakticky navázal na strohou a podle mého názoru nedostatečnou právní 

úpravu předchozího trestního řádu, která musela být z praktických důvodů v následujících čtyřiceti 

letech doplňována jak judikaturou soudů, tak doktrinálním výkladem. 12  Již v průběhu druhé 

poloviny 20. století byla ze strany kriminalistů spatřována nedostatečnost procesní úpravy zejména 

v tom, že rekognice nebyla reglementována jako samostatný procesní úkon, nýbrž jako součást 

či zvláštní případ výslechu.13 

 V listopadu roku 2000 byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen vládní 

návrh zákona (sněmovní tisk č. 785), který měl za cíl výrazně novelizovat trestní řád a doplnit jej 

mimo jiné o zvláštní způsoby dokazování. Důvodová zpráva k tomuto tisku v bodě č. 100 uvádí: 

„… předmětná úprava je navrhována v zájmu právní jistoty při provádění těchto úkonů a v souladu 

s poznatky kriminalistiky a praxe, která se pod vlivem judikatury vytvořila.“14 Návrh zákona byl 

přijat a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2001 Sb., s účinností od 1. ledna 2002. 

Od tohoto dne tak již nelze hovořit o rekognici osob jako o zvláštní formě výslechu, nýbrž by měla 

být definována jako zvláštní forma dokazování. Právní úprava ve znění této tzv. „velké novely 

trestního řádu“ zůstala dodnes beze změn. 

 

 

  

                                                             
12 Např. rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 20. 6. 1989, sp. zn. 5 Tz 8/1989 (publikováno pod 

č. 54/1990 Sb. rozh. tr.), který stanovil zákaz ukázání objektu ztotožňující osobě před samotným provedením rekogničního 

úkonu 

13 Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 11; srov. dále 

Štěpán, J.: Stát a právo. Číslo 13. Praha: Academia nakl. ČSAV, 1967, str. 134 
14 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: Důvodová zpráva. [online] In Sněmovní tisk 785/0. VI. novela trestního 

řádu. 2000, str. 126 [zobrazeno 2017-02-18, 01:42] Dostupné online na: <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=785>   

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=3&t=785
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4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA REKOGNICE OSOB 
 

 

 Podstatou rekognice osob je znovupoznání určité osoby, která byla dříve vnímána osobou 

poznávající, a to znovupoznání nejen zrakem, nýbrž i ostatními smyslovými orgány (především 

sluchem). Takové znovupoznání je důležité pro dokazování v trestním řízení, a tedy pro trestní 

řízení jako celek.15 Znovupoznáním rozumíme psychofyziologický proces umožňující poznávající 

osobě vybavit si dříve vnímaný objekt ve formě představy v paměti uchovaného smyslového vjemu 

a srovnávat jej s momentálním vjemem předváděného objektu, přičemž v rámci toho dochází 

k vyloučení nebo ztotožnění předváděných objektů, v našem případě osob.16  

 Poznávající osobou (neboli subjektem rekognice) může být podezřelý, obviněný či svědek. Vždy 

se však musí jednat o takovou osobu, která vlastními smysly vnímala přítomnost určité osoby 

–  osoby poznávané. Z povahy věci je tak vyloučeno, aby poznávajícími osobami byli např. znalci 

či konzultanti z titulu jejich funkcí, nebo aby se poznávající osoba nechala v rámci úkonu rekognice 

zastoupit na základě plné moci. Nejčastěji bývá subjektem rekognice svědek, který poznává 

obviněného či zadrženého podezřelého (nejtypičtějším příkladem subjektu je pak očitý svědek 

trestného činu). „Zásadní význam má rekognice zejména v případech identifikace pachatele, jestliže 

oběť je zároveň jediným svědkem trestného činu.“17 Obviněný či podezřelý převážně poznávají 

jiného obviněného či podezřelého (např. spolupachatele). Teoreticky jsou však možné i další 

varianty, jako například poznávání svědka svědkem, je-li takové znovupoznání důležité pro účely 

trestního řízení. 

 Poznávaným (neboli objektem rekognice) je zpravidla možný pachatel či spolupachatel trestné 

činnosti, případně jiná osoba, která má určitý vztah k projednávanému skutku. Je-li objektem 

rekognice svědek, pak nejčastěji za účelem prověření doznání podezřelého či obviněného. 

Poznávány mohou být taktéž osoby, které ztratily paměť; unesené děti; osoby, které odmítají sdělit 

vlastní totožnost či osoby, které se vydávají za osoby jiné. Specifickým případem poznávané osoby 

je mrtvola či její části. Posledně zmíněná kategorie osob je z hlediska znovupoznání vysoce rozdílná 

(např. co do počtu ukázaných osob) a má význam zejména kriminalistický, neboť totožnost osob 

v těchto případech musí být zjištěna (pod kriminalisticky relevantní události spadají jak vraždy, 

tak sebevraždy, úmrtí způsobená působením přírodních sil, úmrtí nešťastnou náhodou a náhlá 

úmrtí). Neuvede-li text této práce výslovně jinak, je v následujících pasážích hovořeno výhradně 

o rekognici osob živých. 

                                                             
15 Viz Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1540 

16 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J.: Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 345 

17 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 421 
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 Poznávaný je v rámci daného úkonu vždy právě jeden. Jeho účast lze vynutit a zajistit vhodnými 

prostředky v souladu s trestním řádem, konkrétně předvoláním, předvedením či uložením 

pořádkové pokuty.18  

 Řádné provedení rekognice tedy bezpodmínečně vyžaduje přítomnost jak osoby poznávající 

(dále též jako osoba „ztotožňující“), tak osoby poznávané (dále též jako osoba „ztotožňovaná“). 

„Přítomností“ osoby poznávané však v případě některých druhů rekognice osob máme na mysli 

pouhou přítomnost (dostupnost) její fotografie, jejího záznamu či modelu. Osoba poznávající musí 

být přítomna osobně (až na zcela výjimečné případy spojení se s osobou poznávající skrze 

prostředky umožňující dálkovou komunikaci). Cílem rekognice osob bývá zjišťování totožnosti 

osoby neboli identifikace individuální. M. Protivínský ve své monografii hovoří taktéž o zjišťování 

skupinové (rodové, druhové) příslušnosti objektu jako o cíli rekognice, avšak osobně se domnívám, 

že tento cíl nelze aplikovat na samotnou rekognici osob, v rámci které bude cílem vždy právě 

ztotožnění individuální.19  

 Zákon v ustanovení § 104b odst. 1 stanoví: „Rekognice se koná, je-li pro trestní řízení důležité, 

aby podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznal osobu nebo věc a určil tím její totožnost.“ 

Výsledky rekognice bývají významné jak pro samotné dokazování v trestním řízení, tak také 

pro pátrání a vymezování operativně pátracích a vyšetřovacích verzí při policejní činnosti. 

Hodnotné výsledky přitom může přinést jak rekognice, v rámci které došlo ke ztotožnění osoby, 

tak také rekognice, jejíž výsledek byl negativní.  

 Někteří autoři se pokoušejí s ohledem na faktory psychologické, kriminalisticko-taktické 

a procesně právní vymezit případy, kdy je účelné samotné provádění rekognice, a kdy nikoliv. 

Jako případy neúčelnosti provádění znovupoznání bývají nejčastěji uváděny situace, kdy osoba 

nemá jasné a výrazné identifikační znaky umožňující řešit otázku její totožnosti a dále situace, 

kdy u osoby došlo k výrazným změnám, v důsledku čehož ztratila své původní charakteristické 

znaky. Druhá skupina autorů poukazuje na nutnost řešit každou specifickou situaci případ 

od případu na základě zhodnocení všech okolností, a tedy se domnívá, že by neměla být 

vymezována obecná pravidla, kdy rekognice prováděna (ne)bude.20 Jsem toho názoru, že nelze 

hovořit obecně o neúčelnosti rekognice v určitých případech, nýbrž je třeba posouzení případů 

jednotlivě, případně je třeba posoudit až následnou důkazní hodnotu výsledků provedené rekognice. 

K uvedenému závěru mě vede zejména přesvědčení, že vyšetřovatel či soudce nemohou nikdy 

přesně určit, zda a na základě čeho může poznávající poznat osobu poznávanou. Případné uvedení 

jiných znaků v rámci předběžného výslechu před samotným aktem znovupoznání ještě neznamená, 

že si poznávající nemůže při druhé fázi osobu vybavit a následně rozpory vyvrátit v nadcházející 

                                                             
18 K otázce povinnosti obviněného podrobit se rekognici viz dále v textu 

19 Viz Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 42—48  
20 Srov. Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 53—55 
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třetí fázi (ačkoliv tím bude zřejmě většinou oslabena důkazní síla výsledku). Za a priori neúčelné 

případy provádění rekognice bych tak považoval pouze vysoce specifické situace, kdy například 

osoba poznávající objektivně nemůže s ohledem na zdravotní stav opětovně osobu seznat (ztráta 

zraku, ztráta paměti apod.). V nejednoznačných případech spatřuji jako žádoucí provedení 

rekognice s ponecháním následného hodnocení důkazní síly získaného výsledku (důkazu) na soudu 

samém.         

 Nejčastější příčiny chybně provedené identifikace ze strany poznávajícího mohou být obecně 

vzato následující:21 

 Vysoce stresující prostředí, trauma – vysoce stresové situace obvykle snižují schopnost 

osoby následného si vybavení situace. 

 Lidská paměť, soustředění – člověk postupem času zapomíná, přičemž čím delší časové 

období od události uplyne, tím nižší je obvykle schopnost vybavit si detaily či samotný 

průběh události. 

 Zaměření na předmět – je-li útok prováděn se zbraní, je lidská pozornost zpravidla 

v zájmu vlastní obrany soustředěna právě na útočící zbraň/nástroj, méně již na pachatele 

a okolí. 

 Ovlivnění v rámci provádění rekognice – jedna z nejvýznamnějších příčin chybně 

provedených znovupoznání, které se tato práce dále věnuje podrobněji. 

 Znovupoznání osoby odlišné rasy – z výzkumů vyplývá, že rozpoznání osob 

příslušejících k jiné rasové či etnické skupině činí výrazně větší potíže a může vést 

až k chybné identifikaci osoby. 

  

                                                             
21  California Innocence Project: Eyewitness Identification. [online][zobrazeno 2017-02-18, 01:49] Dostupné online na: 

<https://californiainnocenceproject.org/issues-we-face/eyewitness-identification/> 

https://californiainnocenceproject.org/issues-we-face/eyewitness-identification/
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5. FÁZE  A OBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ  
 

 

 Rekognice osob probíhá zásadně ve dvou fázích. První fáze sestává z výslechu poznávající 

osoby, ve fázi druhé dochází k samotnému znovupoznávání. V některých případech lze dále hovořit 

o třetí fázi rekognice, kterou je dodatečný výslech po znovupoznání. Ačkoliv první i třetí fáze hrají 

důležitou roli při provádění rekognice, ve vztahu ke stěžejní fázi druhé mají pouze pomocnou 

a prověřovací úlohu. 

 

 

5.1. I. FÁZE  - PRVOTNÍ VÝSLECH SUBJEKTU 
 

 

 V rámci výslechu je ztotožňující osoba vyslechnuta o okolnostech, za nichž s osobou přišla 

do styku, a o znacích nebo zvláštnostech, podle nichž by bylo možno tuto osobu poznat. 22 

Poznávající osoba by tak měla stručně uvést, za jakých podmínek poznávanou osobu vnímala 

(např. za tmy, v mlze, ve stavu podnapilosti), a konkretizovat způsob takového vnímání 

(např. zrakem, sluchem). Dále by měla zmínit, při jaké příležitosti či v jaké situaci se s poznávanou 

osobou setkala a po jakou dobu ji vnímala. Velmi významné je také uvedení psychického 

a fyzického stavu poznávajícího právě v době, kdy poznávanou osobu smyslově vnímal. Nezbytnou 

součást tvoří i co možná nejpodrobnější popis poznávané osoby, v rámci kterého mají být zmíněny 

specifické rysy, znaky a zvláštnosti osoby. Právě zmínka o specifických znameních na těle 

poznávané osoby (např. jizva na čele či mateřské znaménko) patří mezi významné ukazatele. 

Takové nahodilé, vysoce specifické a atypické znaky, v kriminalistice označované jako markanty, 

mohou výrazně zvýšit vypovídající hodnotu následně provedeného znovupoznávání.23 Samotná 

první fáze rekognice tak výrazně ovlivňuje míru hodnověrnosti důkazu, který je získán v následující 

fázi.  

 Pakliže poznávající dokáže výstižně popsat poznávaného a následně jej podle dříve popsaných 

znaků v druhé fázi identifikovat, je získaný důkaz zpravidla velmi cenný a může v některých 

případech vést až k samotnému usvědčení pachatele trestného činu. Naopak tomu bude 

při nedostatečném popsání poznávané osoby při výslechu či při následném poznání ztotožňovaného 

na základě zcela odlišných a dříve neuvedených (či dokonce rozporuplných) znaků. Orgán činný 

v trestním řízení (nejčastěji vyšetřovatel) by v této prvotní fázi měl vhodnými otázkami 

a pozorováním zjistit, zda poznávající osoba netrpí určitými defekty smyslových orgánů a paměti. 

                                                             
22 Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 422 

23 K pojmu markanty: Straus, J. a kol.: Kriminalistická taktika. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

s.r.o., 2008, str. 175 a násl. 



11 
 

Za účelem zjištění duševních schopností poznávajícího může požádat znalce o vypracování 

posudku.  

 Všechna tato zjištění umožňují orgánům činným v trestním řízení stanovit, je-li provedení 

rekognice vůbec účelné, do jaké míry lze důvěřovat smyslovým a rozumovým vlastnostem 

a schopnostem poznávající osoby, a zda může být popis osoby potvrzen případně jinými důkazy.24 

Problematickým aspektem prvotního výslechu v rámci rekognice bývá zejména neprofesionální 

vystupování vyslýchajícího (např. kladením sugestivních otázek či nedostatečným zjištěním 

důležitých okolností), případně též nedodržení zásady neukázání poznávané osoby poznávajícímu 

před provedením rekognice.  

 

 Nezbytnou procesní a kriminalistickou podmínkou zákonnosti rekognice je provedení výslechu 

poznávající osoby v souladu s příslušnými obecnými ustanoveními o výsleších osob v daném 

procesním postavení.25 V rámci oznámení trestného činu totiž obvykle dochází k více či méně 

detailnímu popisu pachatele, avšak takový popis je stále jen součástí oznámení a nemůže jej být 

dále užito jako důkazu v trestním řízení. Pokud po oznámení trestného činu dojde k zahájení 

trestního stíhání určité osoby, je nezbytné, aby oznamovatel opětovně uvedl popis předmětné osoby 

v rámci výslechu. Pouze takový výslech je relevantní z hlediska zjišťování skutkového stavu věci 

před soudem, a jen z popisu osoby v rámci něj je možné následně dovozovat věrohodnost 

či nevěrohodnost provedeného znovupoznání. Zákon nepřipouští postup, ve kterém by svědek 

před rekognicí pouze podal vysvětlení dle trestního řádu. V praxi byly řešeny případy, kdy nejen 

že nedošlo před znovupoznáváním k vyslechnutí poznávající osoby v řádném procesním postavení, 

ale nedošlo k sdělení okolností poznávající osobou vůbec, tedy ani v rámci vysvětlení. I zde však 

bude z procesního hlediska výsledek totožný. Zmíněná procesní pochybení řešil Městský soud 

v Praze, který zřetelně konstatoval, že rekognici musí předcházet, a to obligatorně, výslech 

poznávající osoby k okolnostem, za nichž poznávanou osobu vnímala, a o znacích 

nebo zvláštnostech, podle nichž by ji mohla poznat.26 Dále uvedl, že nepostačí zaznamenat popis 

poznávané osoby při přijetí trestního oznámení stejně jako nepostačí požádat svědka o popis 

poznávané osoby v rámci vyžádaného vysvětlení [podle ustanovení § 158 odst. 3 písm. a) tr. řádu].27 

                                                             
24 Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 95 

25 Srov. např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 2 To 45/2005 (publikováno v periodiku Soudní 

rozhledy č. 9/2005, str. 336): „Zákon nepřipouští postup, aby poznávající osoba, kterou je svědek, nebyla před rekognicí 

vyslechnuta v tomto procesním postavení, nýbrž podala pouze vysvětlení podle § 158 odst. 3 písm. a) TrŘ. Pokud bylo takto 

nezákonně policejním orgánem postupováno, nelze rekognici, která nenavazovala na svědecký výslech poznávající osoby, ale 

jen na její vysvětlení, považovat za, byť jen relativně, účinný (přípustný) důkaz.“; dále srov. Výkladové stanovisko Nejvyššího 

státního zastupitelství č. 4/2003 ze dne 30. 5. 2003, sp. zn. SL 732/2003 

26 Potud viz ustanovení § 104b odst. 1 trestního řádu 

27 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2003, sp. zn. 7 To 128/2003 (publikováno v periodiku Trestněprávní revue 

č. 7/2004, str. 214) 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrrgu4a
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Nebude-li tak osoba vyslechnuta v odpovídajícím procesním postavení, není pro tuto naprosto 

zásadní vadu důkazní hodnota takové rekognice pouze snížena, nýbrž jde o důkaz absolutně 

neúčinný a nepřípustný, který musí soud z okruhu hodnocených důkazů vyřadit a nepřihlížet 

k němu.28  

 Jednoznačně není zákonem vymezeno, zda by měl být výslech prováděn bezprostředně 

před aktem znovupoznání, či zda je možné (případně vhodnější) jeho provedení krátce po události, 

při níž byla určitá osoba vnímána. Dikce zákona pouze uvádí, že se poznávající osoby 

„…před rekognicí vyslechnou.“, přičemž přesnější časový úsek stanoven není. Osobně 

se na základě prostudované judikatury domnívám, že takový výslech může být proveden i delší 

dobu před samotným znovupoznáním, avšak pouze v případech, kdy se nejedná o rekognici 

jako úkon neodkladný.29 Mezi výslechem a rekognicí však nesmí samozřejmě dále nastat žádná 

z dalších vad majících za následek neúčinnost důkazu znovupoznáním. Zároveň by bylo jistě 

na místě, pokud mezi výslechem o okolnostech a znacích osoby a rekognicí bude delší časová 

prodleva, dotázat se poznávajícího, zda chce předchozí výslech doplnit či pozměnit, a případně 

z jakých důvodů. Provedení výslechu nikoliv bezprostředně před samotným znovupoznáním, 

avšak řádně při splnění všech výše uvedených podmínek, nebude tak mít za následek neúčinnost 

rekognicí získaného důkazu, neboť zákon bezprostřední souslednost nepožaduje. 

 V první fázi je třeba klást důraz zejména na to, aby nedocházelo k sugestivnímu ovlivnění 

poznávajícího. Zároveň je třeba mít stále na paměti, že vnímání každé osoby je vysoce subjektivní, 

a může tak být značně zabarveno. „Lidské vjemy nejsou prostými smyslovými odrazy skutečnosti, 

ale jsou produktem vzájemného působení objektu a subjektu, a proto tentýž předmět vnímají různí 

lidé různě podle toho, jak různě posuzují jeho vlastnosti, poslání a význam.“30 Je však třeba se 

co nejvíce pokusit odhadnout míru takového subjektivního zkreslení a zjistit stupeň zaměřenosti 

vnímání. Čím vyšší je stupeň zaměřenosti vnímání osoby, tím přesnější bývá zpravidla vjem 

a představa, a v důsledku k o to lepšímu a věrohodnějšímu znovupoznání dochází. Domnívám se 

proto, že by v rámci první fáze měla být dodržena i následující doporučení (zejména je-li 

poznávajícím svědek):31 
 

                                                             
28 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 2 To 191/2003 (publikováno v periodiku Trestněprávní revue 

č. 3/2004, str. 91) 

29 Viz např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. 1 To 16/2005 (publikováno jako Výběr VKS 

č. 49/2005) 
30 Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 16 

31 Srov. Wasberg, J.: Lineups, Showups and Photographic Spreads: Legal and Practical Aspects Regarding Identification 

Procedures and Testimony. [online] Washington, US, aktualizováno 14. 8. 2009, str. 3 a násl. [zobrazeno 2017-02-18, 02:02] 

Dostupné online na:  

<https://fortress.wa.gov/cjtc/www/images/docs/classes/led/Articles/LINEUPS_and_TOC_081409.pdf> 

https://fortress.wa.gov/cjtc/www/images/docs/classes/led/Articles/LINEUPS_and_TOC_081409.pdf
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 nikdy nenabádat svědka, neříkat žádné informace o podezřelém (zejména nezmiňovat, zda 

a jak byl dopaden, zda se přiznal, jak vypadá, jaká zranění mu byla způsobena apod.), 
 

 zeptat se svědka na přibližnou výšku útočníka a požádat ho, aby tuto výšku zhruba ukázal 

rukou (někdy může být vhodné optat se, jaká partie těla útočníka se nacházela přímo ve výši 

očí svědka), 
 

 požádat svědka o odhadnutí výšky a váhy vyslýchajícího (popř. jiné osoby), 
 

 zeptat se svědka na přibližnou vzdálenost, která jej dělila od útočníka, a nechat jej 

ve vhodných případech tuto vzdálenost demonstrovat vzdálením se od vyslýchajícího  

(„I při vnímání prchavých událostí, odehrávajících se ve větší vzdálenosti, může vnímající 

osoba podat mnohem výstižněji údaje a popis, než vnímá-li podobnou událost v těsné 

blízkosti. Každý jev či předmět má celou řadu prvků, avšak analyzátory jsou schopny 

zachytit vzhledem k prchavosti vjemu jen část obrazů, v prvé řadě ty, jež se nalézají 

v centrální sféře vnímání, představované polem pozornosti.“) 32, 
 

 požádat svědka, aby stručně odhadl dobu, po kterou pozoroval útočníka (popř. jej 

bezprostředně před tímto dotazem požádat, aby incident krok po kroku prošel z důvodu 

možného odhadu vyšetřovatele, zda má vyslýchaný spíše bradychronický 

nebo tachychronický typ vnímání času ve spojitosti s danou událostí), 
 

 zeptat se svědka, zda v době, kdy byl přítomen páchání trestné činnosti, přemýšlel 

o případném pozdějším poznávání či popisování útočníka,  
 

 zeptat se svědka, zda útočníka viděl ještě někdy jindy v minulosti, popřípadě zda jej neznal 

(roli hraje stupeň známosti, např. soused vs. někdo spatřený před deseti lety – pokud se 

osoby lépe znají, bude provedení rekognice zpravidla neúčelné, bez vypovídající hodnoty), 
 

 sdělit svědkovi, že významem a cílem výslechu a následného aktu znovupoznávání je nejen 

usvědčit a potrestat pachatele trestného činu, ale také „očistit“ nevinné podezřelé, a že tedy 

skutečný pachatel může, ale nemusí být přítomen mezi ukázanými osobami, 
 

 optat se svědka, zda chce cokoliv doplnit a případně jej nechat toto doplnění nerušeně provést, 
 

 pořizovat zvukový záznam z celého výslechu, ideálně pořídit i záznam obrazový 

či audiovizuální. 

  

                                                             
32 Matiášek, J.; Bárta, B.; Soukup, J.: Výslech a psychologie. Praha: Orbis, 1976, str. 46—47  
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5.2. II. FÁZE  - AKT ZNOVUPOZNÁVÁNÍ OBJEKTU 
 

 Po provedení výslechu mohou orgány činné v trestním řízení přistoupit k druhé fázi rekognice, 

jejímž obsahem je samotné ztotožňování poznávané osoby dříve vyslechnutou osobou 

poznávající.33 Ztotožňovaná osoba se vždy osobě ztotožňující ukáže současně mezi nejméně třemi 

osobami, které se výrazně neodlišují (tyto osoby bývají označovány jako figuranti, případně též 

osoby přivzaté).34 Ztotožňující osobě je třeba umožnit, aby si ukázané osoby prohlédla ze všech 

stran, a je třeba jí k tomu poskytnout dostatek času. Ve fázi znovupoznávání ztotožňující osoba 

označí osobu poznávanou, pakliže jí pozná, a zároveň uvede, zda a případně do jaké míry si je 

správností určení její totožnosti jako osoby poznávané jistá. Poznávající osoba by měla být na míru 

jistoty provedeného určení totožnosti vždy tázána až poté, kdy se opravdu a zjevně rozhodla určitou 

osobu označit a bez odvolání tak učinila.35 Pokud však ztotožňující osoba v žádné z ukázaných osob 

poznávaného s nejvyšší pravděpodobností neidentifikuje jako nezaměnitelnou individualitu dříve 

vnímanou v souvislosti s předmětnou trestnou činností, nemůže být k označení některé z ukázaných 

osob jakýmkoli způsobem donucována. K označení osoby by mělo docházet jednoznačným 

projevem vůle před všemi osobami ukázanými (s výjimkou níže uvedených případů, kdy je 

prováděna tzv. rekognice skrytá). Orgán činný v trestním řízení v žádné fázi rekognice neprozrazuje 

poznávajícímu identitu poznávaného a ani jej neinformuje o správnosti provedené identifikace. 

 Druhá fáze je jádrem samotné rekognice a musí u ní být dodrženy následující obecné zásady 

a pravidla přípravy a provedení:36 

5.2.1.    PRVOTNÍ VÝSLECH POZNÁVAJÍCÍHO 

 

 

 V tomto bodu odkazuji na výklad o I. fázi rekognice osob v rámci této práce.37 

 

 

                                                             
33 Ačkoliv pojmem „rekognice“ v širším slova smyslu rozumíme procesní úkon vždy minimálně o dvou fázích, tak pojmem 

„rekognice“ v užším slova smyslu máme mnohdy na mysli právě a pouze fázi druhou, v níž dochází přímo ke ztotožňování 

poznávané osoby mezi osobami přivzatými. Pro účely této práce je pro samostatnou druhou fázi zpravidla užíváno pojmu 

„znovupoznávání“.  

34 Stanoví § 104b odst. 3 trestního řádu. Výjimkou je rekognice mrtvoly, kde postačí ukázání jediného objektu - mrtvé osoby. 

35 Zde je třeba zabránit, aby vyšetřovatel např. při větě „Myslím, že to byla osoba č. 3, ale ještě se rozmyslím. Ne počkat, byla 

to spíše osoba č. 4. Ano, určitě, volím osobu č. 4.“ zarazil poznávajícího již po první větě, či dokonce v půlce první věty 

otázkou, neboť i toto by mohlo působit návodně. (Srov. Wasberg, J.: Lineups, Showups and Photographic Spreads: Legal and 

Practical Aspects Regarding Identification Procedures and Testimony. [online] Washington, US, aktualizováno 14. 8. 2009, 

str. 10 a násl. [zobrazeno 2017-02-18, 02:02] Dostupné online na:  

<https://fortress.wa.gov/cjtc/www/images/docs/classes/led/Articles/LINEUPS_and_TOC_081409.pdf>) 

36 Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 91—114 
37 Viz kapitola 5.1. („I. Fáze – prvotní výslech subjektu“) 

https://fortress.wa.gov/cjtc/www/images/docs/classes/led/Articles/LINEUPS_and_TOC_081409.pdf
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5.2.2. ZÁKAZ NÁTLAKU A OVLIVŇOVÁNÍ MYŠLENÍ A PŘEDSTAV POZNÁVAJÍCÍHO 
 

 

 Při provádění rekognice je třeba ve všech fázích předcházet sugestivnímu působení 

zejména orgánů činných v trestním řízení na poznávajícího. Podle ustanovení § 101 odst. 3 

trestního řádu ve spojení s ustanovením § 104b odst. 6 trestního řádu nesmí být 

poznávajícímu kladeny otázky, v nichž by byly obsaženy klamavé a nepravdivé okolnosti 

nebo okolnosti, které se mají zjistit teprve z jeho výpovědi. Zakázáno je nejen kladení 

sugestivních otázek, ale také je zakázána sugesce v důsledku projevů nonverbálních, 

v důsledku intonace a zabarvení hlasu a řeči a dále je zakázáno i veškeré sugestivní působení 

mimo akt rekognice i mimo vlastní činnost orgánů činných v trestním řízení. Jedná se 

tak o široce vymezený zákaz, jehož nedodržení vede k absolutní neúčinnosti z rekognice 

získaného důkazu. V praxi samozřejmě bude zpravidla obtížné identifikovat, kdy už se jedná 

o sugestivní nabádání k označení určité osoby, a kdy nikoliv. Ve sporných případech 

by ovlivňování mělo být vykládáno a posuzováno spíše extenzivně ve prospěch 

poznávaného. Orgán je povinen klást poznávajícímu neutrální dotazy. Vyloučeny tak budou 

otázky typu „Ani osoba pod č. 1 vám není povědomá?“ apod.  

 Zároveň na poznávajícího nesmí být vyvíjen nadměrný nátlak, neboť i ten snižuje 

věrohodnost rekognice. V důsledku nátlaku může poznávající začít jednat ve stresu, snažit se 

rychle nějakou osobu označit. Vyloučeny jsou proto otázky, které mohou nadmíru uvádět 

poznávajícího do stresu či napětí. Pokud takovéto otázky budou položeny, není rekognice již 

svobodnou a dobrovolnou volbou poznávajícího, který velmi snadno nabude dojmu, 

že některou osobu zkrátka označit má.  

 Osobně považuji úkon rekognice ve stávající zákonné podobě i při řádném provedení 

za svým způsobem sugestivní a nátlakový. Poznávající si je od počátku vědom, že by 

v ideálním případě měl poznávanou osobu označit a řádně tuto identifikaci zdůvodnit, 

což na mnohé může působit, zvláště před policejním orgánem či soudem, stresujícím 

způsobem. 

 

5.2.3.   ZAMEZENÍ UKÁZÁNÍ POZNÁVANÉ OSOBY ČI JEJÍ FOTOGRAFIE POZNÁVAJÍCÍMU 

 

 

 Základní podmínkou zákonnosti je neukázání poznávané osoby poznávajícímu 

před znovupoznávací fází rekognice (ať již po výslechu či ještě před výslechem 

poznávajícího k popisu poznávané osoby). Ukázáním zde rozumíme nejen vědomé 

představení poznávaného (např. ukázáním fotografie), ale také náhodné (s ohledem na konání 

orgánu činného v trestním řízení mnohdy nedbalé) setkání či spatření. Pokud dojde k setkání 



16 
 

poznávajícího a poznávaného (např. na chodbě před jednací místností), je pravděpodobné, 

že výsledek rekognice neposkytne věrohodný důkaz, neboť setkáním vznikne nová paměťová 

stopa v mozku poznávajícího. Ten poté může při samotné rekognici označit poznávanou 

osobu na základě paměťové stopy čerstvěji vzniklé, nikoliv na základě paměťové stopy 

z doby spáchání trestného činu. Samozřejmě tomu tak nemusí vždy být, avšak s ohledem 

na faktickou nemožnost jednoznačně určit, zda byla osoba identifikována skutečně 

na základě paměťové stopy dřívější, dochází ke vzniku podstatné a neodstranitelné procesní 

vady. Spatření osoby poznávané osobou poznávající v průběhu trestního řízení tak zakládá 

absolutní neúčinnost získaného důkazu.38 To ještě nevylučuje možnost provést rekognici 

nejprve podle fotografie a až následně in natura v souladu s ustanovením § 104b odst. 4 

trestního řádu.39 Domnívám se, že pod pojem „ukázání“ osoby bychom v širším smyslu slova 

měli zařadit taktéž situace, kdy je poznávaná osoba orgánem činným v trestním řízení 

podrobněji či návodně popsána poznávajícímu. Ačkoliv jsou uvedená pravidla postavena 

na jednoduchých logických základech, dochází bohužel ze strany soudů k četným 

pochybením při hodnocení použitelnosti z rekognice získaných důkazů.40  

 

5.2.4.    ŘÁDNÉ POUČENÍ OSOB REKOGNICE SE ÚČASTNÍCÍCH  

 

 

 Při provádění úkonu musí dojít k poučení osob účastnících se rekognice v souladu 

s příslušnými ustanoveními trestního řádu, a to jak k poučení osoby ztotožňující a osoby 

ztotožňované, tak k poučení osob přivzatých a osoby na věci nezúčastněné. Nedojde-li 

k řádnému poučení osob, bude rekognice zatížena podstatnou vadou. V důsledku této vady 

se bude jednat o úkon zcela vadný a získaný důkaz bude nepoužitelný v řízení před soudem, 

tedy absolutně neúčinný. 41  Do kategorie obligatorních náležitostí poučení bych zařadil 

i právo obviněného, je-li poznávanou osobou, být seznámen s důvody, proč má 

ke znovupoznávání dojít, tzn. sdělit mu souvislost úkonu rekognice s jeho obviněním.42 

 Po základním poučení osob již orgány mnohdy neuvedou specifika rekognice 

a nedoporučí osobám, jak by se měly v průběhu úkonu chovat za účelem řádného získání 

                                                             
38 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 6. 1989, sp. zn. 5 Tz 8/1989 (publikováno pod č. 54/1990 Sb. rozh. tr.) 

39 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1542 

40 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2915/16 (publikováno jako Výběr judikatury pod zn. ÚS 

4190/2016), kterým došlo ke konstatování nezákonně provedené rekognice chybně hodnocené v usnesení Krajského soudu 

v Praze ze dne 6. 1. 2016, sp. zn. 9 To 612/2015 navazujícím na rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 3. 11. 

2015, sp. zn. 17 T 49/2015 

41 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 1. 2002, sp. zn. 5 Tz 237/2001 (publikováno v Souboru trestních rozhodnutí NS, 

svazek 15/2002, pod zn. T 373) 

42 Viz ustanovení §§ 91, 92, 99, 100 a 101 trestního řádu 
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důkazu. Zde lze spatřovat určitou dvojsečnost. Příslušné orgány by měly poskytnout osobám 

instruktáž za účelem řádného průběhu úkonu.43 Zároveň je však třeba neposkytovat návod 

na zmaření rekognice poznávaným, kteří zájem na jejím zmaření mohou mít. Pokud těmto 

bude sděleno v rámci instruktáže, aby především nedělali nic neobvyklého, nevystupovali 

z řady či se bez dotázání neprojevovali, protože by tím mohlo být znovupoznání zmařeno, 

pravděpodobně bude v jejich zájmu tak učinit (i za cenu udělení pořádkové pokuty). Je tedy 

zřejmě vhodné ponechat na uvážení orgánů činných v trestním řízení, kdy je žádoucí 

poskytnout osobám podrobnější instruktáž nad rámec zákona. V samotném průběhu 

znovupoznávání již má být ze strany příslušných orgánů hovořeno co nejméně, 

aby nedocházelo k nepříznivému ovlivňování poznávajícího. 

 

5.2.5.    PROVÁDĚNÍ ZNOVUPOZNÁNÍ VŽDY S JEDINOU POZNÁVAJÍCÍ OSOBOU 

 

 

 Výjimkou nejsou situace, kdy je k dispozici více osob poznávajících, které by teoreticky 

mohly identifikovat tutéž osobu poznávanou. Rekognice osob má být vždy současně 

prováděna pouze s jedinou poznávající osobou, aby vědomě či nevědomě v procesu 

znovupoznávání nedocházelo k vzájemnému ovlivňování poznávajících a tím 

i ke znehodnocování výsledků rekognice. S tím souvisí i povinnost orgánů činných v trestním 

řízení zajistit, aby nemohlo mezi jednotlivými poznávajícími docházet k předávání informací, 

tedy aby se v rámci jednotlivých znovupoznávacích úkonů nemohli vzájemně bavit či spolu 

jinak komunikovat (např. posunky). Není proto možné, aby u téhož aktu znovupoznávání 

byly ve stejný moment přítomny dvě poznávající osoby. Stejně tak není možné, 

aby se poznávající osoby například bavily či potkaly na chodbě před místností, kde je 

prováděno znovupoznávání. Osoby mají být odděleny nejen v průběhu druhé fáze, 

ale i v průběhu předchozího výslechu, v rámci nějž je taktéž nežádoucí vzájemné ovlivňování 

a vzájemné doplňování a dotváření informací. Případné pochybení orgánu činného v trestním 

řízení, který nezajistí podmínky zamezující vzájemnému ovlivnění poznávajících osob, může 

mít z hlediska trestního řízení fatální dopady. Nicméně bude třeba vyhodnocovat případ 

od případu a ad hoc určit, k jak závažnému pochybení došlo, a zda má toto za následek 

absolutní neúčinnost získaného důkazu. Pokud například ke kontaktu dvou poznávajících 

dojde až poté, co jeden z nich již poznávaného identifikoval, bude tato první identifikace 

v souladu se zákonem a procesní vadou bude trpět až identifikace osoby druhé.   

                                                             
43 Protivínský, M.: Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Praha: Bulletin advokacie, 2/1997, str. 11 
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5.2.6.  PROBLEMATIKA VÝRAZNĚ SE NEODLIŠUJÍCÍCH OSOB 

 

 

 Základním předpokladem řádně provedené rekognice je ukázání osob, které se výrazně 

neodlišují. Jinými slovy se osoby přivzaté nesmí v obecných znacích (např. rasa, věk) výrazně 

odlišovat od osoby poznávané. Pachatelé často při činu maskují vlastní totožnost, 

a to různými způsoby (např. paruka, kukla, tmavé brýle), případně tito mění vzhled 

po spáchání trestného činu. Ztotožnění může být proto velmi komplikované. Je třeba 

vedle sebe stavět osoby aktuálně podobné, byť se nynější pachatelův vzhled může zcela 

rozcházet s jeho vzezřením při činu. „V případě, kdy identifikovaná osoba nemá 

ve skutečnosti znaky uvedené poznávající osobou při předběžném výslechu, není nutné, 

aby přivzaté osoby měly znaky tohoto druhu, ba naopak by tento požadavek průběh rekognice 

mohl negativně ovlivnit. V žádném případě však nemají být vybírány přivzaté osoby podobné 

v detailech a zvláštnostech, které identifikovaná osoba skutečně má, které však poznávající 

osoba při předběžném výslechu neuvedla, neboť takto chápaná podobnost osob by již nebyla 

ve prospěch spolehlivosti rekognice, nýbrž naopak by akt znovupoznání ztížila či znemožnila, 

zvláště v těch případech, kdy poznávající osoba vnímala danou osobu jen jedenkrát a krátký 

okamžik.“44 

 V praxi samozřejmě nebude možné, aby si ukázané osoby byly podobné ve všech znacích. 

Ostatně určitý stupeň odlišnosti těchto osob je naopak žádoucí. 45 Je však třeba vymezit 

pomyslnou hranici, co ještě výrazná odlišnost není, a co už naopak je. Ve světě jsou dostupné 

programy na měření shodných rysů osob v obličeji pomocí tzv. PCA analýzy (tedy analýzy 

hlavních obličejových prvků), těchto programů však není v České republice vůbec 

využíváno.46  

 Ačkoliv bude posouzení podobnosti ad hoc na hodnocení orgánů činných v trestním řízení, 

pokusím se formulovat několik obecných vlastních názorů týkajících se základních prvků 

rekognice osoby in natura na základě vzhledu. Znaky bych rozdělil do následujících kategorií: 
 

 Věk: Ukazované osoby se nesmí výrazně odlišovat věkově, přičemž je třeba vycházet 

výhradně z věku zdánlivého. Vedle sebe by tak měly být postaveny osoby, které působí 

přibližně stejně staře (např. 35–40 let). U osob mladších 20 let bývají vývojové 

                                                             
44 Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 126 

45 Malpass, R. S.; Tredoux, C. G.; McQuiston-Surrett, D.: Lineup Construction and Lineup Fairness. [online] Handbook of 

Eyewitness Psychology (Vol. 2): Memory for people. Lawrence Erlbaum and Associates. str. 3 [zobrazeno 2017-02-20, 13:02] 

Dostupné online na: <http://eyewitness.utep.edu/documents/malpass&05lineupfairness.pdf> 

46 Tredoux, C. G.: A direct measure of facial similarity and its relation to human similarity perceptions. [online] Journal of 

Experimental Psychology: Applied, No. 8 (3), 2002, str. 180—193 [zobrazeno 2017-02-20, 17:22] Dostupné částečně online 

na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12240930>  

http://eyewitness.utep.edu/documents/malpass&05lineupfairness.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12240930
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morfologické rozdíly větší, proto by měl být věkový rozptyl ukázaných osob užší. 

Za přiměřený faktický věkový rozptyl bych u osob starších 20 let považoval maximálně 

7 let. Komentář k trestnímu řádu uvádí extrémní případ, kdy věkový rozdíl mezi osobami 

činil 23 let.47  
 

 Rasa, barva pleti: Ukázané osoby by měly být bezvýhradně stejné rasy a barvy pleti, 

a to s ohledem na možné přílišné rozdíly osob při nedodržení těchto kritérií (např. běloch 

vs. černoch - viz dále u Spojených států amerických). 
 

Uvedené znaky bude třeba zachovat shodné u všech ukázaných osob, neboť jsou 

nezbytnou podmínkou alespoň částečné podobnosti. Při jejich nedodržení 

se nebude jednat o výrazně se nelišící osoby, dojde ke zmaření rekognice a získaný 

důkaz bude absolutně neúčinný. Vzhledem k obecnosti uvedených znaků, které jsou 

totožné u ohromného množství osob, však nebude možno pouze na jejich základě provést 

ztotožnění poznávané osoby. Roli by naopak neměla hrát národnost a při vzájemné 

podobnosti ji nemusí hrát ani pohlaví ukázaných osob. 
   

 Délka a barva vlasů, oblečení: Jedná se o výrazné, rychle a lehce zapamatovatelné 

znaky, které však lze bez větších problémů měnit. Figuranti by měli mít zhruba stejnou 

barvu a úpravu vlasů jako má (při provádění rekognice) poznávaný – např. hnědé krátce 

střižené vlasy.  Zároveň je třeba dodržet typově a barevně shodné výrazné části oblečení 

mezi ukázanými, zejména uvedl-li takové znaky oblečení poznávající při výslechu. 

Tak například, uvedl-li poznávající, že pachatel měl červenou mikinu, měli by být 

všichni ukázaní oděni do červené mikiny za účelem vytvoření pokud možno obdobných 

podmínek. Nepřizpůsobení podoby poznávaného a figurantů popisu pachatele 

pohybujícího se na místě činu však a priori nevede ke ztrátě důkazní hodnoty 

rekognice.48  
 

Podobnost uvedených znaků bude třeba alespoň zhruba dodržet mezi všemi 

ukázanými osobami. Nezajištění podobnosti v těchto znacích povede k výrazné 

odlišnosti osob. V takovém případě z rekognice získaný důkaz výrazně ztrácí 

na důkazní síle (může být pouze důkazem podpůrným) až ji podle okolností daného 

případu zcela ztrácí. 
 

 Fyzické znaky, v jejichž souhrnu může dojít k věrohodnému ztotožnění 

pachatele: Jedná se o poměrně průkazné a značně individuální znaky, které v souhrnu 

mohou vést ke spolehlivému určení poznávané osoby. Orgán činný v trestním řízení by 

                                                             
47 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání, C. H. Beck, 2013, str. 1541 

48 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS č. 47/2007 

pod č. 159/2007 USn.) 
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se měl snažit o nalezení figurantů alespoň v některých těchto znacích shodných. 

Primárně je třeba hledat figuranty obdobné tělesné konstituce (výška a zdánlivá váha) - 

výrazné nedodržení tohoto kritéria bude mít za následek neúčinnost znovupoznáváním 

získaného důkazu. Znaky, které sem řadím, jsou např. chrup, tělesné ochlupení, tvar 

nosu, tvar nehtů, způsob růstu vlasů atp. Tyto znaky již jsou dosti specifické a nelze 

tak trvat na jejich podobnosti u všech ukázaných osob pod hrozbou neúčinnosti důkazu. 

Právě souhrn takových znaků je v případě většiny rekognic klíčový a měl by vést 

k věrohodnému určení poznávaného. 

 

 Někdy se též spekuluje, do jaké míry má být přihlíženo při rekognici k doplňkům 

poznávané osoby (např. náramek, piercing). Na rozdíl od mého předchozího názoru 

uveřejněného v rámci soutěže SVOČ se po přečtení další materie domnívám, že by pokud 

možno mělo dojít k odstranění doplňků poznávané osoby pro účely rekognice, neboť ony 

samotné by neměly vést poznávajícího k označení jedné z osob. Tento názor zastávám 

především z důvodu, že mnohdy může být rekognice prováděna s osobou, která se k určitému 

trestnému činu sice doznala, ale panují pochybnosti, zda čin opravdu spáchala (zcela chybí 

motiv apod.). Přizná-li se kupříkladu bratr skutečného pachatele k trestnému činu, 

aby pachatele chránil, a bude-li seznámen s plánovanou rekognicí, selským rozumem (má-li 

jej) dovodí, že bude vhodné vzít si některý z pachatelových doplňků pro zvýšení věrohodnosti 

důkazu a nalákání poznávajícího na jeho označení.  

 Na doplňky pachatele by měl být poznávající dotázán v rámci prvotního výslechu, 

neboť jejich uvedení zaznamenané v protokolu nepochybně může hrát roli. 

Akt znovupoznávání je však založen na principu identifikace znaků anatomicko-

morfologických či funkčně-dynamických, nikoliv pouhých doplňků. Doplněk by tedy měl 

být sejmut, a nebude-li to možné, měl by být vhodně doplněn i u ostatních ukázaných osob. 

S ohledem na povinnost obviněného v pozici poznávaného se pouze pasivně podrobit 

rekognici zřejmě bude připadat v úvahu pouze sundání doplňků volně sejmutelných. Bez jeho 

souhlasu však nebude možná trvalejší úprava vzhledu (poznávanému tak bude možno sundat 

např. náramek, ale už jej nebude možno donucovat např. k oholení hlavy). „Při tom je 

však třeba dbát toho, aby nebyl eventuálně upravován zevnějšek identifikované osoby tak, 

jak dříve nevyhlížela, ale jak vyhlížela osoba vnímaná poznávající osobou, tzn. aby nedošlo 

k úpravě zevnějšku identifikované prověřované, ale nevinné osoby. Dále je třeba dbát toho, 

aby nebyl upravován podle popisu poznávající osoby jen zevnějšek a oděv identifikované 

osoby, nýbrž i přivzatých osob, aby identifikovaná osoba nebyla ihned na prvý pohled 

nápadná.“49  

                                                             
49 Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 128 
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5.2.7.    PRÁVO POZNÁVANÉHO NA VOLBU LIBOVOLNÉHO MÍSTA 

 

 

 Trestní řád v ustanovení § 104b odst. 2 expressis verbis stanoví právo poznávané osoby 

vybrat si libovolné místo mezi figuranty: „Má-li být poznána osoba, ukáže se podezřelému, 

obviněnému nebo svědkovi mezi nejméně třemi osobami, které se výrazně neodlišují. Osoba, 

která má být poznána, se vyzve, aby se zařadila na libovolné místo mezi ukazované osoby.“ 

Práva může poznávaná osoba využít těsně před příchodem poznávajícího tak, aby bylo 

zamezeno případnému předání informace, na které pozici se nachází (po zformování 

ukázaných osob by již nikdo neměl z místnosti vycházet, telefonovat atp.). Zároveň má být 

poznávané osobě zajištěno, aby měla v případě provádění více znovupoznávání ze strany 

různých poznávajících možnost pokaždé změnit místo mezi figuranty (ti by ideálně měli 

zůstávat stejní).50 S tímto názorem se však neztotožňuje např. M. Protivínský.51 Já osobně 

nevidím důvod, proč by poznávanému v zájmu objektivity úkonu a zamezení možného 

předávání informací nemělo být umožněno zvolit si místo pro každé znovupoznávání zvlášť.  

 Každý objekt musí být při druhé fázi rekognice vybaven štítkem s pořadovým číslem 

pro jednoznačnou možnost označení. I volba pořadového čísla má být ztotožňované osobě 

umožněna, aby samotná volba místa ve skupině osob neztrácela smysl. 

 

5.2.8.    UKÁZÁNÍ (JEDNÉ) POZNÁVANÉ OSOBY MEZI NEJMÉNĚ TŘEMI OSOBAMI  

 

 

 Trestní řád ve svém ustanovení § 104b odst. 3 uvádí: „Má-li být poznána osoba, ukáže 

se podezřelému, obviněnému nebo svědkovi mezi nejméně třemi osobami…“. Celkem jsou 

tedy před poznávajícího postaveny vždy alespoň 4 osoby. Komentář k zákonu stanoví, 

že poznávaná osoba má být mezi figuranty pouze jedna.52 Tento názor podporují i mnohé 

zahraniční studie, které kladou důraz na tzv. „single-suspect model“, tedy na skutečnost, 

aby v rámci jedné rekognice nebylo nikdy ukazováno více osob podezřelých. Zároveň 

zdůrazňují neutrální vztah přivzatých osob k prováděné rekognici. 53  Pokud má tedy 

poznávající v rámci trestního řízení ztotožňovat více osob poznávaných, je třeba, 

aby ke každému poznávanému byly vybrány jiné vhodné přivzaté osoby. 

                                                             
50 Schulz, W.: Die Untersuchung unnatűrlicher Todesfälle. Berlin: Publikationsabteilung, 1985, str. 129 

51 Protivínský, M.: Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Praha: Bulletin advokacie, 2/1997, str. 12 

52 Viz Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1543 

53 Např. Lindsay, R. C. L.; Wells, G. L.: Improving Eyewitness Identifications From Lineups: Simultaneous Versus Sequential 

Lineup Presentation. [online] Journal of Applied Psychology, Volume 70, No. 3, 1985, str. 557 [zobrazeno 2017-02-19, 23:13] 

Dostupné online na:  

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.6068&rep=rep1&type=pdf> 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.6068&rep=rep1&type=pdf
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 Dřívější trestní řád požadoval, aby byl identifikovaný objekt ukázán „zpravidla 

mezi několika osobami téhož druhu“. Pojem „několik“ byl tehdejší odbornou literaturou 

logicky vykládán jako „alespoň dvě“ osoby, a tedy před poznávajícího bývaly předvedeny 

vždy minimálně tři osoby.54 Historicky tak došlo k navýšení počtu ukazovaných osob. 

 

 Považuji za zajímavé zamyslet se nad počtem přivzatých osob a možným dopadem 

takového počtu na výsledky provádění rekognice. Přivzaté osoby logicky snižují 

pravděpodobnost náhodně správného zvolení osoby poznávané, a teoreticky by tak měl 

vzrůstající počet osob přivzatých pozitivně korelovat se snižujícím se počtem osob chybně 

usvědčených na základě znovupoznání. Vyšší počet přivzatých osob rovněž bude snižovat 

sugestivní působení jednotlivých ukázaných osob na poznávajícího v tom smyslu, že danou 

konkrétní osobu měl vidět v souvislosti s trestným činem. Na druhou stranu však z důvodu 

zamezení náhodného zvolení poznávané osoby máme zavedenu první a případně třetí fázi 

rekognice, a někdo tak může považovat zvyšující se počet přivzatých osob za nevhodný 

z důvodu nadměrného štěpení pozornosti poznávajícího. Poznávající se v takovém případě 

bude dostávat do většího stresu tím, že na něj bude působit úkon znovupoznání náročněji, 

což ve výsledku povede k jeho neustálému „přepínání“ pozornosti mezi jednotlivé ukázané 

osoby a v důsledku až k nesoustředěnosti a zmatku. Při zvyšujícím se počtu přivzatých osob 

by tak podle mého názoru docházelo nejen ke zmíněnému snižování procenta chybně 

usvědčených osob, ale od určitého množství ukázaných osob také k snižování procentuální 

úspěšnosti řádně provedených identifikací (v důsledku tak ke snižování zákonně 

usvědčených pachatelů trestné činnosti). Do určitého počtu ukázaných osob by tak zvyšující 

se množství figurantů mělo v souhrnu pozitivní výsledky, od určitého počtu by již byly 

výsledky negativní. Stanovení oné „hranice rovnováhy“ je však velmi složité. 

 Pokud v první výslechové fázi poznávající dokáže poměrně podrobně popsat poznávanou 

osobu, je zřejmě zbytečné, aby před něj následně bylo postaveno větší než zákonem 

stanovené minimální množství osob. Pokud je naopak patrné či pravděpodobné, že si osoba 

není vzezřením dříve vnímané osoby příliš jistá, měl by orgán činný v trestním řízení vhodně 

navýšit počet ukázaných osob. 55  V souladu s názory psychologů zabývajícími 

se kognitivními procesy však lze konstatovat, že množství osob by nikdy nemělo být vyšší 

než celkem 8 předvedených. V této souvislosti bych však chtěl upozornit, že se bavíme 

                                                             
54 Srov. Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 99 
55 Obdobně tomu bude i v případě podezření, že se osoba bude chtít vyšetřovateli zavděčit jednoznačným určením osoby, a dále 

v případech, kdy osoba již dříve uvede, že nebude problém poznávaného identifikovat, ačkoliv není schopna určit na základě 

jakých konkrétních znaků atp. Stranou v tomto kontextu ponechávám možný problém opatřit výrazně se neodlišující osoby pro 

účel znovupoznání, který však v praxi bude nemálo častý a bude třeba k němu taktéž přihlížet. 
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o množství osob simultánně ukázaných, tedy ukázaných tak, jak to u nás zákon vyžaduje 

při rekognici in natura. Uvedené závěry nelze plně aplikovat na případné rekognice 

sekvenční.  

 Konkrétní zvolení vhodného počtu osob je i zde tak v důsledku třeba ponechat 

na posouzení příslušného rekognici provádějícího orgánu, a to například i s ohledem na věk 

osob. Jsou-li poznávajícími děti, hrozí ztráta koncentrace až rezignace. U dětí by proto mělo 

docházet k ukázání co možná nejmenšího možného relevantního počtu osob – výzkumy 

ukázaly, že u rekognice podle fotografií při zvýšení celkového množství snímků z 5 na 10 

klesá počet správných identifikací o více než 50 %. Je-li poznávajícím osoba mladší 15 let, 

postupuje se přiměřeně podle ustanovení § 102 trestního řádu. 

 

5.2.9.    POVINNOST OBVINĚNÉHO ZÚČASTNIT SE REKOGNICE 

 

 

 Dříve platilo, že obviněný jakožto poznávaný je povinen se k úkonu dostavit, 

avšak do protokolu může uvést, že se rekognici odmítá podrobit. O tomto jeho právu musel 

být řádně poučen. Rekognice se tak v případě negativního rozhodnutí obviněného vůbec 

nekonala. 56  Uvedený postup vycházel zejména ze samotného ústavního pořádku České 

republiky, konkrétně ze znění čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod 

(zákon č. 2/1993 Sb.), která stanoví: „Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by tím 

způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.“ a „Obviněný má právo odepřít 

výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven.“ Dále bývalo argumentováno 

některými ustanoveními trestního řádu, z nichž za nejvýznamnější považuji znění § 92 odst. 1 

věta druhá „Obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo doznání.“ 

a totéž stanovující ustanovení § 164 odst. 3 věta druhá trestního řádu. Tato pravidla je nutno 

v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 trestního řádu vztáhnout i na případ zadrženého 

podezřelého, tedy na případ osoby, která je vyslýchána a je u ní dán některý z vazebních 

důvodů, avšak doposud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání podle ustanovení 

§ 160 trestního řádu. 

 Rekognice osob je ve většině případů pouze takovým úkonem, při kterém je obviněný 

v pozici poznávaného nucen k pouhému pasivnímu strpění poznávací procedury.57 Žádné 

z výše uvedených ustanovení však nevylučuje povinnost obviněného pasivně akt 

znovupoznání strpět.  

                                                             
56 Tento názor můžeme nalézt ve starších vydáních učebnic, např. Jelínek; J., Draštík, A.; Hasch, K. a kol.: Trestní právo 

procesní. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, str. 286; dále Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami 

a judikaturou. Praha: Leges, 2009, str. 646  

57 Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 422 
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 Před dále uvedeným nálezem Ústavního soudu ČR existovaly mezi odborníky dva 

rozdílné názory. První skupina autorů (například M. Fryšták) se domnívala, že donucením 

obviněného (v roli poznávané osoby) strpět rekognici dojde k porušení jednoho ze základních 

práv na jeho obhajobu; i tito autoři však uváděli povinnost obviněného se k rekognici dostavit 

pod hrozbou uložení pořádkové pokuty či předvedení.58  Druhá skupina autorů již tehdy 

poukazovala na rozdílnost rekognice osob oproti dalším zvláštním způsobům dokazování, 

u nichž zákon výslovně uváděl zákaz donucování obviněného na těchto úkonech. 

M. Protivínský ve svém článku v reakci na názor M. Fryštáka důrazně uvádí: „Podle mého 

názoru se mýlí citovaný autor, když tvrdí, že per analogiam má obviněný jako poznávaná 

osoba jen povinnost se k rekognici dostavit, ale nemá povinnost zúčastnit se rekognice, 

nemůže k účasti na ní být žádným způsobem donucován, nemá povinnost tento úkon strpět. 

Odmítne-li obviněný strpět rekogniční úkon, může mu být podle mého názoru také uložena 

pořádková pokuta, neboť rekognice je identifikační úkon, kterým se zjišťuje, zda je osoba 

totožná s osobou vnímanou v souvislosti s trestným činem (§ 114, odst. 3 TrŘ), a obviněný je 

vždy povinen strpět úkony potřebné k tomu, aby se zjistila jeho totožnost (§ 93, odst. 3 TrŘ). 

(…) Tím chci říci, že bychom měli plédovat spíše pro tento výklad trestního řádu, 

než servírovat advokátům obviněných takové výklady, jichž se oni sami jako právníci dosud 

ani neodvažují.“59  

 Právě citovaný autor šel ještě dále, když v témže článku uvedl, že rekognovaná osoba by 

měla mít povinnost podrobit se též ztotožnění na základě hlasu, tedy že může být donucena 

k pronesení požadovaných slov. J. Musil souhlasil s názorem M. Protivínského do té míry, 

že obviněný je povinen strpět provedení úkonů, při nichž figuruje jako pasivní účastník. 

K aktivnímu jednání, kterým by mohl přispět k vlastnímu usvědčení, však donucován být 

nesmí.60 

 V roce 2006 rozpor vyjasnil Ústavní soud ČR svým nálezem, v němž stanovil povinnost 

obviněného pasivně se úkonu znovupoznání podrobit.61 Obviněného však nadále nelze 

nutit k aktivnímu jednání, kterým by sám sebe mohl usvědčit. Ústavní soud ve svém nálezu 

sice konstatoval, že nadále platí zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ (tedy „nikdo není 

povinen sám sebe obviňovat“), nicméně sám soud ve své rozhodovací praxi musí vycházet 

z principu proporcionality mezi jednotlivými hodnotami a právy chráněnými ústavním 

                                                             
58 Např. Fryšták, M.: Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti obviněného jako poznávané 

osoby na ní. [online] In Čtvrtletník Kriminalistika č. 4. Praha: MV ČR, 2004 [zobrazeno 2017-02-18, 02:12] Dostupné online 

na: <http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d>  

59 Protivínský, M.: Pro jaký výklad rekognice (§ 104b) se máme angažovat? Kriminalistika č. 4. Praha: MV ČR, 2006, str. 263 
60 Musil, J. in Fenyk, J.: Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis, 2007, str. 76—88  

61 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS 

č. 47/2007 pod č. 159/2007 USn.) 

http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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pořádkem. Ani uvedenou zásadu tak nelze aplikovat bezmezně. Senát Ústavního soudu dále 

v témže nálezu konstatoval: „Pokud by totiž konání rekognice záviselo zcela na vůli 

obviněných, došlo by k nepoměrnému ztížení vyšetřování trestných činů a v důsledku toho 

k ochromení orgánů činných v trestním řízení při zjišťování objektivní pravdy. Rekognice je 

úkonem, při němž je obviněný nucen toliko pasivně strpět poznávací proceduru. Pouhé strpění 

rekognice nelze označit za donucování k sebeobviňování či k sebeusvědčování. Poznávaná 

osoba (včetně obviněného) je povinna strpět provedení rekognice a může být přípustnými 

prostředky donucována k účasti na rekognici. V projednávaném případě policejní orgán 

neměl povinnost stěžovatele poučit o právu účast na rekognici odmítnout.“  Ústavní soud 

zasedající v senátu, jemuž předsedal právě J. Musil, tak podpořil jeho dřívější tvrzení, 

že obviněný jakožto poznávaná osoba je povinen se rekognici pasivně podrobit, nesmí být 

však nucen k aktivnímu jednání. Je-li obviněný pod sankcí pořádkové pokuty donucen 

při znovupoznání mluvit, či nebyl-li o možnosti odmítnout aktivní jednání poučen a následně 

je úspěšně k hlasovému či jinému aktivnímu projevu vyzván, je z rekognice získaný důkaz 

absolutně neúčinným. 

 Výrazně dále jde v tomto německý trestní řád (StPO) ve svém ustanovení § 81a, 

kde vymezuje povinnost obviněného strpět jak neinvazivní úkony (jako je pasivní podrobení 

se rekognici), tak též invazivní odběr trichologických materiálů (nejčastěji krve). Vždy je 

však třeba pečlivě zvažovat proporcionalitu mezi spáchaným trestným činem a intenzitou 

použitého donucovacího prostředku.62 Ve Spojených státech amerických dokonce může být 

odmítnutí podezřelého účastnit se rekognice či plně spolupracovat při rekognici komentováno 

před soudem jako přiznání viny.63  

  

5.2.10.  PŘIBRÁNÍ TZV. „NEZÚČASTNĚNÉ OSOBY“ 

 

 

 Ustanovení § 104b odst. 1 věta druhá trestního řádu stanoví: „K provádění rekognice 

se vždy přibere alespoň jedna osoba, která není na věci zúčastněna.“ Jedná se o jednu 

ze základních a obligatorních podmínek zákonnosti rekognice, která má za cíl garantovat 

spolehlivý a objektivní průběh úkonu a tím přispívat ke zjištění materiální pravdy. Povinnost 

přibírat nezúčastněnou osobu byla pro kriminalisty stanovena již před novelizací trestního 

řádu v čl. 74 odst. 1 Instrukce pro vyšetřovatele a policejní orgány k postupu v trestním řízení. 

Přibrání nezúčastněné osoby je o to podstatnější, vezmeme-li v potaz zásadní 

                                                             
62  Meyer-Gobner, L.: Strafprozessordnung. Kurzkommentar. § 81a StPo - Körperliche Untersuchung des Beschuldigten. 

Munchen: C. H. Beck, 2003, str. 254 a násl. 

63 Spojené státy americké: 21A Am Jur 2d, Criminal Law, §§ 1052-1060 (In: Wasberg, J.: Lineups, Showups and Photographic 

Spreads: Legal and Practical Aspects Regarding Identification Procedures and Testimony. [online]) 
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neopakovatelnost rekogničního úkonu (k tomu viz dále v textu). Nezúčastněnou osobou 

máme na mysli takovou osobu, která není přímo či nepřímo zainteresována na výsledku 

trestního řízení, a zároveň osobu, která nemá žádný vztah k poznávající či poznávané osobě, 

případně též k jiné osobě se vztahem k vyšetřovanému skutku. Nezúčastněná osoba musí být 

řádně poučena o svém procesním postavení a v protokolu o rekognici jako osoba 

nezúčastněná označena. Nezúčastněnou osobou nikdy nemůže být poznávající, poznávaný, 

zapisovatel, tlumočník, obhájce, zákonný zástupce, svědek či orgán činný v trestním řízení 

v dané věci (a to v jakékoliv fázi trestního řízení).64  

 Jednotný názor však nepanuje okolo otázky, zda může v roli nezúčastněné osoby 

vystupovat osoba přivzatá neboli figurant. F. Púry v komentáři uvádí: „Přibraná (ve smyslu 

nezúčastněná - pozn. autora) osoba však může být jednou z nejméně tří ukázaných osob, 

mezi které se zařadí poznávaná osoba, je-li prováděna rekognice osoby podle § 104b 

odst. 3.“65 Tento názor nesdílí M. Protivínský, který píše: „Osoby přivzaté k rekognici osob 

nemohou být současně v úloze osob na věci nezúčastněných…“66 Osobně se jednoznačně 

přikláním k názoru, že osoby přivzaté nelze brát jako osoby na rekogničním úkonu 

nezúčastněné. Nelze považovat za nezúčastněnou osobu toho, kdo v průběhu rekogničního 

úkonu stojí obvykle čelem k poznávajícímu (v lepším případě), a není tak schopen sledovat 

případné posunky a další projevy osob ukázaných (např. vypláznutí jazyku, mrknutí apod.). 

Úkolem nezúčastněné osoby je garantovat objektivní průběh znovupoznání, čehož může být 

tato osoba schopna pouze v případě, že bude moci sledovat průběh úkonu zcela nerušeně 

a nejčastěji právě z pohledu poznávajícího (tedy tak aby měla přehled o chování osob 

předvedených). Považovat osobu přivzatou současně za osobu nezúčastněnou je zcela 

absurdní zejména v těch případech, kdy by docházelo k rekognici na základě funkčně 

dynamických znaků, případně v situaci, kdy by byla prováděna rekognice skrytá (interpretace 

per argumentum ad absurdum). Pro výše uvedené si tak dovoluji uzavřít, že osoba přivzatá 

v zájmu garance objektivního průběhu rekognice a v zájmu ochrany práv osoby poznávané 

nemůže být nikdy zároveň osobou nezúčastněnou.  

 Domnívám se, že institut nezúčastněné osoby je vhodně zvolen, neboť nelze zákonnost 

rekognice po zahájení trestního stíhání garantovat pouze případnou přítomností obhájce 

při provádění úkonu. Úkolem obhájce v trestním řízení je podnikat veškeré možné zákonné 

kroky, které budou ku prospěchu jeho klienta. Takovým krokem nepochybně bude i snaha 

                                                             
64 K bližšímu vymezení pojmu „nezúčastněná osoba“: Nejvyšší státní zastupitelství: Výkladové stanovisko č. 4/2003 ze dne 

30. 5. 2003. SL 732/2003. Poznámka pod čarou č. 6. [online] Sbírka výkladových stanovisek. Brno, 2003, str. 5 [zobrazeno 

2017-02-19, 11:31] Dostupné online na: <http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2003/stanovisko%204-

2003.pdf> 

65 Púry, F. in Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1541 

66 Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 112 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2003/stanovisko%204-2003.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2003/stanovisko%204-2003.pdf
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napadnout zákonnost a řádné provedení rekognice, bude-li její výsledek svědčit v neprospěch 

jeho mandanta. V tomto případě tak podle mého názoru vzroste význam kontroly průběhu 

rekogničního úkonu ze strany nezúčastněné osoby, která se může i následně (např. v rámci 

odvolacího řízení) k průběhu úkonu vyjádřit. Před zahájením trestního stíhání se musí úkonu 

znovupoznávání účastnit soudce, což lze považovat za dostatečnou kontrolu objektivity. 

Přesto i zde bych ponechal institut nezúčastněné osoby s ohledem na mnohdy kruciální 

význam z rekognice získaného důkazu pro výsledek celého trestního řízení a též s ohledem 

na možnost následného potvrzení řádně provedené rekognice.  

 

5.2.11.  ŘÁDNÁ DOKUMENTACE PRŮBĚHU REKOGNICE 

 

  

 Dokumentace je též důležitou podmínkou řádně provedené rekognice, přičemž základem 

je obligatorní pořizování protokolární dokumentace o všech fázích rekognice osob. Ve fázi 

znovupoznávání je navíc žádoucí pořizovat též dokumentaci obrazovou, ať už za použití 

fotografií (někdy doplněných o zvukový záznam) nebo za použití videa. Význam kvalitní 

dokumentace vzrůstá s ohledem na pojetí rekognice jako v zásadě neopakovatelného úkonu. 

Považuji za podstatnější také kvalitní dokumentaci u znovupoznávání neprováděného přímo 

před soudem, který následně důkaz z ní získaný hodnotí a o věci meritorně rozhoduje. 

Kvalitní záznamy umožní následné správné posouzení, zda byly dodrženy zákonné postupy. 

Taktéž věrohodněji zprostředkují chování poznávající osoby v průběhu rekogničního úkonu, 

a pomohou tak validovat vyvozené závěry i s odstupem času. 

 Obecné požadavky na náležitosti protokolu stanovuje ustanovení § 55 trestního řádu, 

v němž jsou dále stanoveny v odst. 3 větě druhé zvláštní obsahové náležitosti pro sepsání 

protokolu o rekognici. Stejný postup se s ohledem na ustanovení § 179b odst. 1 trestního řádu 

uplatní i ve zkráceném přípravném řízení. Kromě obecných náležitostí by tak měl protokol 

o rekognici obsahovat také následující informace:  

 
 

- podrobné uvedení okolností, za nichž bylo znovupoznávání prováděno: pořadí, 

ve kterém byly osoby ukázány poznávajícímu; specifika provedení rekognice 

(např. je-li prováděna rekognice skrytá) atp.; 
 

- specifikace doby a podmínek pozorování osoby poznávajícím: zejména uvedení 

podmínek majících možný vliv na výsledek rekognice (např. šero); případně bližší 

popis prostředí, ve kterém je znovupoznávání prováděno, dochází-li k němu 

ve venkovním prostředí; 
 



28 
 

- uvedení vyjádření poznávané a poznávající osoby [s ohledem na obecné 

ustanovení § 55 odst. 1 písm. d), e) a f) trestního řádu však bude třeba také 

zaprotokolovat vyjádření dalších osob, a to zejména nezúčastněné osoby a případně 

obhájce obviněného]; 
 

- pořízení obrazových záznamů o rekognici prováděné v přípravném řízení 

(toto ustanovení lze v souladu s komentářem vztahovat pouze na rekognici osob 

in natura prováděnou v přípravném řízení, kdy rekognici provádí policejní orgán 

a nikoliv státní zástupci a soud).67 

 

 Pořízený protokol o rekognici s výše uvedenými obsahovými náležitostmi, kde byl 

poznávající osobou obviněný či svědek, lze k důkazu přečíst u hlavního líčení či při veřejném 

zasedání konaném o odvolání, a to při splnění podmínek stanovených trestním řádem 

pro výslech obžalovaného v ustanovení § 207 odst. 2 trestního řádu, resp. pro výslech svědka 

v ustanovení § 211 odst. 1 až 4 trestního řádu. Protokol tak není v těchto případech prováděn 

jako listinný důkaz podle ustanovení § 213 odst. 1 trestního řádu. Totéž platí i v případě 

provedení rekognice jako neodkladného nebo neopakovatelného úkonu podle ustanovení 

§ 158a trestního řádu.68 Protokol o rekognici s podezřelým jakožto poznávajícím lze přečíst 

ve zjednodušeném řízení u hlavního líčení podle ustanovení § 314d odst. 2 trestního řádu 

za předpokladu, že byla rekognice provedena jako součást výslechu podezřelého 

ve zkráceném přípravném řízení podle ustanovení § 179b odst. 3 trestního řádu. V ostatních 

případech lze protokol o rekognici pouze předestřít podle ustanovení § 212 odst. 2 trestního 

řádu.  

   

 

  

                                                             
67 Viz Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 634—640; dále srov. s podrobným 

popisem náležitostí protokolu o rekognici a jeho rozdělením do úvodní, popisné a závěrečné části v díle Protivínský, M.: 

Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 113 

68 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 3567 
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5.3. III. FÁZE  - DODATEČNÝ VÝSLECH  SUBJEKTU 
  
 

 Objeví-li se rozpor mezi výpovědí poznávajícího v rámci první výslechové fáze a mezi 

následnými výsledky znovupoznávání ve fázi druhé, musí být obligatorně provedena třetí fáze 

rekognice osob podle ustanovení § 104b odst. 8 trestního řádu. Třetí fáze spočívá v opětovném 

výslechu osoby poznávající a uplatní se v ní všechna obecná pravidla výslechu se týkající.  

 Dodatečná třetí fáze je prováděna zejména za účelem odstranění vzniklých rozporů a s cílem 

verifikace zjištěných důkazů. Zmiňovaný rozpor nejčastěji nastává v případě ve výslechu 

uvedených charakteristických znaků a zvláštností poznávaného, které následně nejsou v souladu 

s těmi, podle nichž byla ztotožňovaná osoba v druhé fázi nakonec identifikována. Zda takový 

rozpor objektivně nastal lze dovodit z prosté komparace obsahu dřívější výpovědi poznávající 

osoby s údaji uvedenými o totožnosti poznávané osoby v průběhu samotného znovupoznávání.69  

 V rámci dodatečného výslechu je poznávající osoba upozorněna na zjištěné rozpory a je jí dán 

prostor k objasnění příčin těchto rozporů, případně prostor na další doplňující vysvětlení. 

Dodatečný výslech by měl být proveden vždy, vznikne-li v rámci předchozího řízení pochybnost, 

zda poznávající nespatřil poznávaného v trestním řízení mimo průběh samotného 

znovupoznávání.70 Na dodatečném výslechu, respektive na tom, do jaké míry se podaří rozpory 

jeho provedením odstranit, závisí věrohodnost a důkazní síla výsledku rekognice. 

  

                                                             
69 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1548 

70 Srov. Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 114 
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6. DRUHY REKOGNICE OSOB 
 

 

 Základním druhem rekognice osob, při němž dochází ke ztotožňování osoby na základě přímého 

pozorování fyzické identity osob předvedených, je rekognice in natura. 71  V těchto případech 

je ztotožňujícímu umožněna nezprostředkovaná neboli původní identifikace osoby - osoba 

je tak poznávajícímu ukázána v přirozené podobě osobně, nikoliv pouze na fotografii. Rekognice 

in natura bývá zpravidla prováděna na základě anatomicko-morfologických identifikačních znaků 

osoby, a to prostým ukázáním určitého vzorku vzájemně se výrazně neodlišujících osob. Právě 

s takto prováděnou rekognicí osob a priori počítá i náš trestní řád, ačkoliv výslovně o „rekognici 

in natura“ nehovoří. 72  Na rekognici osob in natura lze vztáhnout obecná ustanovení uváděná 

v tomto textu zejména v rámci obecných zásad a pravidel přípravy a provedení rekognice, 

a dále i jinde v textu, není-li výslovně uvedeno jinak. Proto již nebude tento základní druh 

rekognice v rámci této kapitoly samostatně vymezen, avšak vůči jeho obecným znakům budou 

vymezeny ostatní druhy rekognice osob.  

 Trestní řád v ustanovení § 104b odst. 4 výslovně upravuje taktéž rekognici na základě fotografií, 

v rámci které je nižší stupeň původnosti předváděné osoby oproti rekognici in natura. 

Dále je v ustanovení § 104b odst. 3 věta třetí trestního řádu zmiňována také rekognice na základě 

hlasu, přičemž hlasové znovupoznání systematicky podřazujeme do kategorie znovupoznání podle 

funkčně-dynamických znaků. Tím se dostáváme k dalšímu možnému dělení rekognice osob, 

a to právě na základě identifikačních znaků (identifikačních polí) na rekognici podle anatomicko-

morfologických (statických) identifikačních znaků (např. podle výšky, očí, nosu, tetování) 

a rekognici podle funkčně-dynamických znaků a stereotypů (např. podle mimiky, gestikulace, běhu, 

držení těla).73  

 Třetím zpravidla uváděným dělením rekognice osob je rozdělení podle způsobu předvedení 

(ukázání) osoby na rekognici s předvedením ztotožňované osoby ve skupině spolu s přivzatými 

osobami (typické u rekognice osoby in natura), dále na rekognici s předvedením jen jedné 

ztotožňované osoby (typicky u identifikace neznámých mrtvol) a na rekognici s předvedením 

ztotožňované osoby a osob přivzatých jednotlivě po sobě (typické pro rekognici osob 

podle funkčních a dynamických znaků, návyků a stereotypů). 

                                                             
71 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1542; obdobně je tomu i v polském trestním 

řádu, kde se však hovoří o tzv. bezprostřední zjevné rekognici (blíže např. Gruza, E.: Rekognice v polském procesním právu. 

Československá kriminalistika: časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet, Číslo 3, 1988, str. 280—283)  

72 Označení základního druhu rekognice jakožto rekognice „in natura“ má u nás však hluboké kořeny; srov. např. Opravil, M.: 

Kriminalistický sborník. Číslo 3. Praha: MV HSVB, 1960, str. 115 

73 Straus, J. a kol.: Kriminalistická taktika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 154 
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 Trestní řád dále zmiňuje v ustanovení § 104b odst. 7 specifickou formu provedení rekognice, 

a to rekognici skrytou, která je někdy pojímána jakožto samostatný druh úkonu. Zcela zvláštním 

případem je konečně tzv. rekognice prázdná, které se budu věnovat dále v textu. 

 

 Pro přehlednost shrnuji výše uvedené dělení rekognice osob ve schématickém znázornění. 

 

 

DRUHY REKOGNICE 

 

 

  
  

I.   Rekognice věcí 

 

II.   Rekognice zvířat 

 

III.   Rekognice osob 

 

  REKOGNICE OSOB IN NATURA 

 

   Rekognice živých osob (otevřená/skrytá) 

 

    Rekognice podle anatomicko-morfologických (statických) identifikačních znaků 

     Rekognice s předvedením ztotožňované osoby ve skupině s osobami přivzatými 

 

    Rekognice podle funkčně dynamických znaků, návyků a stereotypů 

     Rekognice s předvedením ztotožňované osoby a osob přivzatých jednotlivě (po sobě) 

 

   Rekognice neznámých mrtvol (otevřená/skrytá) 

 

    Rekognice podle anatomicko-morfologických (statických) identifikačních znaků 

     Rekognice s „předvedením“ jen jednoho ztotožňovaného objektu 

 

 

  REKOGNICE OSOB NA ZÁKLADĚ FOTOGRAFIÍ 

 

   Rekognice živých osob 

 

    Rekognice podle anatomicko-morfologických (statických) identifikačních znaků 

     Rekognice ukázáním ztotožňované osoby ve skupině s osobami přivzatými 

 

 

   Rekognice neznámých mrtvol 

    Rekognice podle anatomicko-morfologických (statických) identifikačních znaků 

     Rekognice ukázáním jen jednoho ztotožňovaného objektu 
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6.1. REKOGNICE OSOB NA ZÁKLADĚ FOTOGRAFIÍ  
 
 

 Rekognici osob podle fotografií přisuzuje trestní řád subsidiární povahu ve vztahu k rekognici 

in natura, když v ustanovení § 104b odst. 4 stanoví: „Není-li možno ukázat osobu, která má být 

poznána, rekognice se provede podle fotografie, která se předloží podezřelému, obviněnému 

nebo svědkovi s obdobnými fotografiemi nejméně tří dalších osob.“ Zákon tak zavádí hierarchii 

typů rekognice, když k rekognici podle fotografie lze přistoupit teprve tehdy, není-li možná 

rekognice in natura. V hlavním líčení tak nelze provést rekognici k identifikaci obviněného 

podle fotografií, je-li tento fyzicky přítomen, což jednoznačně dokládá subsidiaritu rekognice 

na základě fotografií ve vztahu k rekognici osob in natura.74 Jak uvádí M. Protivínský, ne vždy se 

tak zřejmě děje.75 Z četné judikatury vyplývá, že rekognici podle fotografií je vhodné provádět 

subsidiárně například v těch situacích, kdy je poznávaná osoba nezvěstná nebo není dosud zjištěna 

její totožnost.76 Poznávajícímu jsou v takovém případě předloženy současně fotografie alespoň čtyř 

výrazně se neodlišujících osob, z nichž právě na jedné z nich je osoba poznávaná. Srovnávací 

fotografie musí být fotografiemi osob nezúčastněných v předmětném trestním řízení.77 Posuzovány 

mohou být logicky pouze anatomicko-morfologické identifikační znaky osoby. Ukazované osoby 

by si měly být podobné obdobně jako je tomu u rekognice in natura a měly by být zachyceny 

totožným způsobem a ve stejném rozsahu (nejčastěji se vyskytují fotografie obličejů osob). 

„Fotografie musí být téhož formátu a druhu jako fotografie rekognované osoby, aby tato fotografie 

nebyla ve skupině fotografií ničím nápadná a ztotožňující osoba tím nebyla sugestivně ovlivněna.“78 

 Zákon výslovně nestanoví, zda každá z ukázaných osob může být ukázána pouze na jedné 

fotografii, či zda může být ukázána na více snímcích, případně na kolika. Domnívám se, 

že zobrazení každé z osob na více snímcích ve většině případů povede k možnosti přesnějšího 

a jistějšího určení totožnosti poznávané osoby poznávajícím, neboť čím více snímků bude mít 

poznávající k dispozici, tím komplexnější a zároveň detailnější představu si může o vzhledu 

ukázané osoby vytvořit. Na druhou stranu se to samozřejmě ani s počtem snímků nesmí přehánět, 

aby nebyl poznávající zahlcen přílišným množstvím fotografií, které není schopen všechny 

                                                             
74 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. 6 To 12/2009 (publikováno pod č. 43/2010 Sb. rozh. tr.) 

75 Protivínský, M.: Rekognice po velké novele trestního řádu. Kriminalistika. Ročník 38, číslo 2. Praha: MV ČR, 2005, str. 122 

76 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 21. 2. 1985, sp. zn. 5 Tz 2/85 (publikováno pod 

č. 28/1986 Sb. rozh. tr.); dále rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 10. 1997, sp. zn. 2 Tzn 90/97 (publikováno 

v periodiku Právní rozhledy č. 5/1998, str. 245); dále nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. 10. 2001, sp. zn. IV. 

ÚS 37/01 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS č. 24/2001 pod č. 154/2001 USn.); a konečně nález Ústavního soudu 

České republiky ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS č. 25/2002 pod č. 

37/2002 USn.)  

77 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení 

ÚS č. 25/2002 pod č. 37/2002 USn.) 

78 Straus, J. a kol.: Kriminalistická taktika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 166 
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soustředěně projít. Jako vhodné se mi jeví použití kriminalistické trojdílné portrétní fotografie. 

Je však třeba zejména striktně dodržovat stejný počet snímků, jejich kvalitu a způsob zobrazení 

u všech ukázaných osob. Kritérium stejného počtu snímků, totožné kvality snímků a obdobného 

zobrazení osob na snímcích by tak mělo být jednoznačně bráno v potaz přednostně, 

aby nedocházelo k vytváření nerovných podmínek. Jednou ze zásad rekognice je ostatně ukázání 

osob současně v totožných podmínkách, aniž by docházelo k ovlivňování poznávajícího na výběru. 

Stejně jako je nemyslitelné postavit u rekognice in natura jednu z osob o dva kroky dopředu 

před ostatní, není možné ukázat u některé z osob více snímků, případně uvést u snímku aktuální 

datum či předložit fotografii zřejmě pořízenou ve výkonu trestu odnětí svobody apod. 

Pakliže však bude u rekognice podle fotografií ukázáno stejné množství snímků u všech ukázaných, 

v obdobné kvalitě, rozlišení a z obdobných úhlů, domnívám se, že adekvátně navýšený počet 

snímků může výsledkům rekognice jedině prospět. V současnosti se zpravidla předkládá soubor 

(album) šesti obdobných fotografií, přičemž na každé fotografii je právě jedna osoba.79 

 Zajímavou otázkou je také způsob uspořádání fotografií při jejich předložení poznávajícímu. 

Za nejpraktičtější bych považoval takové řazení, kdy by v každé řadě byla právě jedna fotografie 

každé ukazované osoby, a na jednotlivých řádcích by poté byly fotografie z různých úhlů pohledu. 

Poznávající by tak vybíral z jednotlivých sloupců, z nichž každý by tvořily fotografie té které osoby. 

Samozřejmě tento způsob provedení bude náročnější z hlediska dostupnosti snímků, proto navrhuji 

právě ty úhly pohledů, které bývají zaznamenány v kriminalistických databázích. Pro ilustraci 

by tak arch na vložení fotografií osob mohl vypadat zjednodušeně následovně (poznávající by poté 

v případě ztotožnění vybral jednu osobu, tedy jeden ze sloupců):  

 

 

Č. osoby Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 Osoba 5 Osoba 6 

Čelní 

pohled 
      

Pravý 

profil 
      

Tříčtvrteční 

levý profil 
      

 

 

 V praxi se však rekognice podle více snímků každé z ukázaných osob nerealizuje, a platí 

tak výše uvedené, že právě na jedné fotografii je osoba poznávaná. I v takovém případě považuji 

za zcela zásadní ukazovat fotografie současně, případně nechat poznávajícího po předchozím 

poučení samostatně listovat albem ukázaných osob a dát mu dostatek času, než se samostatně 

vyjádří. V opačném případě by totiž mohla například doba setrvání na jednotlivých listech alba 

                                                             
79 Protivínský, M.: Rekognice po velké novele trestního řádu. Kriminalistika. Ročník 38, číslo 2. Praha: MV ČR, 2005, str. 120 
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působit ze strany vyšetřovatele sugestivně.80 Průběh je třeba dokumentovat se stejnou pečlivostí, 

jako je tomu u rekognice in natura. Doporučuje se, aby snímky byly pořizovány a ukazovány vždy 

v barevném provedení.  

 Rekognice na základě fotografií je pro její subsidiární charakter určitým průlomem do pojetí 

znovupoznávání jakožto neopakovatelného úkonu, neboť po již uskutečněné rekognici na základě 

fotografií lze provést za stanovených podmínek rekognici in natura. Problematice 

(ne)opakovatelnosti rekognice se podrobněji věnuje samostatná pasáž této práce.     

 

 

  

                                                             
80 Extrémní případ ukazující vadně provedenou rekognici na základě fotografií ze strany orgánů činných v trestním řízení je 

k dispozici v mediálně známém případu L. Nečesaného. Tato rekognice byla následně soudem prohlášena za absolutně 

neúčinný důkaz pro neodstranitelná a podstatná pochybení, ke kterým došlo v průběhu provádění tohoto úkonu. [online] 

Youtube.com [Zobrazeno 2017-02-19, 11:38] Dostupné online na:  

<https://www.youtube.com/watch?v=q_BWv2MJx2g&t=5s> 

https://www.youtube.com/watch?v=q_BWv2MJx2g&t=5s
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6.2. REKOGNICE OSOB PODLE FUNKČNĚ-DYNAMICKÝCH ZNAKŮ  
 

 

 Rekognicí osob podle funkčně-dynamických znaků a stereotypů rozumíme poměrně širokou 

oblast, v níž identifikačními znaky mohou být například chůze, běh, mimika, gesta, stereotypy, hlas 

či držení těla, tedy vždy projevy spojené s určitou činností člověka. Takové rekognice bývají velmi 

náročné z hlediska provedení a přípravy, zejména co do dodržení zásady podobnosti předváděných 

osob.  

 Právní úprava výslovně počítá pouze s rekognicí osoby na základě hlasu, a to v ustanovení 

§ 104b odst. 3 věta třetí trestního řádu. U hlasového znovupoznání je nutné osobě poznávané 

umožnit, aby hovořila v libovolném pořadí mezi dalšími osobami s podobnými hlasovými 

projevy.81 Zákonodárce zde tak zcela logicky upouští od podmínky vzájemně se vzhledem výrazně 

neodlišujících osob v případech, kdy dochází k znovupoznávání čistě na základě hlasového projevu. 

Namísto toho je však třeba u těchto znovupoznávání dodržet podmínku podobných hlasových 

vlastností osob, které jsou vyzvány k vyslovení několika, obvykle shodných, slov. Jsem toho 

názoru, že by všechny osoby měly pronášet tatáž slova, pokud přímo poznávající nepožádá 

v průběhu úkonu jednu z osob o pronesení konkrétních slov. Významnými identifikačními znaky 

pro hlasové znovupoznání mohou být zejména určité zlozvyky (např. časté opakování slov), vady 

řeči (např. šišlání, koktání), případně další specifické při projevu slyšitelné prvky (např. dialekt, 

nářečí, ale také přízvuk či intonace). Rekognici podle hlasu lze provést jak in natura 

(např. přes přepážku, aby poznávající neviděl poznávaného a přivzaté osoby), tak prostřednictvím 

nahrávacího zařízení. Obecně nelze říci, která z variant je vhodnější. Pakliže poznávající v době 

trestné činnosti vnímal hlas poznávaného po telefonu, bude zřejmě na místě provést rekognici podle 

hlasu na základě záznamového zařízení či přímo prostřednictvím telefonní linky. Často však bývá 

upozorňováno na skutečnost, že každé zařízení zabarvuje hlas odlišným způsobem, a někdy 

tak i v takovém případě může být přistoupeno primárně k hlasové rekognici in natura. Rekognice 

in natura bude vhodnější vždy v těch situacích, kdy poznávající původně vnímal hlas poznávaného 

osobně, tedy přímo.   

 

 Obecně dovozuji, že ať už se bude v konkrétním případě jednat o znovupoznání na základě 

libovolného funkčně-dynamického znaku, bude vždy třeba dodržet právě výraznou neodlišnost 

takového znaku mezi ukázanými osobami. U rekognice podle funkčně-dynamických znaků již nelze 

hovořit o pouhém pasivním podrobení se osoby poznávané rekognici a lze ji tak ze strany 

obviněného jakožto poznávaného odmítnout v souladu se zásadou nemo tenetur se ipsum accusare. 

Specifikem znovupoznávání na základě funkčně-dynamických znaků je zpravidla faktická 

                                                             
81 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1543 
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nemožnost současné demonstrace všech ukázaných osob (případně by tato současná demonstrace 

k ničemu nevedla). Ke znovupoznávání proto dochází sekvenčně. Osobě ztotožňované musí být 

umožněno vystoupit v rámci úkonu v jím zvoleném pořadí, což lze per analogiam dovodit 

z pravidel pro rekognici podle hlasu. Vždy je třeba dobře zvážit, zda rekognici provést v umělém 

prostředí nejčastěji policejní stanice, či přímo na místě, kde byla původně poznávaná osoba 

poznávajícím vnímána. K druhé variantě je vhodné přistoupit zejména v případech, kdy prostředí 

daného místa může mít podstatný vliv na vnímání osoby poznávající.82 

 Rekognice podle funkčně-dynamických znaků bývá prováděna tehdy, pokud z předcházejícího 

výslechu ztotožňující osoby vyjde najevo, že si pamatuje pouze určitý charakteristický funkční znak 

osoby, tedy znak nepozorovatelný pouhým pohledem na stojící či vyfocenou osobu. Obdobně tomu 

bude v případech, kdy poznávající osoba slyšela pouze hlas či si zapamatovala specifickou chůzi 

ztotožňované osoby, které pro maskování nebylo vidět do tváře (např. při přepadení maskovaným 

lupičem). Za těchto okolností je na místě provedení rekognice podle hlasu či podle pohybu 

poznávané osoby s možností současného zakrytí tváří ukázaných osob v úmyslu nastolení 

obdobných podmínek. 

 V praxi se však vyskytují taktéž mnohé případy, kdy je poznávaná osoba v rámci první fáze 

popsána poznávajícím jak z hlediska dynamických znaků, tak z hlediska anatomicko-

morfologických znaků (komplexní vjem, tzv. z obou identifikačních polí). „V takovém případě se 

zvažuje, zda bude proveden jeden znovupoznávací akt s využitím obou identifikačních polí, 

anebo odděleně znovupoznávací akt podle vnějších anatomických znaků (včetně oděvu) a odděleně 

znovupoznávací akt podle funkčních a pohybových znaků.“83 

 Problematickým aspektem rekognice na základě funkčních a dynamických znaků může být 

zejména záměrné maskování těchto znaků ze strany poznávaného, který si je vědom aktu rekognice. 

Může být v jeho zájmu neodmítnout aktivní účast na rekognici a pokusit se modifikací přirozených 

znaků nebýt znovupoznán. Důmyslní pachatelé trestné činnosti navíc modifikují tyto znaky 

již při páchání trestného činu, což prakticky znemožňuje jejich následnou identifikaci v rámci 

rekognice, pokud přesto i v simulovaném jednání nepřevládne určitý charakteristický znak osoby. 

Příkladem je maskovaný lupič v bance, který ačkoliv hovoří plynně česky, křičí v momentě 

přepadení se silným (podle videí uměle naučeným) východoslovanským přízvukem. Takový lupič 

při rekognici dokáže hovořit bez přízvuku, a poznat jej tak bude možno pouze dle případných jiných 

znaků (např. šišlání či neschopnosti řádně vyslovit určité písmeno). Pokud takových znaků nebude, 

může mít skutečný pachatel v pozici poznávané osoby dokonce zájem se rekognice účastnit 

v domnění, že z ní získaný důkaz bude hovořit v jeho prospěch. Obdobně lze znaky maskovat nejen 

u hlasu, ale též u chůze, držení těla apod.  

                                                             
82 Straus, J. a kol.: Kriminalistická taktika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 165 
83 Ibid. 
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  Někteří autoři v této spojitosti proto doporučují provedení rekognice osoby podle funkčně-

dynamických znaků tak, aby osoba, jejíž totožnost má být zjištěna, o jejím konání nevěděla.84 

Domnívám se (a vycházím i z argumentace Ústavního soudu zejména v případech povinnosti 

obviněného jakožto poznávaného podrobit se rekognici), že by takový postup byl v rozporu 

se zákonem, a že tedy poznávaná osoba musí být v rámci provádění rekognice seznámena 

s vlastními právy a povinnostmi. Provádění rekogničního úkonu bez vědomí poznávaného by vedlo 

k porušení jeho práv, neboť by byl (byť nevědomky) nucen usvědčovat sám sebe svým aktivním 

jednáním, nikoliv pouze strpěním úkonu. 

6.3. SKRYTÁ REKOGNICE  

  

 

 Při realizaci rekognice in natura často dochází k vzájemnému (očnímu) kontaktu osoby 

poznávající a osoby poznávané – někdy se tak hovoří o rekognici „otevřené“. V některých 

případech je vhodné, aby se při vlastním provádění rekognice poznávající osoba bezprostředně 

nesetkala s poznávanou osobou, neboť při jejich bezprostředním setkání hrozí, že poznávající osoba 

nebude schopna spolehlivě vypovídat nebo poznat a označit poznávanou osobu.85 Není-li vhodné 

provedení rekognice se vzájemným kontaktem poznávané a poznávající osoby, přichází na řadu 

právě rekognice skrytá. Rekognice skrytá není samostatným druhem či typem znovupoznávání, 

ale pouze odchylkou ve způsobu provedení rekognice in natura za účelem omezení vzájemného 

styku osob. I ke skryté rekognici tak bude rekognice podle fotografií subsidiární. 

 Ke skryté rekognici je nejčastěji přistupováno v případech sexuálně orientované trestné činnosti 

a brutálně spáchaných trestných činů, tedy zejména v těch situacích, kdy má osoba poznávaná stále 

z pachatele strach, případně též má-li poznávající důvodnou obavu ze msty za usvědčení pachatele. 

Dále musí být skrytá rekognice prováděna v případě poznávajícího mladšího 18 let, jsou-li 

naplněny okolnosti dle ustanovení § 102 odst. 1 trestního řádu; případně též u svědka majícího 

nárok na utajení své totožnosti (v takovém případě však nesmí dojít ani k setkání utajeného svědka 

s obhájcem osoby poznávané, čímž vzrůstá význam přibrané nezúčastněné osoby). Utajený svědek 

může být jen poznávající osobou, nikoliv osobou poznávanou. Nesouhlasím s názorem 

M. Protivínského, že by měla být skrytá rekognice prováděna též v případech, kdy si je poznávající 

na základě předchozího výslechu nejistý znovupoznáním pachatele, a to z důvodu, aby případně 

nemohl poznávaný pro své další chování využít neztotožnění poškozeným při otevřené rekognici.86 

Podle mého názoru uvedené tvrzení vede k přílišnému presumování viny a zkracování práv 

                                                             
84 Srov. Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 140 

85 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1547 
86 Srov. Protivínský, M.; Tiplica, M.: Teorie a praxe dokazování v trestním řízení znovupoznáním osob a věcí. 1. vydání. Praha: 

Univerzita Karlova, 1986, str. 75 
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poznávaného. Poznávaná osoba by měla mít možnost sledovat průběh rekognice, nebrání-li tomu 

závažné důvody. Je vždy věcí podezřelého či obviněného v pozici poznávaného, jakým způsobem 

pojme vlastní obhajobu s ohledem na uskutečněnou rekognici. Cílem trestního řízení má být zjištění 

materiální pravdy za současného dodržení zákonnosti, nikoliv snaha o usvědčení podezřelé 

či obviněné osoby za každou cenu. Jsem přesvědčen o tom, že obviněný má právo být při skryté 

rekognici o jejím provádění informován. 

 Z hlediska praktického provedení bývá skrytá rekognice nejčastěji řešena pomocí 

tzv. polopropustného (též jednosměrného či jednocestného) zrcadla, které se běžně nachází 

na policejních služebnách. Polopropustné zrcadlo umožňuje průhled pouze jednostranný 

(při vhodném nastavení světelných podmínek, zpravidla při zhasnutí v jedné z místností), 

a tedy osoba poznávající spatří osoby poznávané, zatímco osoby poznávané vidí ve skle 

pouze vlastní obrazy (proto zrcadlo). Poznávající však nesmí spatřit skrze jednocestné zrcadlo 

přípravu rekognice (např. sejmutí pout, výběr místa jedné osoby apod.). Jako další možné technické 

řešení bývá uváděna metoda přímého obrazového přenosu osob ukázaných, při které vždy velmi 

záleží na kvalitě použité techniky. Probíhá-li rekognice na základě přímého zvukového přenosu, 

jedná se též z povahy věci o rekognici skrytou. K této je však přistupováno zpravidla v jiných 

situacích, jak uvádí předcházející kapitola.  

 Skrytá rekognice by měla být realizována pouze v odůvodněných případech, aby nedocházelo 

ke zkracování práv poznávaného. Hodnocení této důvodnosti je třeba ponechat ad hoc na orgánech 

činných v trestním řízení, které si však musí být vědomy toho, že pouze při otevřené rekognici 

lze plně uplatnit práva obhajoby. Transparentnost provedení úkonu je důležitým aspektem práva 

na spravedlivý proces podle článku 6 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, neboť provedením skryté rekognice je omezen princip kontradiktornosti procesu a principu 

rovnosti účastníků.87 

  Za zcela stěžejní při skrytě prováděné rekognici považuji roli nezúčastněné osoby. 

Nezúčastněná osoba logicky nikdy nemůže být zároveň v pozici osoby přivzaté a vždy musí být 

na straně (z hlediska úhlu pohledu, nikoli zájmu!) poznávajícího. Ve stejné pozici by se měl skryté 

rekognice účastnit též obhájce poznávané osoby, který často spolehlivěji zajistí garantování 

zákonnosti než přítomná nezúčastněná osoba zpravidla bez právního vzdělání. Výjimkou 

je provádění rekognice před zahájením trestního stíhání podle ustanovení § 158a trestního řádu, 

kdy je přítomen soudce jako garant zákonnosti provedení úkonu. V takovém případě nepovažuji 

účast obhájce za nezbytnou. 

                                                             
87 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS č. 24/2001 

pod č. 154/2001 Usn.) 
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 Někteří autoři hovoří též o tzv. oboustranně skryté rekognici, při níž je uměle zorganizováno na 

oko náhodné setkání jak osoby poznávající, tak osoby poznávané.88 Tento úkon však nenaplňuje 

základní znaky rekognice osob podle trestního řádu.  

                                                             
88 Musil, J. a kol.: Kriminalistika. 1. vydání. Praha: Naše Vojsko, 1994, str. 167—168  
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7. REKOGNICE OSOB JAKO NEOPAKOVATELNÝ ÚKON  
 
 

 Znovupoznávání probíhá na základě paměťové stopy utvořené v souvislosti s trestnou činností. 

Při opakování rekognice hrozí sugestivní ovlivnění poznávající osoby paměťovou stopou z prvně 

provedené rekognice.89 To je navíc umocněno přivzetím zpravidla odlišných figurantů k rekognici 

opakované. Pro poznávajícího tak není těžké určit, která z ukázaných osoba mu byla představena 

již minule, a která tedy evidentně je osobou poznávanou. Rekognice je proto v zásadě 

neopakovatelným úkonem trestního řízení ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 trestního řádu.90 

Její neopakovatelnost lze dovodit též z četné judikatury.91  

 Ustanovení § 104b odst. 4 trestního řádu upravující rekognici na základě fotografií 

však výslovně počítá s opakováním rekognice, když v poslední větě uvádí: „Tento postup nesmí 

bezprostředně předcházet rekognici ukázáním osoby.“ Uvedená věta je zároveň jedinou podmínkou 

stanovenou trestním řádem pro provádění rekognice in natura po již uskutečněné rekognici 

na základě fotografií. K takovému opakování by mělo dojít vždy, je-li je to možné, a to už z důvodu 

subsidiární povahy rekognice podle fotografií.92,93 V případě, kdy je chybně provedena rekognice 

na základě fotografií, a jejím výsledkem je tak procesně absolutně neúčinný důkaz, lze tento 

závažný procesní nedostatek překlenout právě provedením rekognice osoby in natura. U opakované 

rekognice je však nutno přihlédnout z hlediska důkazní síly k faktu, že poznávající již dříve spatřil 

ztotožňovanou osobu na fotografii. 94  Jaký konkrétní časový úsek si představit pod pojmem 

„bezprostředně“ („…nesmí bezprostředně předcházet…“) není v zákoně žádným způsobem 

konkretizováno.  

  Osobně se zcela jednoznačně neztotožňuji se závěrem, že by měla být rekognice 

podle fotografie jako méně spolehlivá a jen subsidiární forma znovupoznávání doplněna rekognicí 

in natura pokaždé, kdy tak lze učinit, neboť jde fakticky o opakování rekognice.95 M. Protivínský 

ve svém článku zcela logicky argumentuje důvody, pro které by neměly být (až na výjimečné 

případy) opakovány rekognice osob, které ztotožňující osoba viděla nebo jinak vnímala 

                                                             
89 Srov. Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 20 a násl. 

90 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1540 

91 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 6. 1989, sp. zn. 5 Tz 8/1989 (publikováno pod č. 54/1990 Sb. rozh. tr.) 

92 Viz nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS č. 76/2015 

pod č. 43/2015 Sb.) 

93 Opačný postup je vyloučen, což logicky plyne z vyšší věrohodnosti výsledků rekognice osob in natura. 

94 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 2 To 72/2003 (publikováno v periodiku Soudní rozhledy 

č. 9/2003, str. 319) 

95 Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 1544 



41 
 

v souvislosti s pácháním trestného činu. 96  Pokud bude fotografie poznávané osoby ukázaná 

poznávajícímu odpovídat vzhledu poznávané osoby v době provedení rekognice in natura, 

domnívám se, že zcela logicky nelze k následné rekognici in natura přistoupit, případně k důkazu 

z ní získanému přihlédnout. V takovém případě totiž není možno žádným způsobem vyloučit, 

že k opětovné identifikaci osoby nedošlo pouze na základě paměťové stopy vzniklé nikoli 

v souvislosti s trestnou činností, nýbrž v souvislosti s prvně provedenou rekognicí na základě 

fotografií. Paměťová stopa z prvně provedené rekognice je navíc čerstvější, což zvyšuje 

pravděpodobnost vybavení si poznávaného v rekognici in natura právě v souvislosti s prvně 

prováděnou rekognicí. „Nezapomínejme na to, že k rekognici osoby in natura nejsou 

v naší policejní praxi nikdy přibírány ty osoby, které jsou vyfotografovány na snímcích, které byly 

přivzaty z kriminalistických evidencí k fotografii rekognované osoby! To znamená, že ztotožňující 

osoba je při rekognici in natura přímo a silně sugestivně ovlivněna, neboť ve skupině osob 

předvedených in natura se nachází jediná osoba, kterou viděla při prvé rekognici mezi několika 

fotografiemi.“97 V této souvislosti je třeba uvést, že problematice možného opakování rekognice 

se věnovali již autoři před M. Protivínským, a to např. A. Glos, který ve svém příspěvku považuje 

možné opakování rekognice in natura po uskutečněné rekognici podle fotografií za nebezpečné 

a přílišně sugestivní.98 

 Postoj Ústavního soudu považuji za ambivalentní, když na jednu stranu připouští, aby mnohdy 

usvědčujícím důkazem byl důkaz získaný opakovanou rekognicí s jediným stejným ukázaným 

(obviněným), a na druhou stranu považuje za nepřípustné přimět poznávaného (obviněného), 

aby v rámci rekognice například promluvil. Pokud Ústavní soud dovozuje, že právě rekognicí 

in natura lze překlenout chybně provedenou rekognici fotografickou, a získat tak účinný důkaz, 

a zároveň umožňuje, aby obviněný byl jedinou stejnou ukázanou osobou napříč oběma 

rekognicemi, opravdu chrání dostatečně práva obviněného? Řekl bych, že tím více porušuje zásadu 

„nemo tenetur se ipsum accusare“, než kdyby stanovil povinnost obviněného v průběhu rekognice 

promluvit. Příliš na mém závěru nemění ani výše uvedené konstatování Vrchního soudu, že má být 

z hlediska důkazní síly přihlédnuto i k prvně provedené rekognici. Ačkoliv doufám, že soudy 

zpravidla budou schopny vyhodnotit opakovanou rekognici ve světle té předchozí správně a náležitě 

kriticky, přesto se domnívám, že by opakování vůbec nemělo být umožněno. Ztotožňuji 

se s názorem J. Jelínka a V. Pelce, že zákonodárce ustanovením o možnosti opakování rekognice 

                                                             
96 Viz Protivínský, M.: Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie. Číslo 2. Praha, 1997, str. 11 a násl.; 

Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 105—109 
97 Protivínský, M.: Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie. Číslo 2. Praha, 1997, str. 11 a násl. 

98 Glos, A.: O rekognici osob. Právník. Ročník XLIV. Praha, 1905, str. 428–434; převzato z: Pelc, V.: Vybrané excelence 

československé nauky trestního práva v 1. polovině 20. století. In: Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní – minulost a 

budoucnost. Praha: Leges, 2016, str. 366–367 
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ne zcela respektuje princip materiální pravdy.99 Pokud by přesto i nadále zůstávala zachována 

možnost opakování rekognice in natura po provedené rekognici fotografické, považuji za klíčové 

stanovení povinnosti přibrání totožných přivzatých osob a provedení opakování v blízké souvislosti 

časové. 

 

 S ohledem na různé druhy rekognice osob a poměrně strohou právní úpravu v trestním řádu bych 

si dovolil v této části formulovat několik souvisejících sporných otázek, na které jsem se zároveň 

pokusil najít odpovědi. 

JE MOŽNÉ V RÁMCI JEDNOHO ZNOVUPOZNÁVÁNÍ POŽÁDAT POZNÁVAJÍCÍHO O 
OPĚTOVNÉ OZNAČENÍ OSOBY PŘI ZMĚNĚ POŘADÍ UKAZOVANÝCH OSOB? 

 
 

 V praxi se jedná o běžný postup prováděný za účelem zvýšení průkaznosti z rekognice 

získaného důkazu. Domnívám se, že takový postup má význam pouze v případech, 

kdy osoba poznávající při určení jedné z předvedených osob projeví nejistotu v tomto 

označení. V opačném případě (při jednoznačné identifikaci jedné z osob) by opakování 

znovupoznávání mohlo poznávajícího vést k domněnce, že orgán činný v trestním řízení 

není spokojen s jeho prvotním určením, a dává mu tak ještě jednu „šanci“. Takový postup 

by tak působil určitým způsobem sugestivně, v důsledku čehož by ze strany poznávajícího 

hrozilo v následné rekognici označení jiné osoby z důvodu pociťovaného stresu či nátlaku. 

K opětovnému poznávání v rámci téhož úkonu by tedy mělo být přistupováno pouze 

a výlučně v těch případech, kdy poznávající osoba při prvním poznávání jednoznačně 

neurčí jednu z osob, případně neuvede, že žádnou z osob vůbec nepoznává. Pokud 

naopak poznávající sám naznačí, že si není jistý, či dokonce sám uvede, že by si rád osoby 

prohlédl ještě jednou v jiném pořadí, považoval bych opakování znovupoznávání 

za žádoucí. Nutno však vytknout před závorku, že při opakovaném ukázání osob nesmí být 

na poznávajícího vyvíjen zvýšený nátlak a mělo by být změněno pořadí ukazovaných osob. 

Posouzení vhodnosti uvedeného postupu v jednotlivých případech je třeba ponechat 

na orgánu činném v trestním řízení, nicméně i v rámci opakovaného znovupoznávání 

je třeba úkon řádně dokumentovat a zajistit přítomnost nezúčastněné osoby. 

  

                                                             
99 Jelínek, J.; Pelc, V.: Zákon o obětech trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. Bulletin advokacie. Číslo 11. Praha, 

2015, str. 19 a násl. 
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POKUD PROBĚHLA REKOGNICE PODLE FOTOGRAFIÍ, MOHU NÁSLEDNĚ 
PROVÉST REKOGNICI PODLE HLASU? A JE TO MOŽNÉ V OPAČNÉM POŘADÍ? 

 
 

 Při rekognici podle fotografií dochází k identifikaci poznávaného čistě na základě 

morfologicko-anatomických znaků; při rekognici podle hlasu pak zpravidla pouze 

podle zvukového projevu. Po rekognici na základě fotografií tak mohu provést rekognici 

podle hlasu, možné je i provedení v opačném pořadí. Pokud by však k rekognici podle hlasu 

bylo přistoupeno v průběhu klasické rekognice in natura (rekognice ukázáním osob 

s následným přistoupením k hlasovým projevům, tzv. doplňková hlasová rekognice), 

není již následná rekognice podle fotografií možná. Opačné pořadí však vyloučeno není, 

ba naopak je podle zákonodárce žádoucí a simili dle ustanovení § 104b odst. 4 trestního 

řádu (k tomu viz mé výhrady výše).  

POKUD JE PROVEDENA REKOGNICE NA ZÁKLADĚ CHŮZE, LZE NÁSLEDNĚ 
PROVÉST REKOGNICI PODLE ZNAKŮ ANATOMICKO-MORFOLOGICKÝCH?  

 

 Dojde-li k provedení znovupoznání podle chůze, bude si poznávající jistě všímat nejen 

znaků dynamických, ale též vzhledu osob. V mozku poznávajícího se vytvoří paměťové 

stopy vzhledu ukázaných osob, což následně může do značné míry ovlivnit výsledek 

rekognice na základě znaků anatomicko-morfologických. Domnívám se proto, 

že po rekognici podle znaků dynamických lze provést úkon klasicky (tedy s možnou 

výměnou figurantů) podle znaků anatomicko-morfologických pouze za předpokladu, 

že při rekognici předchozí nebylo osobám vidět do tváře. Při následné rekognici in natura 

dle znaků anatomicko-morfologických bude však třeba dávat pozor, aby nebylo možno 

osobu poznat na základě některého anatomicko-morfologického znaku patrného 

při předchozí rekognici (např. mateřské znaménko na koleni). Ideálním řešením by tak bylo 

zřejmě ukázat v následné rekognici pouze část těla dříve zakrytou. Pakliže osobám 

bylo vidět do tváře, nepovažuji opakování rekognice za žádoucí ani při přivzetí totožných 

figurantů.  
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POKUD POZNÁVAJÍCÍ DODATEČNĚ SDĚLÍ, ŽE OSOBU POZNÁVANOU SICE 
POZNAL, AVŠAK BÁL SE JÍ PŘÍMO PŘED NÍ OZNAČIT, JAK MŮŽE ORGÁN ČINNÝ 
V TRESTNÍM ŘÍZENÍ POSTUPOVAT? (ZA PŘEDPOKLADU OTEVŘENÉ REKOGNICE) 

 

 

 Osoba má být při rekognici poznávajícím zřetelně označena před všemi přítomnými 

za účelem vyloučení následných pochybností. 100  Pokud již předem hrozí nátlak 

na poznávajícího či strach poznávajícího, je v odůvodněných případech možné provedení 

rekognice skryté. I u té musí být přítomna nezúčastněná osoba. Tato osoba však již nebývá 

přítomna následnému dodatečnému výslechu a právě její přítomnost je zcela nezbytná, 

zejména není-li osoba označena přímo před vzorkem ukázaných osob. V dodatečném 

výslechu, kde není nezúčastněná osoba, může orgán činný v trestním řízení poznávajícímu 

sdělit či naznačit, koho měl označit. Pokud by následně došlo k nové rekognici, 

nebude již pro poznávajícího problém označit „správnou“ osobu. Takto označené osobě 

bude zcela k ničemu, že má možnost si zvolit číslo a pořadí, neboť je předem „odsouzena“ 

k poznání. Jsem proto toho názoru, že by v nastíněném případě rekognice neměla být 

za žádných okolností opakována. Mělo by dojít pouze ke klasickému výslechu 

poznávajícího v rámci třetí fáze, k němuž následně bude přihlédnuto jako k důkazu 

výslechem. Tento závěr tak klade vyšší nároky na orgány činné v trestním řízení, aby vždy 

předem pečlivě zvážily, zda je na místě provedení rekognice skryté či nikoliv.  

  

                                                             
100 Např. Protivínský, M.: Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Praha: Bulletin advokacie, 2/1997, str. 12 
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8. REKOGNICE OSOB JAKO NEODKLADNÝ ÚKON  
 

 

 Rekognice osob může mít povahu (a s ohledem na primární provádění v přípravném řízení 

trestním velmi často má povahu) neodkladného úkonu ve smyslu ustanovení § 158a trestního řádu 

a ustanovení § 160 odst. 4 trestního řádu. Může se tedy jednat o takový úkon, který vzhledem 

k nebezpečí zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu 

na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání. Zejména tomu tak bude v případech, kdy je zapotřebí 

rekognovat zadrženou podezřelou osobu krátce po spáchání trestného činu samotným poškozeným 

či jiným očitým svědkem, tedy ještě před zahájením trestního stíhání, a to za účelem okamžitého 

propuštění podezřelé osoby na svobodu, je-li výsledek úkonu negativní, nebo za účelem obvinění 

zadržené osoby z trestného činu, je-li výsledek pozitivní a zároveň „podpořen“ i dalšími 

relevantními informacemi a důkazy (např. z ohledání místa činu, výslechů dalších osob apod.).101 

Rekognice je prováděna jakožto neodkladný úkon pouze v takovém rozsahu, který postačí 

k případnému zahájení trestního stíhání.  

 K rekognici osoby jako k neodkladnému úkonu tak má být přistoupeno v situacích, kdy nejsou 

k dispozici jiné prostředky (resp. důkazy) pro zahájení trestního stíhání určité osoby. 102 

K znovupoznávání by mělo být přistoupeno také v případech, kdy prostředky, které jsou 

k dispozici, mohou ohrozit důkazní význam rekognice. Za těchto předpokladů nemá nepřítomnost 

obhájce u rekognice za následek nepoužitelnost tohoto úkonu jako důkazu v řízení před soudem.103 

Zákonnost rekognice jako neodkladného úkonu je garantována přítomností soudce. Obecně lze říci, 

že rekognice má být prováděna v té fázi řízení, ve které její potřeba jakožto důkazního prostředku 

vyvstane: „Rekognice by měla být prováděna až v řízení před soudem pouze tehdy, pokud potřeba 

jejího provedení vyvstala teprve v hlavním líčení na základě provedeného dokazování. 

Jestliže je nutnost provedení rekognice zjevná již v přípravném řízení a státní zástupce ji přesto 

neprovedl nebo nenechal provést policejním orgánem, ale podal k soudu obžalobu s tím, 

že rekognici lze provést až v řízení před soudem, může to být důvod k vrácení věci státnímu zástupci 

k došetření, jestliže ostatní důkazy dostatečně neodůvodňují postavení obviněného před soud.“104 

Pro provedení každé rekognice osoby však platí, že je velmi důležitá samotná včasnost provedení 

s ohledem na postupné zapomínání osob, které předmětné skutečnosti vnímali.  

                                                             
101 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 423; srov. Straus, J. a kol.: Kriminalistická 

taktika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 165 

102 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 2 To 64/2007 (publikováno v periodiku Trestněprávní revue 

č. 11/2007, str. 320) 

103 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 1 To 29/2002 (publikováno pod č. 33/2003 Sb. rozh. tr.); 

dále usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 7. 2003, sp. zn. 2 To 104/03 (publikováno v periodiku Trestněprávní revue 

č. 10/2003, str. 308) 

104 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 5. 2003, sp. zn. 4 Tz 20/2003 (publikováno v Souboru trestních rozhodnutí NS, 

svazek 25/2004, pod zn. T 601) 
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9. REKOGNICE OSOB VE SPOJENÝCH STÁTECH  AMERICKÝCH  
 

 

9.1. ALARMUJÍCÍ VÝSLEDKY DNA ANALÝZ  

 

 V roce 1992 byl ve Spojených státech amerických (konkrétně na Právnické fakultě v Cardozo, 

New York) spuštěn rozsáhlý projekt pod názvem „The Innocence Project“ (v překladu „Projekt 

nevinnosti“) mající za cíl zprostit obžaloby neprávem odsouzené osoby. 105  Projekt se zaměřil 

zejména na odsouzené osoby proklamující i po letech vlastní nevinu, jejichž (ne)vinu teoreticky 

lze zjistit na základě nově dostupných metod analýzy deoxyribonukleových kyselin (DNA). 

V následujících letech bylo provedeno velké množství výzkumů a analýz, které přinesly šokující 

a zároveň alarmující výsledky. Výzkumy byly prováděny větším množstvím institucí za podpory 

vysokých škol (na začátku 21. století zejména za podpory vědců na University of Michigan).106 

 Výsledky ukázaly, že ve více než 70 % případů, v nichž byla po letech jednoznačně prokázána 

nevina odsouzených osob, došlo k chybnému usvědčení pachatele a následnému odsouzení 

na základě nepřesných a chybných identifikací ze strany svědků (v absolutní většině na základě 

rekognice osob). Výzkum uveřejněný American Judicature Society hovoří dokonce o více než 75 % 

případů, kdy na svobodu bylo později propuštěno přes 200 neprávem odsouzených osob.107 Někteří 

autoři poukazují, že problémem nejsou ani tak pravidla provádění rekognice osob (od padesátých 

let platí základní zásady, podle kterých si ukázané osoby musí být podobné a poznávaný nesmí 

nikterak vyčnívat) jako spíše jejich dodržování. 108  Lze to ilustrovat na několika případech. 

V prvním z nich svědek nahlásil loupež, při níž podle jeho slov útočníky byli tři snědí indiáni. 

V následné rekognici in natura však policie postavila do řady právě tři podezřelé indiány se třemi 

přivzatými bělochy. Výsledek je nasnadě. Ještě extrémnější případ nastal v roce 1981, kdy byl 

útočník jednoznačně popsán jako osoba černé pleti. Posléze byl v rámci znovupoznávání postaven 

                                                             
105  Další informace dostupné online na: <http://www.innocenceproject.org/about/> [zobrazeno 2017-02-19, 11:47] a na:. 

<www.dna.gov/uses/postconviction> [zobrazeno 2017-02-19, 11:49] 

106 Sanburn, J.: Behind the Messy Science of Police Lineups [online] Time.com U.S., 2014 [zobrazeno 2017-02-19, 12:00] 

Dostupné online na: <http://time.com/3461043/police-lineups-eyewitness-science/> 

107 Shrnutí dostupné online na <www.ajs.org/wc/wc_meetings.asp> [zobrazeno 2017-02-19, 11:47]; dále srov. Fears, D.: 

Exonerations Change How Justice System Builds a Prosecution. [online] Washington: Washington Post, 2007 [zobrazeno 

2017-02-19, 12:02] Dostupné online na: <www.washingtonpost.com>; dále Conway, C.: The DNA 200. [online] New York: 

New York Times, 2007 [zobrazeno 2017-02-19, 12:02] Dostupné online na: <www.nytimes.com>; dále Duke, S.B.: A Picture´s 

Worth a Thousand Words: Conversational versus Eyewitness Testimony in Criminal Convictions. [online] Yale Law School, 

2007 [zobrazeno 2017-02-19, 12:53] Dostupné online na:  

<http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1825&context=fss_papers> 

108 Malpass, R. S.; Tredoux, C. G.; McQuiston-Surrett, D.: Lineup Construction and Lineup Fairness [online] Handbook of 

Eyewitness Psychology (Vol. 2): Memory for people. Lawrence Erlbaum and Associates. [zobrazeno 2017-02-20, 13:02] 

Dostupné online na: <http://eyewitness.utep.edu/documents/malpass&05lineupfairness.pdf>  

http://www.innocenceproject.org/about/
http://www.dna.gov/uses/postconviction
http://time.com/3461043/police-lineups-eyewitness-science/
http://www.ajs.org/wc/wc_meetings.asp
http://www.washingtonpost.com/
http://www.nytimes.com/
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1825&context=fss_papers
http://eyewitness.utep.edu/documents/malpass&05lineupfairness.pdf
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obviněný občan černé pleti mezi pět zcela odlišných osob pleti bílé. Na základě rekognice byl 

obviněný černoch usvědčen a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 

 V amerických věznicích tak bylo po dlouhé roky drženo vysoké množství zcela nevinných osob 

(někdy až po dobu 25-35 let), zatímco skuteční pachatelé zůstali (mnohdy dodnes) nepotrestáni.109  

A to hovoříme pouze o případech, které bylo možno prověřit na základě vzorků DNA.  

 Takové závěry nepochybně vedou k nutnému zamyšlení, zda je samotná rekognice vhodným 

důkazním prostředkem, případně k zamyšlení zda nejsou její výsledky až příliš přeceňovány. 

Důvěra občanů nejen v rekognice, ale i v právní stát jako takový, byla s ohledem na medializované 

případy značně (a domnívám se, že právem) narušena. Nejen američtí odborníci začali ve světle 

zveřejněného důkladněji zkoumat, jakým způsobem bývá znovupoznání osob prováděno, 

a zjišťovat, jak by mohla být předmětná procedura zlepšena. V této souvislosti je jistě vhodné 

zmínit významnou roli G. Wellse, profesora státní univerzity v Iowě, který se výraznou měrou 

podílel a nadále podílí na výzkumech znovupoznávání v trestním řízení. Za zmínku stojí jeho 

koncept tzv. „double-blind“ rekognice (viz níže), snaha o nestranné poučení osob rekognice 

se účastnících skrze standardizované formuláře či snaha o častější provádění sekvenční fotografické 

rekognice na úkor té simultánní. Mnoho z jeho myšlenek však zůstává čistě na poli akademickém 

a nedochází k jejich prosazení do praktického provádění rekognice osob napříč USA, 

ačkoliv by to zřejmě zvýšilo průkaznost z rekognice získaných důkazů.110 
 

9.2. PROVÁDĚNÍ REKOGNICE OSOB V USA 

 

 Zde je na místě s ohledem na dále popisované zahraniční výzkumy stručně charakterizovat 

provádění rekognice ve Spojených státech amerických (s ohledem na mnohdy rozdílné právní 

úpravy v rámci jednotlivých států si dovolím určité zobecnění pravidel bez uvádění veškerých 

výjimek). Rekognice je v USA jednou z identifikačních procedur uskutečňovaných zejména očitými 

svědky, která (obdobně jako je tomu u nás) může být prováděna buď in natura, nebo na základě 

fotografií. 111  Na rozdíl od české právní úpravy zde však není stanovena subsidiární povaha 

znovupoznávání na základě fotografií, ba naopak. Policejní orgány častěji přistupují k provádění 

                                                             
109 Blíže např. Ferrero, E.: In 200th DNA Exoneration Nationwide, Jerry Miller in Chicago Is Proven Innocent 25 Years After 

Wrongful Conviction. [online] The Innocence Project, April 23, 2007 [zobrazeno 2017-02-19, 12:57] Dostupné online na: 

<https://www.innocenceproject.org/in-200th-dna-exoneration-nationwide-jerry-miller-in-chicago-is-proven-innocent-25-

years-after-wrongful-conviction/> 

110 Sanburn, J.: Behind the Messy Science of Police Lineups [online] Time.com U.S., 2014 [zobrazeno 2017-02-19, 12:00] 

Dostupné online na: <http://time.com/3461043/police-lineups-eyewitness-science/> 

111 Dalšími procedurami jsou tzv. „showup“ (ukázání), „confirmatory photograph“ (potvrzení fotografie) či „field views“ 

(terénní zobrazení)  

https://www.innocenceproject.org/in-200th-dna-exoneration-nationwide-jerry-miller-in-chicago-is-proven-innocent-25-years-after-wrongful-conviction/
https://www.innocenceproject.org/in-200th-dna-exoneration-nationwide-jerry-miller-in-chicago-is-proven-innocent-25-years-after-wrongful-conviction/
http://time.com/3461043/police-lineups-eyewitness-science/
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rekognice právě na základě fotografií, a to i v případech, kdy lze provést rekognici in natura.112 

Důvodů preference fotografického znovupoznávání bývá uváděno hned několik, 

nicméně za nejvýznamnější lze považovat zejména snazší obstarání výrazně se neodlišujících osob 

přivzatých (resp. jejich srovnávacích fotografií) a také absenci povinnosti provádět úkon za účasti 

obhájce.113 

 U rekognice in natura je v současnosti prováděno znovupoznávání jak simultánně (současným 

ukázáním osob), tak sekvenčně (postupným ukazováním osob).114 Obdobně je tomu i u rekognice 

na základě fotografií, kdy lze fotografie ukazovat všechny najednou, či postupně po jedné. 

V některých státech je potom fotografické znovupoznávání prováděno specificky ukázáním dvou 

či tří skupin snímků.115 Do zveřejnění výsledků DNA analýz bylo simultánní znovupoznávání 

dominantní formou provádění rekognice osob ve většině států. Znovupoznávání v rámci rekognice 

in natura bývá prováděno nejčastěji ukázáním šesti osob, z nichž právě jedna je osobou poznávanou. 

V rámci rekognice podle fotografií bývá celkově ukázáno 6 až 9 snímků, z nichž právě na jednom 

je osoba poznávaná. Při vyhledávání vhodných snímků zařaditelných do aktu znovupoznávání je 

užíváno počítačových systémů, které obsahují širokou databázi fotografií. Policista tak zadá 

do formuláře základní charakteristiky (rasu, pohlaví, barvu vlasů apod.), na základě kterých systém 

vybere vhodné srovnávací materiály, které ještě musí být následně odsouhlaseny vyšetřovatelem. 

Vedle samotného způsobu provádění znovupoznávání, ke kterému se blíže dostanu níže v textu, 

je i v zámoří samozřejmě zkoumáno působení dalších faktorů ovlivňujících kvalitu a výsledky 

rekognice, jako jsou například fyzická podobnost ukázaných osob nebo také použití zbraně 

(nástroje) při trestné činnosti. Použije-li pachatel v rámci trestné činnosti proti osobě zbraň, 

a tato osoba následně provádí znovupoznávání, je zpravidla její schopnost znovupoznat pachatele 

výrazně snížena, neboť právě i na zbraň dříve soustředila svou pozornost. 116  Rekognice 

je prováděna tzv. administrátorem (tím je jeden z vyšetřovatelů), který zná totožnost poznávané 

osoby. Jeho chování v průběhu rekognice však mnohdy může vést svědka k označení poznávané 

osoby, resp. k neoznačení osoby přivzaté (např. větou: „Jen si to klidně rozmyslete…Ujistěte se, 

                                                             
112  Police Executive Research Forum [online] str. 48 [zobrazeno 2017-02-19, 13:15] Dostupné online na: 

<http://www.policeforum.org/free-online-documents>  

113 United States v. Ash, 413 U.S. 188 (1972) 

114 Blíže k provádění rekognice v rámci USA např. Wells, G. L.; Penrod, S.D.: Eyewitness Evidence: Improving Its Probative 

Value [online] Psychological Science in the Public Interest 7., 2006, str. 45—75 [zobrazeno 2017-02-19, 13:19] Dostupné 

online na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26158855>  

115  National Research Council: Eyewitness Identification Procedures. Identifying the Culprit: Assessing Eyewitness 

Identification. [online] Washington, DC: The National Academies Press, 2014 [zobrazeno 2017-01-19, 12:00] Dostupné online 

na: <https://public.psych.iastate.edu/glwells/NAS_Eyewitness_ID_Report.pdf>  

116 Wells, G. L.; Olson, E.: Eyewitness Testimony. [online]  Annual Review of Psychology. No. 54. 2003, str. 282 [zobrazeno 

2017-02-19, 13:22] Dostupné online na: <https://public.psych.iastate.edu/glwells/annual_review_2003.pdf> 

http://www.policeforum.org/free-online-documents
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26158855
https://public.psych.iastate.edu/glwells/NAS_Eyewitness_ID_Report.pdf
https://public.psych.iastate.edu/glwells/annual_review_2003.pdf
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že jste se podíval na všechny fotografie“). 117  I tato problematika byla brána v úvahu 

po zveřejněných ověřovacích analýzách DNA jako možná příčina chybně 

provedených znovupoznání, načež teoretici přišli s testováním konceptu provádění rekognice 

jako tzv. „single-blind“ rekognice („single-blind line-up“) a tzv. „double-blind“ rekognice 

(„double-blind line-up“).  
 

9.3. KONCEPT „SINGLE-BLIND“ A „DOUBLE-BLIND“ REKOGNICE OSOB 

 

 Single-blind rekognice je znovupoznáváním na základě fotografií, při němž jsou jednotlivé 

snímky vloženy do prázdných nenadepsaných obálek a obálky jsou zamíchány. Z doporučení 

odborníků vyplývá navíc instrukce přidat po zamíchání záměrně jako první obálku vždy obálku 

s osobou přivzatou a na konec jednu až dvě obálky s prázdným listem papíru. Tímto má být 

zabráněno ukvapenému označení hned první osoby poznávajícím, stejně jako označení poslední 

osoby ze strany poznávajícího, který ví, že mu další možnost nezbývá (a cítí se být pod tlakem 

k označení určité osoby). Následně dojde k pozvání poznávajícího, který je v první řadě náležitě 

poučen o průběhu následujícího úkonu, tedy o skutečnosti, že bude postupně (dle jím zvoleného 

tempa) vytahovat snímky po jednom popořadě z obálek a v případě, že některou z osob ztotožní, 

uvede tuto skutečnost administrátorovi rekognice. V opačném případě po prohlédnutí každého 

jednoho snímku uvede, že danou osobu nepoznává. V případě zvolení některého ze snímků 

je poznávající vyzván k uvedení procentuální míry jistoty a k uvedení znaků, na základě 

nichž osobu ztotožnil. V samotném průběhu úkonu mají být ze strany administrátora případně 

podávány pouze nezbytné doplňující informace, a to doslovným přečtením z předem připraveného 

univerzálního formuláře (průvodce) tak, aby bylo minimalizováno riziko ovlivnění poznávajícího 

z jeho strany. Administrátor v průběhu úkonu vidí pouze zadní stranu snímků – nemůže tedy určit, 

jakou osobu si poznávající právě prohlíží (z toho také plyne anglické označení „blind“ 

neboli „slepý, nevidící“).  

 Double-blind rekognice je způsobem provedení znovupoznávání, při němž ani administrátor 

v průběhu úkonu neví, která z osob ukázaných je právě osobou poznávanou. Mělo by tak být 

vyloučeno sugestivní ovlivňování poznávajícího z jeho strany. U rekognice v režimu „double-

blind“ je třeba řešit praktické otázky, a to zejména náročnost technického provedení takového 

znovupoznávání. Americké zkušenosti napovídají, že v případě znovupoznávání na základě 

fotografií nečiní provedení až takové problémy, jako je tomu u znovupoznávání „in natura“ 

(zejména při úkonech prováděných mimo policejní prostory). Jako administrátoři bývali využíváni 

                                                             
117 Srov. Mecklenburg, S. H.: Report to the Legislature of the State of Illinois. The Illinois Pilot Program on Sequential Double-

Blind Identification Procedures. [online] Illinois State Police, 2006 [zobrazeno 2017-02-22, 13:40] Dostupné online na: 

<http://eyewitness.utep.edu/documents/illinoispilotstudyoneyewitnessid.pdf>  

http://eyewitness.utep.edu/documents/illinoispilotstudyoneyewitnessid.pdf
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zejména proškolení policisté z jiných složek policie, než které vyšetřovaly daný případ (z důvodu 

nutnosti, aby administrátor neznal totožnost poznávané osoby). 

9.4. HLEDÁNÍ VHODNÉHO ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ REKOGNICE OSOB 

 Ze strany National Institute of Justice byl dále iniciován rozsáhlý plošný experiment zaměřený 

právě na jednotlivé způsoby provedení znovupoznávání osob. G. Wells v této souvislosti již dříve 

poukázal zejména na problematiku simultánního provádění rekognice, které vede poznávající osoby 

k relativním úsudkům, resp. k porovnávání ukázaných osob spíše mezi sebou 

než k jejich porovnávání přímo s paměťovou stopou z doby trestné činnosti (v anglickém originále 

„relative judgment procedure“).118 Tento psychický proces logicky nečiní problém v situacích, 

kdy je v rámci rekognice ukázán skutečný pachatel trestné činnosti. Pokud se však tento 

mezi ukázanými osobami nenachází, bude ve výsledku označena nevinná osoba nejvíce 

připomínající pachatele. Bude-li tato nevinná osoba navíc v postavení zadrženého podezřelého 

či obviněného, může takové chybné označení vést v krajním případě až k nesprávnému odsouzení 

nevinné osoby. Při sekvenčně prováděné rekognici dochází v myšlení poznávající osoby naopak 

k absolutnímu úsudku, tedy přímo k porovnávání ukázané osoby s paměťovou stopou vytvořenou 

v souvislosti s šetřenou trestnou činností (v anglickém originále „absolute judgment 

procedure“).119 G. Wells tak zjednodušeně došel k závěru, že provádění sekvenční rekognice osob 

bude zpravidla vykazovat spolehlivější výsledky. Toto své tvrzení opírá o výsledky matematických 

metod, které použil v rámci výzkumu.120   

 V rámci experimentálních výzkumů bylo zjištěno, že sekvenčně prováděná rekognice osob, 

kdy navíc administrátor nezná identitu poznávaného (tedy sekvenční rekognice prováděná v režimu 

„double-blind“), vykazuje nižší míru chybně provedených identifikací než klasická simultánní 

metoda. V roce 2003 tak dokonce začala být „double-blind“ sekvenční rekognice testována 

na základě zákona na skutečných případech v americkém státu Illinois, a to prozatímně po dobu 

jednoho roku. Následné výsledky však ukázaly, že na rozdíl od experimentálně (uměle) 

prováděných znovupoznávání došlo v reálných podmínkách k procentuálnímu zvýšení chybně 

provedených znovupoznání a k nižšímu přesnému určení pachatelů, než tomu bylo při rekognicích 

                                                             
118 Wells, G. L., Seeleu, E.: Eyewitness Identification: Psychological Research and Legal Policy on Lineups. Psychology. 

Public Policy and Law 1. 1995. str. 765-791 

119 Lindsay, R. C. L.; Wells, G. L.: Improving Eyewitness Identifications From Lineups: Simultaneous Versus Sequential 

Lineup Presentation. [online] Journal of Applied Psychology, Volume 70, No. 3, 1985, str. 556—564 [zobrazeno 2017-02-19, 

23:05] Dostupné online na: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.6068&rep=rep1&type=pdf>  

120 Wells, G. L.; Yang, Y., Smalarz, L.: Eyewitness Identification: Bayesian Information Gain, Base-Rate, Effect-Equivalency 

Curves, and Reasonable Suspicion. [online] American Psychological Association, Law and Human Behaviour, 2015/39, 

str. 99—122, 2006 [zobrazeno 2017-02-21, 22:30] Dostupné online na:  

<https://public.psych.iastate.edu/glwells/Wells%20pdfs/2010-/Wells_Yang_Smalarz_LHB_.pdf>  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.6068&rep=rep1&type=pdf
https://public.psych.iastate.edu/glwells/Wells%20pdfs/2010-/Wells_Yang_Smalarz_LHB_.pdf
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simultánních. Testovací vzorek tehdy činil kolem 700 provedených znovupoznání. Výsledky 

ze státu Illinois následně byly zpochybněny na základě konstatování, že zatímco sekvenční 

znovupoznávání bylo činěno v režimu „double-blind“, u simultánního znovupoznávání tomu 

tak nebylo, a mohlo tedy docházet k ovlivňování poznávajících ze strany administrátora. 

Ve stejném období též došlo k reálnému testování sekvenčních rekognic v režimu „double-blind“ 

na zhruba 280 vzorcích v hrabství Hennepin v Minnesotě. Tento výzkum vykazoval obdobné 

výsledky rekognice sekvenční a rekognice simultánní, avšak podle mnohých tomu tak bylo 

z důvodu přibírání podstatně více se odlišujících osob než v ostatních státech.121 Výzkum však 

jako jeden z prvních potvrdil snižující se přesnost provedených znovupoznání se vzrůstajícím 

množstvím opakovaných ukázání a též se vzrůstajícím množstvím ukazovaných osob. 

 Provedené výzkumy tedy nepřinesly jednoznačný závěr, spíše otevřely další diskuzi a ukázaly 

potřebu dodatečných experimentů a analýz, u nichž budou přesněji vymezena pravidla, a u nichž 

bude přibrán rozsáhlejší vzorek osob. V roce 2009 byla sepsána obecná doporučení k provádění 

rekognice osob, která stanovila celkem 6 základních bodů, jenž mají být při provádění úkonu 

dodrženy.122 Tato pravidla mimo jiné zakotvila používání „double-blind“ metody, dále výslovně 

umožnila provádění prázdné rekognice a také uvedla, že primárně mají být ukázaní předváděni 

sekvenčně. Nadto zde došlo k jednoznačnému vyloučení opakovatelnosti rekognice. 

Obecná doporučení však bohužel nebyla ve většině států do právních předpisů a instrukcí zahrnuta, 

v současnosti tak mají pouze omezeně metodický význam. 

 V srpnu 2013 se konal národní summit zaměřený na tematiku chybně provedených usvědčení 

a na jejich prevenci. Ani tento však nedospěl k jednoznačným závěrům ohledně vhodného způsobu 

provádění rekognice.123  V současnosti mezi odborníky nepanuje shoda zejména ohledně vyšší 

vhodnosti provádění rekognice sekvenčním způsobem. J. Wixted z univerzity v San Diegu provedl 

za pomoci matematických metod rozsáhlé výzkumy (tzv. ROC analýzy), na základě kterých vyvrátil 

vyšší přesnost výsledků sekvenčně prováděných znovupoznání. 124  Obdobného názoru 

                                                             
121  Srov. Klobuchar, A., Steblay, N., Caligiuri, H. L.: Improving Eyewitness Identifications: Hennepin County´s Blind 

Sequential Lineup Pilot Project. [online] Cardozo Public Law, Policy, and Ethics Journal, 2006 [zobrazeno 2017-02-19, 13:49] 

Dostupné online na: <http://web.augsburg.edu/~steblay/improving_eyewitness_identifications.pdf>  

122 Port Washington Police Department, General Order 6.3.4.: Eyewitness Identification, [online] IBJ Criminal Defence Wiki, 

2009 [zobrazeno 2017-02-19, 15:42] Dostupné online na: 

  <http://defensewiki.ibj.org/index.php?title=Showups,_Lineups,_and_Photo_arrays&oldid=7991>  

123 The International Association of Chiefs of Police: Building a Systemic Approach to Prevent Wrongful Convictions. [online] 

National Summit on Wrongful Convictions, 2013 [zobrazeno 2016-12-27, 07:30] Dostupné online na: 

<https://www.bja.gov/publications/iacp-wrongful_convictions_summit_report.pdf>   

124 Wixted, J. T.; Mickes, L.: A Signal—Detection—Based Diagnostic—Feature Detection Model of Eyewitness Identification. 

[online]  Psychological Review, 121, str. 262—276, 2014 [zobrazeno 2017-01-21, 21:17] Dostupné online na:  

<https://www.researchgate.net/publication/261731590_A_Signal-Detection-Based_Diagnostic-Feature-

Detection_Model_of_Eyewitness_Identification> 
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je i K. Amendola, který zpracoval studii dokládající vyšší procento chybně uskutečněných 

identifikací v rámci rekognic sekvenčních. S těmito výzkumy však pro nedostatečný vzorek osob 

a pro údajně zjevně chybnou interpretaci mnozí nesouhlasí, a označují je dokonce za pouhou 

účelovou snahu o zpochybnění Wellsových výsledků. 125  S výsledky zejména Wixtedových 

výzkumů nesouhlasí ani sám G. Wells, který poukazuje především na skutečnost, že uvedené 

výsledky neodpovídají nejčastějšímu způsobu provádění znovupoznávání osob a že aplikování 

některých matematických metod a postupů (např. tzv. Bayesova přístupu) je zavádějící. 126 

V současnosti tak „hoří“ ve Spojených státech amerických vášnivá až agresivně laděná diskuze 

ohledně správného způsobu provádění znovupoznávání osob, která snad po čase povede 

k jednoznačnějším výsledkům, na nichž vznikne konsenzus. Dojít k jednoznačným závěrům 

však bude více než obtížné.127  

 Podíváme-li se na současnou právní úpravu v jednotlivých státech USA, můžeme pozorovat 

výrazné rozdíly. Oproti začátku tisíciletí je však na základě výzkumů výrazně více přistupováno 

i ve skutečných případech k provádění sekvenčních rekognicí, a to mnohdy v režimu „double-

blind“. Namátkou například ve státě New York jsou prováděny zejména simultánní rekognice, 

zatímco v Severní Karolíně či ve státě Massachusetts pouze rekognice sekvenční.128  

  

                                                             
125 Srov. Wells, G. L.; Dysart, J. E.; Steblay, N. K.: The flaw in Amendola and Wixted´s conclusion on simultaneous versus 

sequential lineups. [online] Journal of Experimental Criminology, 2015 [zobrazeno 2017-01-21, 12:39] Dostupné online na: 

<http://www.researchgate.net/profile/Gary_Wells3/publication/273302294_The_flaw_in_Amendola_and_Wited's_conclusio

n_on_simultaneous_versus_sequential_lineups/links/550741fe0cf2d7a281237f21.pdf?origin=publication_list> 

126 Wells, G. L.; Smith, A. M.; Smalarz, L.: ROC analysis of lineups does not measure underlying discriminability and has 

limited value. [online] Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 2015, str. 313—317 [zobrazeno 2017-01-21, 

12:39] Dostupné online na:    

<https://public.psych.iastate.edu/glwells/Wells%20pdfs/2010-/Wells_Smalarz_Smith_JARMAC_accepted_for_pub_2015.pdf> 

127 V tomto směru považuji za přiléhavé konstatování Jamese Doyla, ředitele Center for Modern Forensic Practice at John Jay 

College of Criminal Justice in New York City, které v originále zní: „Lab studies are limited by a lack of real-world, 

operational challenges. Field studies are limited by uncertainty about who is really the perpetrator“ (uveřejněno v rámci 

panelové diskuze, zdroj: Schuster, B.: Police Lineups: Making Eyewitness Identification More Reliable. [online] National 

Institute of Justice Journal. Issue no. 258. Washington, DC: U.S. Department of Justice, 2007 [zobrazeno 2017-01-21, 12:39] 

Dostupné online na: <https://www.nij.gov/journals/258/pages/police-lineups.aspx>  

128 Srov. Group on Eyewitness Evidence: Supreme Judicial Court Study. Report and Recommendation to the Justices. [online] 

[zobrazeno 2017-01-19, 14:29] Dostupné online na: <http://www.mass.gov/courts/docs/sjc/docs/eyewitness-evidence-report-

2013.pdf>    
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10. REKOGNICE OSOB V ANGLII A WALESU 

 

 Jednu z celosvětově nejpokrokovějších forem provádění rekognice osob můžeme nalézt 

v právním řádu Anglie a Walesu, kde podobně jako ve Spojených státech amerických došlo 

k odhalení mnoha chybně provedených usvědčujících rekognic (v Anglii je rekognice označována 

jako „parade“, nikoliv „line-up“). Po dlouhá léta platilo v Anglii pravidlo, že jedna spolehlivá 

identifikace podezřelého ze strany důvěryhodného svědka je dostačujícím důkazem pro odsouzení 

obžalovaného. Výzkumy však jednoznačně ukázaly, o jak nebezpečné pravidlo se jedná. I přes 

snahu poznávající osoby poskytnout spolehlivou identifikaci dříve spatřené osoby dochází 

k četným pochybením v důsledku přirozených nedokonalostí lidského vnímání a paměti. 

 Prvně zaznamenaná rekognice osob byla v Anglii provedena londýnskou městskou policií v roce 

1860, a to již na základě sestavených instrukcí pro její realizaci.129 Rekognice osob byly prováděny 

zejména na základě znovupoznávání in natura. První doložené chybné usvědčení nevinné osoby 

z důvodu rekognice se datuje do roku 1895, kdy byl odsouzen Adolph Beck.130 Jeho případ je 

pozoruhodný zejména tím, že 3 roky po propuštění z vězení byl opětovně odsouzen za jiný trestný 

čin, a to opět na základě chybné identifikace ze strany svědků v procesu rekognice. Dvakrát byl 

tedy odsouzen za čin, který nespáchal. Pravda nakonec po pár letech vyšla najevo. V důsledku toho 

byla sestavena komise mající za úkol najít příčiny uvedeného dvojího pochybení. Výsledkem bylo 

zjištění, že ačkoliv Adolph Beck nebyl příliš podobný skutečnému pachateli, došlo k jeho označení 

ze strany více svědků zřejmě z důvodu odlišného (nižšího) věku všech přivzatých osob, které byly 

vybrány z náhodných kolemjdoucích. Komise tehdy konstatovala: „Důkaz založený 

na subjektivních vjemech osoby, ačkoliv jednající v dobré víře, je nejméně spolehlivým typem 

důkazu, a proto, není-li podložen fakty, poskytuje nejistý a nebezpečný základ pro rozhodnutí 

soudu.“131 Hlavním důsledkem této kauzy bylo roku 1907 založení odvolacího trestního soudu 

(„Court of Criminal Appeal“), ke změně právních předpisů však nedošlo (bylo vydáno pouze 

nezávazné doporučení pro postup policie při provádění rekognice).132 

 Případ Adolpha Becka byl následován mnoha obdobnými případy (např. Major Sheeppard case). 

K upřesnění pravidel provádění rekognice osob došlo v roce 1925, avšak i nadále po více než 40 let 

platilo, že jediná věrohodná svědecká identifikace postačuje k usvědčení osoby. Kupící se případy 

chybných usvědčení zákonitě vedly k nutnosti zaměřit se na oblast právní úpravy identifikace osob. 

                                                             
129 A brief history of the British police. [online] [zobrazeno 2017-05-19, 13:39] Dostupné online na:  

<https://cheltjules.wordpress.com/2011/06/29/a-brief-history-of-the-british-police/>    
130 Více viz Adolf Beck case. [online] [zobrazeno 2017-02-20, 22:15] Dostupné online na:  

<https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Beck_case>  

131 Watson, E. R.: The trial of Adolf Beck. Notable British Trials Series. Londýn: W. Hodge & Co., 1924, str. 250 a násl. 

132 Shepherd, J.; Ellis, H.; Davies, G.: Identification evidence: a psychological evaluation. Aberdeen: Abeerden University 

Press, 1982, str. 113 a násl. 
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Posledním impulzem byl případ George Ince, který byl odsouzen k trestu smrti za zločin, 

který (jak se později ukázalo) nespáchal. Šibenici utekl nakonec doslova o pár dní. Ministr vnitra 

tehdy jmenoval předsedu Vrchního soudu, Lorda Devlina, vedoucím komise na prošetření případů 

a rekodifikaci pravidel pro provádění rekognice osob. Výsledkem byla v roce 1976 tzv. Devlinova 

zpráva („The Devlin Report“), která mimo jiné uvedla, že od roku 1945 došlo v Anglii a Walesu 

k 38 prokázaným případům chybného usvědčení osob (započítány byly pouze jednoznačně 

prokázané případy).133 L. Devlin při vypracování zprávy analyzoval chybně provedené rekognice, 

spolupracoval s psychology, psychiatry i právníky, a to vše ve snaze přinést vhodná doporučení 

týkající se svědeckého znovupoznávání osob.  

 Závěry zprávy považuji za poněkud skeptické, když na str. 149 autor konstatuje, že neexistuje 

žádný způsob, jakým s jistotou předcházet chybné identifikaci ze strany svědků, případně způsob, 

na základě nějž by bylo spolehlivě možno chybně provedenou identifikaci odhalit. 

Zpráva doporučuje, aby poznávající osoby byly vždy poučeny ve smyslu, že v rámci znovupoznání 

může, ale nemusí být podezřelá osoba. Dále je doporučeno primární provádění rekognice osob 

na základě fotografií, a to s náležitou dokumentací, která je následně předána k hodnocení soudu. 

L. Devlin nabádá k obligatornímu provádění výslechu poznávající osoby před samotným 

znovupoznáváním a varuje, že důkaz z rekognice získaný by měl býti považován za samostatně 

dostatečný k usvědčení osoby pouze ve zcela výjimečných situacích. Zdaleka ne všechna 

doporučení byla promítnuta do zákonů, a tak například prvotní výslech poznávajícího je obligatorně 

v Anglii prováděn až od roku 1995. Mezitím přišel odvolací soud s aplikací tzv. Turnbullových 

instrukcí, která prováděla rozlišení na identifikace osob dobré kvality (pokud poznávající v průběhu 

trestné činnosti mohl zřetelně pozorovat pachatele) a identifikace osob špatné kvality (pokud byl 

například pachatel zahalen či pouze viděn z dálky).134 Účelem bylo zjednodušeně řečeno rozlišení 

identifikací na podpůrné a na takové, které postačují k usvědčení pachatele. Nedostatek dělení 

se však brzy projevil (např. v kauze MacGranaghana). 

 V roce 1991 vznikla na základě novelizace zákona upravujícího pravomoc policie při boji 

se zločinem (konkrétně „Police and Criminal Evidence Act“ – „PACE“) možnost využít video jako 

alternativu k rekognici osob in natura. První rekognice na základě videa ale byla provedena 

až v roce 1999 v případu Barry George a k plošnějšímu využívání této technologie dochází 

až po roce 2002.135 Po další rekodifikaci výše uvedeného zákona v roce 2004 se video rekognice 

                                                             
133 Devlin, L.: Report to the Secretary of State for the Home Department of the Departmental Committee on Evidence of 

Identification in Criminal Cases („The Devlin Report“), 1976. [online] [zobrazeno 2017-02-20, 22:44] Dostupné online na: 

<https://www.physics.smu.edu/pseudo/Eyewitness/DevlinReport.pdf>  
134  The Turnbull Guidelines. [online]  QB 224, 63 Cr App R 132 [zobrazeno 2017-02-20, 23:12] Dostupné online na: 

<http://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/turnbull-guidelines/>  

135 Více viz Barry George case. [online] [zobrazeno 2017-02-20, 23:47] Dostupné online na:   

<https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_George> 

https://www.physics.smu.edu/pseudo/Eyewitness/DevlinReport.pdf
http://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/turnbull-guidelines/
https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_George
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stává primárně využívanou metodou identifikace osob znovupoznáním v Anglii i Walesu, 

a prakticky tak nahrazuje rekognici osob in natura. Hlavním impulzem bylo zejména problematické 

dohledávání vhodných osob přivzatých pro rekognice in natura, kvůli čemuž musela být 

v devadesátých letech dvacátého století v Anglii a Walesu zastavena zhruba polovina všech 

znovupoznávacích procedur.136 Video rekognice s dostatečnou databází záznamů tuto problematiku 

řeší. Tento způsob navíc skýtá výhodu v možnosti provádění rekognice bez přítomnosti 

poznávaného (zde je však třeba umožnit přítomnost jeho právního zástupce), bez možnosti zmaření 

rekognice ze strany poznávaného, a k tomu všemu ještě video rekognice snižuje náklady 

na provedení úkonu (i přes počáteční vyšší investici). Za velkou výhodu považuji i poměrně 

bezproblémovou aplikaci „double-blind“ formy při provádění tohoto znovupoznávání. 

Není pochyb o tom, že video rekognice znatelně snižuje stresovou zátěž pro poznávající oběť 

trestného činu, neboť se tato nemusí tváří v tvář setkat s pachatelem. Na druhou stranu je nezbytné 

klást si otázku, do jaké míry je provádění video rekognice spravedlivé a zákonné z pohledu osoby 

poznávané, která není úkonu přítomna. Uskutečněné výzkumy však prokázaly, že provádění video 

rekognice je z hlediska snahy o potrestání skutečných pachatelů a tak i z hlediska naplňování zásady 

materiální pravdy výrazně účinnější a spolehlivější.137 

 Až na výjimky problematika identifikace osob v Anglii a Walesu spadá do předsoudního stádia 

trestního řízení, v němž je prováděna policií na základě novelizovaného zákona „PACE“ („Police 

and Criminal Evidence Act – Code D of practice for the identification of persons by police 

officers“). V současnosti je tak možno využít následujících způsobů identifikace osob v trestním 

řízení: 
 

 Identifikace za pomocí videa/ videorekognice („video identification“) - pouze v rámci 

přípravného řízení 

 (Klasická) rekognice („identification parade“) – pouze v rámci přípravného řízení 

 Skupinová identifikace („group identification“) – pouze v rámci přípravného řízení 

 Konfrontace („confrontation identification“) – pouze v rámci přípravného řízení 

 Identifikace „na lavici obžalovaných“ („dock identification“) – pouze v řízení před soudem 

  

                                                             
136 Pike, G.; Brace, N.; Kyman, S.: The visual identification of suspects: procedures and practice. [online] Briefing note 2/02, 

Policing and Reducing Crime Unit, Home Office Research Development and Statistics Directorate. 2002 [zobrazeno 2017-02-

21, 00:04] Dostupné online na:   

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=AC651534A1894C27AEBD75ECE61AC6A3?doi=10.1.1.608.80

76&rep=rep1&type=pdf> 
137 Srov. Valentine, T.; Heaton, P.: An evaluation of the fairness of police line-ups and video identifications. [online]  Applied 

Cognitive Psychology. 13 (S1), str. 59—72. 1999. [zobrazeno 2017-02-21, 19:19] Abstrakt dostupný online na: 

<http://research.gold.ac.uk/5307/>; a Valentine, T.; Pickering, A.; Darling; S.: Characteristics of eyewitness identification that 

predict the outcome of real lineups. [online]  Applied Cognitive Psychology. 17 (S1), str. 969—993. 2003. [zobrazeno 2017-

02-21, 22:13] Dostupné online na: <http://www.valentinemoore.co.uk/trv/MetIDstudyWeb.pdf>  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=AC651534A1894C27AEBD75ECE61AC6A3?doi=10.1.1.608.8076&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=AC651534A1894C27AEBD75ECE61AC6A3?doi=10.1.1.608.8076&rep=rep1&type=pdf
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 Provádění identifikace osoby „na lavici obžalovaných“ jde proti základním principům 

identifikace osob, neboť je při ní ukázán pouze sám obžalovaný (působí proto silně sugestivně). 

Její provedení je však umožněno ve striktně vymezených případech, kdy již dříve došlo 

k identifikaci osoby některou jinou identifikační metodou v přípravném řízení. Dále je umožněno 

v případech vyšetřování trestných činů na poli dopravní kriminality, kde není sporu o řidiči vozidla, 

avšak je třeba provést dokazování pro vynesení rozsudku.   

 

 Klasická rekognice osob je prováděna standardním způsobem, kdy je před poznávajícího 

postaveno do řady simultánně celkem 9 osob, z nichž právě jednou je osoba poznávaná. Umožněna 

je též rekognice na základě fotografií, kdy jsou ukazovány snímky ve shodném počtu (1 fotografie 

poznávaného a 8 srovnávacích fotografií). Celkem je tedy nutno zajistit 8 osob přivzatých, což je 

s ohledem na právní úpravy jiných států vysoký počet, který též způsobuje výše uvedené problémy 

při nalezení vhodných figurantů. Poznávaný má právo na předchozí výběr místa mezi figuranty. 

Pokud má poznávaná osoba netypický charakteristický znak, měla by být snaha jej nenápadně 

zakrýt (a případně ukázat až na konkrétní požádání poznávajícího). Umožněna je jak rekognice 

in natura otevřená (se vzájemným kontaktem), tak pro vymezené případy rekognice in natura skrytá. 

Znovupoznávání vždy provádí pouze jeden poznávající, který je před úkonem poučen, 

že mezi ukázanými osobami může, ale nemusí být podezřelý, a dále je mu sděleno, že pokud nebude 

schopen jednoznačně některou osobu identifikovat, má tento závěr sdělit a netipovat. 

Dále je instruován, aby si nejprve každou osobu prohlédl samostatně a nedělal závěry, dokud 

neuvidí celý set obrázků nejméně dvakrát u rekognice fotografické, případně dokud se jednoznačně 

nerozhodne u rekognice in natura. 

 

 Skupinová identifikace osob je méně formální úkon, o kterém poznávaný vůbec nemusí vědět. 

Jedná se o situace, kdy je poznávaný obvykle v rámci skupiny přirozeně se chovajících lidí, 

například na tramvajové zastávce. 

 

  Nejpokrokovějším a též dnes nejčastějším způsobem identifikace osob je tzv. videorekognice, 

v rámci které má dojít ke ztotožnění osoby na základě krátkého videa. Videem se pro účely 

videorekognice myslí nejen plynule nahraný záznam zachycující podobu osoby, ale též ukazování 

více různých (statických) fotografií jedné osoby přednastavenou rychlostí. Znovupoznávání je 

sekvenční, přičemž rychlost střídání snímků a délka záznamů musí být u všech ukázaných osob 

totožná. U videorekognice může dojít ke ztotožňování více podezřelých (poznávaných osob), 

avšak musí tomu odpovídat počet celkově ukázaných záznamů. Je-li identifikována jediná osoba, 

ukáže se alespoň mezi osmi dalšími osobami, které se od ní výrazně neodlišují (nejen v základních 

vzhledových znacích, ale též v předpokládaném sociálním zařazení – neměl by tak být ukazován 
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např. jeden člověk v obleku mezi osmi osobami v potrhaném triku). Jsou-li poznávány dvě osoby 

v rámci jednoho úkonu, musí být ukázány mezi alespoň 12 přivzatými osobami. Pokud má 

poznávaná osoba nápadné znaky (jizvy, tetování), mají být tyto vhodně zakryty či digitálně 

odstraněny, případně naopak digitálně přidělány všem ukázaným osobám. K těmto úpravám 

dochází pouze jednorázově, v databázi jsou videa ponechána v nezměněné podobě.   

 Video každé ukázané osoby trvá 15 vteřin, v rámci kterých je nejprve promítán čelní snímek 

hlavy a ramen (portrétní fotografie en face). Postupně začne docházet k otáčení hlavy nejprve 

za účelem poskytnutí levého profilu hlavy (portrétní fotografie levého profilu) a následně na druhou 

stranu za účelem ukázání pravého profilu hlavy (portrétní fotografie pravého profilu). Každé video 

je pro další účely zahrnuto do rozsáhlé databáze (v roce 2007 čítala přes 14.000 videoklipů), 

ze které jsou také generovány srovnávací materiály na základě vyhledávacích kritérií (výsledné 

vybrání vhodných videí je však prováděno manuálně vyšetřovatelem).138 Právní řád nevyžaduje 

souhlas příslušných osob se zařazením jejich videa mezi srovnávací materiály. Při samotném 

znovupoznávání jsou videoklipy osob ukazovány v rámci dvou kol. K identifikaci osoby má 

docházet až ve druhém kole, tedy po zhlédnutí všech videí poznávajícím. Hlavním problémem 

videorekognice je zejména praktická nemožnost odhadnout celkovou stavbu těla a výšku 

poznávajícím, a dále problematické sladění případného svršku, který je v rámci videoklipů 

pozorovatelný. 

 Domnívám se, že je vhodné v této souvislosti krátce zmínit i speciální kamerový systém 

fungující v celé Velké Británii, který je označován jako „CCTV“ („Closed Circuit Television“). 

Nejedná se přímo o způsob identifikace osob v trestním řízení, nýbrž se jedná se o uzavřený 

televizní okruh se záznamovým médiem pro ukládání dat, který v současnosti obsahuje systém 

identifikace lidských tváří („Facial recognition system“). Miliony kamer zařazených do systému 

CCTV jsou dnes ve velkém rozmístěny ve Velké Británii, ať už se jedná o veřejná prostranství, 

hlídané objekty či odlehlé části obcí. Systém dokáže skrze automatickou identifikaci lidských tváří 

s vysokou pravděpodobností rozpoznat hledané osoby a podat o tomto informaci operátorům 

a následně strážníkům. Z kriminalistického hlediska se jedná o významnou metodu, která například 

v roce 2005 zajistila vypátrání atentátníků z Londýnského metra. Stinná stránka při spoléhání se 

na systém se naplno ukázala v témže roce, kdy byla chybně systémem označena (nikoliv vysoce 

                                                             
138 Davies, G.; Griffiths, L.: Eyewitness Identification and the English Courts: A century of Trial and Error. [online]  School 

of Psychology. University of Leicester. United Kingdom. 2007 [zobrazeno 2017-02-21, 19:12] Dostupné online na: 
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podobná) osoba, kterou strážníci následně za ne zcela vyjasněných okolností zastřelili.139 Systém 

sice označil osobu automaticky, následně však byla na videu spatřena též operátorem a policisty, 

kteří potvrdili shodu. Právě tento případ byl často dáván do nepřímé souvislosti s rekognicí 

za pomocí videa, neboť ukázal, že osoby nemusí být schopny dobře a spolehlivě identifikovat osoby 

na videu. Po zhlédnutí videa se však domnívám, že nelze relevantně srovnávat kvalitu záznamu 

zachyceného CCTV systémem a kvalitu záznamu videí používaných při rekognicích (a tvořených 

v kontrolovaných podmínkách).  

                                                             
139 Jean Charles de Menezes CCTV footage shown at inquest. [online]  The Telegraph. 2008 [zobrazeno 2017-02-21, 20:06] 

Dostupné online na: <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/3072960/Jean-Charles-de-Menezes-CCTV-footage-shown-at-
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11. VADY REALIZACE A JEJICH PROCESNÍ DŮSLEDKY 
 
 

 Ačkoliv se důsledkům chybně provedeného znovupoznání osob v trestním řízení věnoval 

v některých konkrétních případech již text předchozí, vyčleňuji tuto problematiku do samostatné 

pasáže z důvodu jejího významu. V rámci této kapitoly tak zejména obecně a uceleně shrnu, jaké 

mohou nastat vady realizace rekognice osob a jaké jsou jejich procesní důsledky pro probíhající 

trestní řízení. 

 Základním předpokladem řádně získaného důkazu je zákonnost samotného dokazování, 

tedy v našem případě zákonnost provedení rekognice osoby. Pro dodržení zákonnosti dokazování 

je nezbytné splnění následujících předpokladů: 

 opatření důkazu z pramene, který stanoví zákon (zde je však třeba vycházet z pouze 

demonstrativního výčtu důkazních prostředků v trestním řádu), 

 opatření a provedení důkazu procesním subjektem k tomu oprávněným, 

 opatření a provedení důkazu v tom procesním stadiu, v němž je příslušný procesní subjekt 

podle zákona oprávněn opatřovat a provádět důkazy v procesním smyslu, 

 souvislost opatřeného a provedeného důkazu s předmětem dokazování v trestním řízení, 

 opatření a provedení důkazu způsobem, který stanoví, popřípadě připouští zákon.140 

 Nelze však klást rovnítko mezi nezákonnost a neústavnost rekognice osob. Bude-li nezákonná 

rekognice důkazem podpůrným (vedlejším) v případě, kdy vina bude bez důvodných pochybností 

prokázána už jinými (zejména původními a přímými) důkazy, nezakládá tato nezákonnost zároveň 

neústavnost. Pokud je však důkaz získaný nezákonným procesním úkonem rozhodující pro závěr 

soudu o vině a zároveň se jedná o důkaz absolutně neúčinný (viz níže), zakládá tato nezákonnost 

zároveň neústavnost. Mírou (ne)ústavnosti nezákonné rekognice jsou pouze Ústava a Listina 

základních lidských práv a svobod.141 

 V důsledku porušení pravidel dokazování stanovených trestním řádem dochází k vadě 

opatřeného či provedeného důkazu, která má vliv na jeho použitelnost (resp. důkazní význam) 

v dalším průběhu řízení. Jedná-li se o vadu podstatnou, tedy takovou vadu, která má vliv 

na správnost rozhodnutí, má tato skutečnost za následek neúčinnost důkazu. Neúčinnost opatřeného 

či provedeného důkazu dále můžeme dělit na neúčinnost absolutní (absolutně neúčinný důkaz) 

či relativní (relativně neúčinný důkaz). Vada nepodstatná, tedy taková, která nemá vliv na správnost 

rozhodnutí, nezpůsobuje ani neúčinnost důkazu. 

 Nelze-li odstranit podstatnou vadu důkazu, jedná se o důkaz absolutně neúčinný, tedy takový, 

k němuž vůbec nelze přihlédnout. U důkazu trpícího podstatnou a neodstranitelnou vadou již není 

                                                             
140 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 372—373 

141 Kratochvíl, V.: Zákonnost a ústavnost rekognice. Kriminalistika. Ročník 36, číslo 3. Praha: MV ČR, 2003, str. 202—203  
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třeba se zabývat dalšími stránkami hodnocení důkazů (např. z hlediska důkazní síly), a je tak 

soudem zcela vyloučen z hodnocení při zjišťování skutkového stavu věci. „Absolutní neúčinnost je 

automatickým důsledkem porušení předpisů o dokazování a musí se k ní přihlédnout z úřední 

povinnosti.“ 142  Pokud lze podstatnou vadu odstranit, jedná se o důkaz relativně neúčinný, 

tedy důkaz, ke kterému nelze přihlížet do momentu odstranění podstatné vady. K odstranění 

podstatné vady dokazování je většinou třeba opakování určitého postupu. Zpravidla je tak možné 

použít v dalším řízení pouze nový, bezvadně opatřený a provedený důkaz. S ohledem na zásadně 

neopakovatelnou povahu rekognice osob však nejčastěji má podstatná vada za následek absolutní 

neúčinnost důkazu. 

 Trestní řád až na výjimky výslovně neuvádí, kdy vzniká podstatná vada řízení a jaké konkrétní 

důsledky vyvolává (zda absolutní či relativní neúčinnost důkazu). Co se považuje za podstatnou 

vadu řízení je tak třeba dovozovat v jednotlivých případech výkladem. Pro rozlišení relativní 

neúčinnosti důkazu od absolutní neúčinnosti důkazu není tedy rozhodující závažnost vady, 

jelikož v obou případech musí jít o vadu podstatnou (závažnou), ale to, že v případě relativně 

neúčinného důkazu lze jeho podstatnou vadu dodatečně odstranit, čímž získá důkazní význam 

(použitelnost). 

 
 

 Některé uvedené případy mající za následek absolutní neúčinnost důkazu: 
 

 Nepředchází-li procesu znovupoznávání výslech osoby v odpovídajícím procesním 

postavení, a tedy nejsou-li skutečnosti vyžadované ustanovením § 104b odst. 2 trestního 

řádu obsaženy v procesně účinném důkazu.143 

 Nedojde-li k řádnému poučení osob v souladu s patřičnými ustanoveními trestního řádu.144 

 Donucení obviněného pod sankcí pořádkové pokuty mluvit při znovupoznávání, 

příp. nepoučení obviněného jako poznávaného odmítnout aktivní jednání, je-li k němu 

následně vyzván.145 

 Spatření osoby poznávané osobou poznávající v průběhu trestního řízení.146 

                                                             
142 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, str. 370 
143 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 2 To 45/2005 (publikováno v periodiku Soudní rozhledy 

č. 9/2005, str. 336) 

144 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 11. 2002, sp. zn. 5 Tz 237/2001 (publikováno v Souboru trestních rozhodnutí NS, 

svazek 15/2002, pod zn. T 373) 

145 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS 

č. 47/2007 pod č. 159/2007 USn.) 

146  Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 20. 6. 1989, sp. zn. 5 Tz 8/1989 (publikováno 

pod č. 54/1990 Sb. rozh. tr.); dále nález Ústavního soudu ČR ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2925/16 (publikováno 

jako Výběr judikatury pod zn. ÚS 4190/2016) 



61 
 

 Poskytnutí možnosti poznávanému zvolit si libovolné místo (u hlasové rekognice 

pořadí) a pořadové číslo při rekognici.  

 Nedodržení minimálního počtu osob přivzatých. 

 Důkaz získaný v důsledku kapciózních a sugestivních otázek poznávajícímu, 

případně v důsledku nátlaku na poznávajícího.147 

 Zařazení poznávaného mezi ukázané osoby už za přítomnosti poznávajícího. 

 Záměrné prozrazení se poznávaného, např. zvoláním „Neoznačuj mě, prosím!“. 

 

 Případy, které naopak nebudou mít za následek absolutní neúčinnost důkazu: 
 

 Provedení výslechu osoby dle § 104b odst. 2 trestního řádu nikoliv bezprostředně 

před samotným znovupoznáváním, avšak řádně při splnění všech podmínek. 

 Neposkytnutí instruktáže nad rámec zákonných ustanovení. 

 Nesdělení výsledku rekognice poznávajícím přímo v přítomnosti poznávaného – zákon 

výslovně sdělení v přítomnosti poznávaného nepožaduje, v souladu se zásadami by k tomu 

však zpravidla mělo dojít. 

 Nepřizpůsobení podoby obviněného a figurantů popisu pachatele pohybujícího se na místě 

činu.148 

 Otázkou zůstává, jak by tomu bylo u rekognice s více ztotožňujícími osobami přítomnými 

zároveň. Domnívám se, že v takovém případě lze za relevantní výsledek rekognice považovat pouze 

výsledek u první ztotožňující osoby, která nebyla dalšími ovlivněna. Další poznávající poté mohou 

být při současném provedení poznávání ovlivněni vyjádřením osoby předchozí. Trestní řád 

však současný výslech svědků nevylučuje. Orgány činné v trestním řízení by však měly přistupovat 

výhradně k rekognicím prováděným odděleně, byť následně budou muset zajistit nepotkání 

se ztotožňujících za účelem vyloučení ovlivnění do doby provedení všech znovupoznávacích aktů.  

 

  

                                                             
147 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 5. 2014, sp. zn. 9 T 12/2013  [zobrazeno 2017-06-06, 20:06] 

Dostupné online na: <https://www.pecina.cz/files/Rozsudek_KS-HK_1.4.2016.pdf> 

148 Nález Ústavního soudu ČR z 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS č. 47/2007 

pod č. 159/2007 USn.) 
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12. ÚVAHY DE LEGE FERENDA 

12.1. PRÁZDNÁ REKOGNICE – KROK SPRÁVNÝM SMĚREM? 

 

 Rekognice osob, v rámci které není ve druhé fázi mezi osobami přivzatými přítomna osoba 

poznávaná, se označuje jako tzv. „prázdná“. Jednoduše řečeno se tak nejčastěji jedná o rekognici 

bez potenciálního pachatele. Český právní řád prázdnou rekognici výslovně neupravuje, 

avšak s ohledem na demonstrativní výčet důkazních prostředků nelze tvrdit, že by tím pádem bylo 

její provedení zákonem zakázáno. Výslovně je prázdná rekognice upravena například v trestním 

řádu Polska, kde je označována jako „okazanie puste“. 149  Rozsáhle byly možnosti prázdné 

rekognice testovány ve Spojených státech amerických, a to zejména G. Wellsem, který se výraznou 

měrou zasloužil o její zavedení do dnešní praxe některých amerických států (např. státu New York). 

Výzkumy provedené v Kanadě navíc ukázaly, že prázdná rekognice provedená před rekognicí 

s osobou poznávanou výrazně napomáhá snižovat míru chybně provedených znovupoznání. 150 

Pro účely této kapitoly je opět argumentace vztahována k tuzemským právem preferované 

simultánní rekognici osob in natura na základě znaků anatomicko-morfologických. 

 Prázdná rekognice má zejména zabránit pouhému hádání ze strany poznávajícího, tedy zamezit 

mylnému rozpoznání osoby v situacích, kdy lze předpokládat ze strany poznávajícího ukvapené 

označení některé z ukázaných osob, která nejvíce odpovídá jím uvedenému popisu. 

Pokud při prázdné rekognici dojde k označení určité osoby a poznávající uvede, že si je touto 

volbou jist, nelze zřejmě další případné rekognici a z ní vzešlému důkazu přisuzovat důkazní sílu. 

Pokud naopak svědek (poznávající) při prázdné rekognici uvede, že se pachatel mezi osobami určitě 

nenachází, důkazní hodnota následně provedené rekognice zakončené přesnou identifikací vzroste. 

Rekognice osob je v zásadě neopakovatelným úkonem trestního řízení, avšak domnívám se, 

že uskutečnění „běžné“ rekognice po již provedené rekognici prázdné by mělo být přípustné 

(obdobně jako např. provedení více rekognic za sebou za účelem poznání několika poznávaných 

osob). Zapotřebí však bude pro jednotlivá znovupoznávání vždy zcela obměnit ukázané osoby. 

Nelze pouze dosadit poznávaného za jednu z dříve ukázaných osob přivzatých, neboť v důsledku 

tohoto postupu by bylo pro poznávajícího zřejmé, která osoba jím má být označena (z takové 

rekognice získaný důkaz by byl proto absolutně neúčinným).  

 Nezbytnou podmínkou provedení prázdné rekognice je poučení osob, že se poznávaná osoba 

mezi ukázanými může, ale také nemusí vyskytovat. Na základě experimentů bylo zjištěno, 

                                                             
149 Článek č. 211 zákona č. 88/1997 KPK, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny 

150 Lindsay, R. C. L.; Wells, G. L.: Improving Eyewitness Identifications From Lineups: Simultaneous Versus Sequential 

Lineup Presentation. [online] Journal of Applied Psychology, Volume 70, No. 3, 1985, str. 556 [zobrazeno 2017-02-19, 23:05] 

Dostupné online na: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.6068&rep=rep1&type=pdf> 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.6068&rep=rep1&type=pdf
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že neuvedení této skutečnosti v rámci poučení zvyšuje pravděpodobnost chybné identifikace 

z 33 % až na 78 %. Provádění prázdné rekognice tak bez uvedeného poučení není vhodné, neboť by 

ze strany osoby poznávající docházelo k vybrání nejméně nepodobné osoby v domnění, že by tam 

měl být poznávaný přítomen. G. Wells provedl rozsáhlý pokus na 192 studentech, před nimiž byl, 

aniž by to očekávali, sehrán trestný čin. Následně je G. Wells v rámci svého experimentu použil 

jako svědky, kteří mají, každý jednotlivě, určit viníka na základě paměťové stopy. Každý student 

se tedy stal pro účely rekognice osobou poznávající. Polovina studentů přitom nejprve byla účastna 

prázdné rekognici a až následně rekognici s pachatelem, čtvrtina studentů se ihned účastnila 

rekognice s pachatelem a zbylá čtvrtina studentů se účastnila rekognice, v níž se místo pachatele 

nacházela osoba pachateli velmi podobná. Z výsledků jednoznačně vyplynulo, že studenti účastnící 

se nejprve prázdné rekognice, kteří v rámci této správně nikoho neidentifikovali, vykazovali 

výrazně vyšší přesnost v určení opravdového pachatele v rámci rekognice následující. Naopak 

studenti, kteří některého figuranta označili již v rámci prázdné rekognice, výrazně více chybovali 

i v následné rekognici se skutečným pachatelem. Výzkum dále prokázal, že hlavním zdrojem 

chybně provedených identifikací je právě tzv. „relative-judgment“ (což řeší případná sekvenční 

rekognice), a také že pozice poznávané osoby mezi osobami ukázanými nehraje výraznější roli.  

 Rozsáhlejší studie prázdné rekognice prováděl také Ústav soudních expertíz v Krakově, 

a to i v souvislosti s možným využitím hypnózy při provádění rekognice.151  Výzkumy ukázaly, 

že zatímco hypnóza má na znovupoznání nulový či spíše lehce negativní vliv, prázdná rekognice 

umožňuje lépe ocenit identifikační hodnotu vlastní rekognice. Byla tak potvrzena užitečnost 

prázdné rekognice jako způsobu ověření způsobilosti svědků provést samotné znovupoznání.  

 Vícero výzkumy tak bylo prokázáno, že prázdná rekognice výrazně napomáhá snížení chybně 

provedených identifikací, a tedy i napomáhá ochraně nevinných osob v pozici podezřelých 

či obviněných. Zároveň vlivem prázdné rekognice dochází k pouze nepatrnému snížení přesných 

identifikací.  

 Pokud by vešlo v obecnou známost, že rekognice osob bývá prováděna vždy ve dvou „kolech“, 

z nichž první je pouze rekognicí prázdnou, vedlo by to ke ztrátě významu rekognice prázdné. 

Domnívám se, že by taková skutečnost vešla ve známost téměř okamžitě, zejména v určitých 

kruzích. Dalo by se to však řešit nestanovením jednoznačného počtu „kol“ rekognice, kdy tento 

počet by byl například obecně stanoven na až tři přípustná znovupoznávání s výslovným uvedením 

možného provádění rekognice prázdné. I nadále by tak platilo, že při klasické rekognici není možné 

její opakování, avšak po rekognici prázdné lze provést znovupoznávání opětovně (za přítomnosti 

zcela odlišných figurantů). Bylo by tak na uvážení orgánů činných v trestním řízení (zejména 

s ohledem na výsledky první fáze rekognice, tedy s ohledem na míru jistoty způsobilosti svědků 

                                                             
151 Konieczny, J.; Wójcikiewicz, J.: Hypnóza a „prázdná“ rekognice podle fotografie. Československá kriminalistika: časopis 

pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet, Číslo 2., 1992, str. 132—138  
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provést samotné znovupoznávání), zda k prázdné rekognici přistoupí. Poznávající by si proto nebyl 

jist, zda se jedná o rekognici prázdnou. Vždy by mu však bylo řečeno, že se osoba poznávaná 

mezi ukázanými osobami nacházet může, ale nemusí. Problematickým aspektem výše nastíněného 

postupu je zejména dohledání dostatečného množství vhodných figurantů. Tento problém by však 

bylo možno řešit právě zavedením (v předchozím textu blíže specifikované) video-rekognice 

s dostatečně širokou databází záznamů. 

 Setkal jsem se s argumentací, že by provádění prázdné rekognice neúměrně zvyšovalo stresovou 

zátěž pro poznávajícího. Osobně jsem však přesně opačného názoru. Nikdy nelze s jistotou říci, 

že poznávanou osobou je zrovna pachatel, neboť ne vždy se trestně-procesní vztah kryje skutečně 

se vztahem trestněprávním (hmotněprávním). V takovém případě by rekognice nabývala téměř 

inkvizičního charakteru. Vždy tak existuje možnost, že osoba poznávaná (vezmeme-li nyní v potaz 

obviněného, resp. zadrženého podezřelého) je v hledáčku orgánů činných v trestním řízení omylem 

či chybně. Je-li tomu tak, poté poznávající, který má v paměti myšlenkový obraz skutečného 

pachatele, je v rámci klasické rekognice postaven před několik jemu zcela neznámých osob. 

V tuto chvíli na něj přeci musí jednoznačně stresověji působit informace, že mezi osobami před ním 

„je právě jeden poznávaný“, než informace, že mezi osobami před ním „poznávaný být může 

a nemusí“. Pokud přímo orgán činný v trestním řízení uvádí, že může být nepoznání právě 

tím správným řešením, nebude poznávající pociťovat (byť implicitní) nátlak na vybrání a označení 

nejméně pachateli nepodobné osoby.  

 Docházím tak k závěru, že i v současnosti de facto jsou prováděny rekognice na způsob 

rekognice prázdné, byť nezáměrně, a to v těch případech, kdy poznávaná osoba (podezřelá, 

obviněná či obžalovaná z trestného činu) je ve skutečnosti nevinná. Ano, i v tomto případě stále 

platí, že je pro účely rekognice osobou poznávanou, avšak v zájmu garantování jejích práv 

a v zájmu nepůsobení nátlaku na poznávajícího se domnívám, že vždy musí dojít k poučení alespoň 

ve smyslu, že skutečný pachatel nemusí být mezi ukázanými osobami. Ani tímto konstatováním 

však nedojde k omezení principu relativního poměřování, dokud bude poznávající vědět, že jedna 

z osob je onou osobou poznávanou, a dokud z tohoto důvodu bude moci subjektivně či objektivně 

pociťovat tlak na označení některé z osob (…protože proto jej přeci pozvali, protože to je přeci teď 

jeho úkol…). Pokud explicitně umožníme rekognici prázdnou a vždy poučíme poznávajícího, 

že poznávaný mezi osobami být může a nemusí (což v sobě notabene zahrnuje i poučení, že se 

v rámci ukázaných osob nemusí skutečný pachatel nacházet), snížíme tím tlak na poznávajícího 

vedoucí jej k nutnému určení jedné z osob a zvýšíme míru garance práv osoby poznávané. 

V souladu s právě konstatovaným se proto domnívám, že provádění prázdné rekognice 

je krokem správným směrem a mělo by být výslovně předvídáno přímo trestním řádem. 

Význam prázdné rekognice vidím především v zabránění relativnímu poměřování, a proto ji 

vztahuji zatím pouze ke znovupoznávání prováděnému simultánně s jedno-ohniskovým vnímáním 
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(nikoliv sekvenčně, kde je princip poměřování adekvátně korigován odlišným způsobem provedení 

úkonu).  

 

12.2. UPŘEDNOSTNIT VŽDY REKOGNICI OSOB IN NATURA? 

 

 

 V textu výše byly nastíněny možné druhy rekognice osob a zároveň podrobně popsána trestním 

řádem jednoznačně stanovená subsidiární povaha rekognice na základě fotografií vůči rekognici 

in natura. Postup orgánů činných v trestním řízení tak je v tomto smyslu zákonem stanoven. 

Jsem však toho názoru, že je zcela na místě pokládat si otázku, zda není v určitých případech 

vhodnější provedení rekognice na základě fotografií, ačkoliv máme též možnost uskutečnění 

rekognice in natura? K této otázce, a tedy vlastně k úvahám de lege ferenda, logicky nabádá 

už samotné upřednostňování rekognice osob na základě fotografií v některých cizích zemích 

(např. v USA).  

 Při rekognici in natura má poznávající k dispozici širší množství znaků, které může jednotlivě 

i v jejich souhrnu porovnávat s paměťovou stopou utvořenou v souvislosti s trestnou činností. 

Poznávající má tak možnost pozorovat ukázané osoby z různých úhlů, má možnost si udělat 

představu o jejich výšce, váze, stavbě těla, může si kupříkladu všimnout i stínů v obličeji. Rekognice 

in natura nesporně poskytuje nejkvalitnější způsob, jakým lze pozorovat určitou osobu v rámci 

znovupoznávání. Žádná fotografie ani modely nemohou obsáhnout tolik detailů v přirozené kvalitě. 

Neexistuje však žádná studie, která by přesvědčivě potvrzovala lepší výsledky rekognice 

in natura.152 Zároveň je třeba přihlédnout i k dalším skutečnostem. 

 Fotografická rekognice poskytuje při používání vhodných databází výrazně jednodušší 

a rychlejší způsob, jak shromáždit srovnávací materiál k druhé fázi rekognice osoby. Kvalitně 

provedená rekognice vyžaduje, aby se všechny ukázané osoby „výrazně neodlišovaly“, 

tedy aby odpovídaly popisu pachatele v základních znacích a byly si vzájemně podobné. 

Pokud tomu tak není, je rekognice zmařena. S ohledem na skutečnost, že sama rekognice je mnohdy 

též úkonem neodkladným, bývá zajištění opravdu se výrazně neodlišujících osob značně 

komplikované, někdy prakticky nemožné. Problémy mnohdy činí nejen sehnání obdobných 

(resp. nikoliv výrazně se odlišujících) lidí, ale také zajištění jejich obdobného vzezření ve chvíli 

ukázání poznávajícímu (ohledně účesu, oholení, výrazných kusů oblečení atp.). Počítačové systémy 

obsahující rozsáhlé fotografické databáze včetně sofistikovaných nástrojů vyhledávání výrazně 

usnadňují a zrychlují nalezení vhodných osob pro provedení znovupoznávání. Otázka času 

                                                             
152 Srov. Brewer, N.: Pictures perfect: why photo lineups can be better at catching crooks. [online] The Conversation.com, 2011 

[zobrazeno 2017-01-09, 20:12] Dostupné online na:  <http://theconversation.com/pictures-perfect-why-photo-lineups-can-be-

better-at-catching-crooks-1217>  

http://theconversation.com/pictures-perfect-why-photo-lineups-can-be-better-at-catching-crooks-1217
http://theconversation.com/pictures-perfect-why-photo-lineups-can-be-better-at-catching-crooks-1217


66 
 

u rekognice osob jako neodkladného úkonu je stěžejní, nelze čekat několik dní na nalezení 

vhodných figurantů pro rekognici in natura, ani není možné provést rekognici in natura s osobami 

nepodobnými. Samotná časová prodleva hraje roli také z hlediska uchování paměťové stopy 

– logicky dochází k zapomínání, a tak ke zvyšování pravděpodobnosti chybného znovupoznání. 

Nespornou výhodou rekognice fotografické je též zamezení poznávanému zmařit úkon 

v jeho průběhu. Mnohdy může být už před samotným provedením zřejmé, že se poznávaná osoba 

pokusí rekognici zmařit. Zmařit rekognici může jak záměrně (např. vystoupí z řady, promluví, 

sundá si kalhoty, vyndá si skleněné oko) tak nezáměrně (např. kýchne, omdlí, zakašle, zemře). 

Nezapomínejme, že chybně provedené znovupoznávání na základě fotografií můžeme překlenout 

následným řádně provedeným znovupoznáváním in natura, a procesně účinný důkaz tak získat. 

Opačně to však v současnosti nelze. Zároveň nelze provést (de iure) pro „sichr“ rekognici 

podle fotografií a až následně rekognici in natura.153 Nebylo by ani v tomto případě vhodné provést 

raději primárně rekognici na základě fotografií?  

 Osobně nepovažuji za žádoucí stanovovat obecně rekognici in natura jako primární způsob 

provádění rekogničního úkonu, neboť nemusí být vždy způsobem nejvhodnějším. 

Volbu nejvhodnější metody v tom kterém případě by proto bylo lepší ponechat na příslušném 

orgánu činném v trestním řízení. Nesouhlasím s možností jakéhokoliv opakování rekognice, 

jak jsem již výše uvedl, avšak pokud bude i nadále taková možnost zákonodárcem umožněna, 

domnívám se, že musí jakákoliv opakovaná (následná) rekognice probíhat s totožnými figuranty 

a v blízké časové souvislosti. Pozornost by se však měla zaměřovat zejména na možné nové metody 

provádění rekognice osob (prázdná rekognice, video rekognice), u nichž nebude zpravidla žádoucí 

dominantní postavení klasické rekognice in natura. Podle stávající právní úpravy by tak prakticky 

nebylo možno provést video rekognici na základě databáze záznamů v případech, kdy je k dispozici 

osoba poznávaná, neboť by bylo třeba per analogiam dovodit pouze subsidiární význam 

této rekognice podle § 104b odst. 4 trestního řádu.  

                                                             
153 V rámci praxe v advokátní kanceláři jsem poznal, že (de facto) policejní orgány stejně upřednostňují rekognici 

podle fotografií například v těch situacích, kdy je poznávaný ve vazbě. V takovém případě jistě lze provést rekognici 

„in natura“, avšak policejní orgán k ní stejně nepřistoupí, a to jednak z důvodu složitosti hledání figurantů a provedení úkonu, 

a za druhé z toho důvodu, že pokud by byla provedena hned rekognice in natura a zároveň by byla zmařena, přijdeme mnohdy 

o jediný dohledatelný důkaz. 
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12.3. PERSPEKTIVY REKOGNICE OSOB V 21. STOLETÍ  

 

 

 Rekognice osob je ve své podstatě metodou kriminalistickou, a je tak třeba se jí zabývat 

i z tohoto úhlu pohledu. Zatímco ve většině oblastí kriminalistiky dochází v posledních letech 

k progresivnímu vývoji (např. u zkoumání biologických stop, provádění topografické dokumentace 

či vyhodnocování mikrostop), oblast identifikace osob podle vnějších znaků již tradičně stagnuje 

(přestože se jedná o historicky nejstarší a velmi významnou metodu identifikace osob). 154 

Tato stagnace se projevuje zejména v rámci nerozpracovanosti technologií, kterých by mohlo být 

účelně využíváno pro rekognici osob podle fotografií, případně podle modelů.  V rámci České 

republiky jsou k dispozici dva systémy umožňující převedení zrakového vjemu do obrazové 

podoby, systémy PORIDOS a FACETTE (u prvně jmenovaného je nově k dispozici nová verze 

označovaná jako wPORIDOS). Tyto systémy jsou využitelné zejména pro pátrání po hledaných 

osobách. Domnívám se, že by bylo na místě zaměřit se na vývoj nového systému obsahujícího 

širokou databázi fotografií, které by mohly být vyhledávány a generovány na základě zadaných 

identifikačních znaků (např. barva očí, výška, vousy). Vytvořením takové databáze by došlo 

k výraznějšímu zjednodušení provádění rekognice na základě fotografií, jak ostatně ukazují 

praktické zkušenosti z mnoha zahraničních států. Z hlediska technologického by se přitom 

nejednalo o nic převratného, vezmeme-li v potaz, že dnes dokonce existují programy umožňující 

počítačové modelování či 3D skenování objektů, které umožňují modelovat podoby konkrétních 

osob kupříkladu i podle jejich kosterních pozůstatků metodou tzv. superprojekce. V první řadě 

se tedy domnívám, že by se mělo zapracovat na vývoji softwaru, který by umožňoval ukládání 

srovnávacích materiálů a následné generování vhodných snímků dle zadaných kritérií. Při určitém 

objemu dat v databázi by tento systém umožnil rychlé obstarání velmi kvalitních srovnávacích 

materiálů. Finální potvrzení vhodnosti té které srovnávací fotografie by bylo ponecháno 

na vyšetřovateli. Nezmizel by tedy zcela lidský faktor. 

 Problematické by mohlo být následné tištění fotografií, proto si myslím, že by v 21. století neměl 

být problém provádět úkon rekognice přímo na počítači či skrze promítnutí na kvalitní obrazovku. 

Problémem by bylo v těchto případech ukázání snímků simultánně, avšak ani k tomu není dnes 

vždy přistupováno a v praxi zahraničních států je běžné, že jsou snímky/videa ukazovány 

sekvenčně. Zamlouvala by se mi metoda sekvenčního ukazování snímků, kdy by v prvním kole 

byly poznávajícímu postupně (v počítačově generovaném pořadí v době začátku úkonu) ukázány 

všechny osoby ukázané po stejnou dobu (např. po dobu 15 vteřin) a následně ve druhém kole 

by byly ukázány miniatury snímků současně (např. 6 zmenšených snímků jako „six-pack“ 

na obrazovce). Tyto miniatury by si mohl poznávající samostatně skrze dotykovou obrazovku 

přiblížit na klasický velký snímek a následně mezi osobami libovolně přecházet. 

                                                             
154 Suchánek, J.: Aktuální perspektivy identifikace osob a věcí. Kriminalistika. Praha: Tiskárna MV ČR, 2016/1, str. 58—69  
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Pokud by poznávající osoba nebyla dostatečně technicky zdatná (ačkoliv takových osob dnes 

již bude minimum), navrhoval bych při proceduře přítomnost dvou nezúčastněných osob, 

z nichž jedna by prováděla úkony na dotykové obrazovce dle pokynů poznávajícího a druhá 

by dohlížela na úkon jako takový. Je jistě jednodušší zajistit o nezúčastněnou osobu navíc, 

než hledat tři výrazně se neodlišující osoby. U většiny poznávajících by však úkon probíhal zcela 

bez asistence, bez možného sugestivního ovlivnění ze strany policejního orgánu a bez možného 

zmaření ze strany poznávané osoby; i zde bych ponechal nutnost přítomnosti jedné nezúčastněné 

osoby. Počítač by sám poznal, jakou dobu se poznávající věnoval té které fotografii. Poznávající 

by měl možnost označení některé fotografie s následným uvedením (skrze klávesnici) do jaké míry 

si je procentuálně jistý. Následně by systém ještě jednou skrze dialogové okno generoval otázku 

typu „Skutečně si přejete označit osobu na snímku č. 3, u níž uvádíte míru jistoty 89 %?“. 

Po potvrzení by bylo na místě, aby se ještě nezúčastněná osoba zeptala na tutéž otázku 

v předepsaném znění slovně, pro vyloučení následných pochybností, že se poznávající spletl, špatně 

četl atp. Celý průběh by byl snadno nahrávatelný.  

 Právě uvedený postup je pouze jednoduchým hrubým návrhem, který jistě má taktéž mnohé 

nedostatky a slabiny, a neproklamuje tak vlastní dokonalost. Počítače poskytují dříve netušené 

možnosti, které jistě mohou být vhodné i při provádění znovupoznávání osob. Variant realizace 

znovupoznávání na počítači je přitom velké množství (možno ptát se na pravděpodobnost 

u jednotlivých ukázaných atp.). 

 Následně by bylo též možno uvažovat o identifikaci osob na základě videozáznamů. 

U videozáznamů by se mohla uplatnit obdobná procedura jako u fotografií promítaných 

na počítači/na obrazovku. S ohledem na zákonem stanovenou a výkladem dovozenou subsidiární 

povahu identifikace na základě fotografií však per analogiam dovozuji obdobný charakter případné 

identifikace osob na základě videozáznamů. Tím se nám okruh její použitelnosti znatelně zužuje, 

neboť obvykle v případech, kdy budu moci pořídit vhodný videozáznam poznávané osoby, 

budu moci též provést rekognici in natura. Na základě výzkumu Humboldtovy univerzity v Berlíně 

bylo zjištěno, že použití videozáznamu vede k lepším výsledkům znovupoznání 

ve srovnání s výsledky získanými při předložení fotografií. 155  Doposud však zřejmě nebyl 

proveden žádný větší výzkum testující, zda výsledky rekognice prováděné na základě uměle 

vytvořených kvalitních videozáznamů nemohou být průkaznější, než je tomu u výsledků rekognice 

osob in natura. M. Protivínský jednoznačně favorizuje rekognici in natura, když uvádí: „Je-li to 

možné, má být vždy dána přednost rekognici objektu in natura, pokud byl objekt dříve in natura 

vnímán, neboť tento způsob skýtá obecně lepší podmínky pro akt znovupoznání než rekognice 

objektu podle jeho modelu (kopie). Většina modelů, i těch nejvhodnějších a nejkvalitnějších, více 

                                                             
155 Rauchertová, M.: Empirická šetření ke znovupoznání osob. Československá kriminalistika. Číslo 1. Praha, str. 119—121 
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či méně skutečný objekt zkresluje.“ 156  Uvedené tvrzení však pochází ze 70. let 20. století, 

kdy pokrok technologií nebyl zdaleka na takové úrovni jako dnes.  

 Na základě pročtených textů se mi zdá, že prim rekognice in natura je jakýmsi dogmatem, 

tedy něčím, o čemž se minimálně v naší právní kultuře v posledních desetiletích nepochybuje. 

Nejsem si však jistý, zda je to správný přístup, jak jsem ostatně naznačil už v předchozí podkapitole. 

Dnešní technologie umožňují pořízení velmi kvalitních videozáznamů či 3D modelů, které navíc 

mohou být opětovně přehrávány/spouštěny, přibližovány či oddalovány, a to přímo osobou 

poznávající, aniž by do úkonu jakkoliv zasahoval orgán činný v trestním řízení. Na druhou stranu 

by zde samozřejmě bylo třeba důsledně dohlížet na manipulaci se záznamem ze strany orgánů 

činných v trestním řízení, případně by navrhovaný postup mohl být příliš zdlouhavý, vezmeme-li 

v potaz, že je rekognice často konána jako neodkladný úkon. Jsem tak dalek jednoznačnému tvrzení, 

že znovupoznání prováděné primárně na základě videozáznamů či 3D modelů bude průkaznější 

a bude přinášet hodnotnější a relevantnější výsledky z hlediska trestního řízení. 

Nicméně domnívám se, že by bylo vhodné, aby se o obdobných možnostech vůbec začalo 

v odborných kruzích diskutovat, a aby tyto byly testovány. Není důvod, aby právě identifikace osob 

na základě znovupoznávání byla oblastí, do které není umožněno dynamičtější pronikání moderních 

technologií.   

 

 

 

 

 

  

                                                             
156 Protivínský, M.: Rekognice v přípravném řízení. 1. vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČSSR, 1971, str. 48 
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13. ZÁVĚR  

 

 Rekognice osob jakožto zvláštní způsob dokazování klade vysoké nároky na orgány činné 

v trestním řízení, neboť je třeba jejího prakticky bezchybného provedení pro účinnost získaného 

důkazu. V souladu se zahraničními poznatky je bohužel zřejmé, že nedostatky jak právní úpravy, 

tak nedostatky procesní přímo v průběhu realizace rekognice, mohou vést a někdy i skutečně vedou 

k usvědčení nevinných osob. Předkládaná práce se pokusila kriticky předestřít ty nejvýraznější 

nedostatky při provádění rekognice osob, které lze ve stávající právní úpravě spatřovat. Není však 

možno zůstávat pouze u kritiky, nýbrž je třeba neustále hledat možná řešení a návrhy k zdokonalení 

naší legislativy. Závěrem lze tedy jen ve stručnosti shrnout základní oblasti, v nichž spatřuji hlavní 

nedostatky dnešní úpravy, a uvést alespoň některé myšlenky, jejichž implementace do právního 

řádu by stála v odborných kruzích za zvážení. Rozhodně však nemohu tvrdit, že jsem o správnosti 

veškerých uvedených návrhů pevně přesvědčen. Vždy bude třeba zejména provádět jakékoliv 

úpravy koncepčně a po předchozí odborné debatě. 

 Zřejmě nejčastěji diskutovaným aspektem rekognice osob je její (ne)opakovatelnost. 

Domnívám se, že je pro výše uvedené důvody nežádoucí umožnit opakování rekognice in natura 

po již uskutečněné a nikoliv bezprostředně předcházející rekognici na základě fotografií. Za zcela 

fatální pochybení zákonodárce pak považuji stávající právní úpravu, která umožňuje následnou 

rekognici in natura s přibráním odlišných figurantů oproti předcházející rekognici fotografické. 

Rekognice osob je založena primárně na myšlenkové stopě v mozku poznávajícího, přičemž čím je 

tato stopa čerstvější, tím spíše dochází k označení osoby. Nelze tak vyloučit, že poznávající označí 

při rekognici in natura právě osobu, kterou jako jedinou dříve (avšak zpravidla delší dobu po šetřené 

trestné činnosti) spatřil na fotografiích. Podle mého názoru je takovéto označení dokonce nasnadě 

a poznávající si ani nemusí být jistý, kdy danou osobu spatřil (zkrátka mu bude povědomá). Osobně 

se domnívám, že hlavním a prioritním cílem by mělo být vždy spíše nepotrestání nevinných lidí, 

ato v určitých případech i za cenu rizika nepotrestání skutečných pachatelů.  

 Dále nepovažuji za vhodné stanovovat obecně prim rekognice in natura před rekognicí 

fotografickou a dalšími obdobnými způsoby rekognice osob. Ostatně již v současnosti stejně 

policejní orgány mnohdy toto ustanovení ne zcela dodržují a raději provádí znovupoznávání 

podlefotografií s odůvodněním, že nejsou k dispozici vhodní figuranti. Důkaz získaný z rekognice 

může být mnohdy stěžejním usvědčujícím důkazem, avšak při zmaření úkonu ze strany 

poznávaného bude důkaz, ať už si bude poznávající sebejistější, absolutně neúčinný, a nebude 

takmožno k němu vůbec přihlédnout. Nový nebude možno, s ohledem na neopakovatelnost úkonu, 

získat. Je-li důvodná obava ze zmaření úkonu ze strany obviněného v pozici poznávaného, mělo by 

být podle mého názoru ponecháno na příslušných orgánech, zda se rozhodnou pro řešení tohoto 

problému provedením rekognice skryté, či provedením rekognice fotografické či snad v budoucnu 
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obdobné (video rekognice, modelové rekognice). Nejsem zastáncem ani možného opakování 

v případě provedení rekognice fotografické a hned následného provedení rekognice in natura 

s totožnými figuranty, neboť se domnívám, že takováto následná rekognice bude ze strany 

poznávajícího již pouhým hledáním osoby označené dříve na fotografii, nikoliv porovnáváním 

myšlenkové stopy z doby trestného činu s aktuálním vjemem. Ve všech uvedených případech je 

třeba umožnit právnímu zástupci poznávaného účastnit se znovupoznávací procedury za účelem 

ochrany práv jeho mandanta.  

 I přes demonstrativní výčet důkazních prostředků v trestním řádu u nás nebývá přistupováno 

k rekognici bez pachatele (správněji bez osoby, proti níž se vede trestní řízení na základě vztahu 

trestně-procesního), tedy k rekognici prázdné. Bude-li i nadále uskutečňována výlučně rekognice 

simultánní, jsem jednoznačně zastáncem výslovného zakotvení možného provádění rekognice 

prázdné s předem neurčeným počtem možných kol. Více kol při dříve provedené rekognici prázdné 

nelze považovat za opakování rekognice ve smyslu výše uvedeném. Provádění rekognice prázdné 

by mělo pozitivně korelovat se snižujícím se subjektivně pociťovaným nátlakem na poznávajícího. 

Zároveň by došlo k omezení v textu popsaného principu relativního poměřování 

(relativejudgment), který by byl vystřídán skutečným porovnáváním předvedených osob 

s paměťovou stopou z doby trestné činnosti. Právě princip relativního poměřování 

se v zahraničních studiích ukázal jako majoritní problém vedoucí k usvědčení nevinných osob.  

 V našich právních poměrech vzniklo na základě několika psychologických výzkumů určité 

dogma, že právě jedno-ohniskové vnímání umožněné simultánní rekognicí a s tím spojený princip 

relativního poměřování vede k nejspolehlivějšímu určení pachatele. Nemám pochybnost o tom, 

že právě simultánní procedura častěji vede k označení poznávané osoby. Pokud se však v daném 

trestním řízení nekryje založený trestně-procesní vztah se vztahem trestněprávním, je právě takové 

znovupoznání v důsledku fatálním pro nevinnou osobu. Jak jsem již uvedl, považuji za důležitější 

nepotrestat nevinného, než „najít pachatele“ za každou cenu. I z těchto důvodů jsem po pročtení 

velkého množství zejména zahraničních zdrojů zastáncem provádění rekognice sekvenční 

in natura, a to o stávajících 2-3 fázích. První až tři osoby by měly být vždy osobami přivzatými, 

stejně jako by dopředu neměl být poznávajícímu znám celkový počet osob, které mu budou 

předvedeny/ukázány (pokud by tomu tak bylo, mělo by k označení docházet vždy až ve druhém, 

opakovaném, kole, o čemž by byl poznávající předem poučen). Velmi důležité by bylo právě 

předchozí poučení, aby v průběhu druhé fáze nemuselo docházet k zasahování do úkonu ze strany 

policejního orgánu. V případě sekvenční rekognice nemá smysl hovořit o současném zavádění 

rekognice prázdné, neboť má z principu odlišnou povahu – v těchto případech bych proto byl 

zastáncem, aby vždy mezi osobami ukázanými byla alespoň jedna osoba poznávaná. Výhodou 

sekvenční rekognice je, že osob poznávaných může být, při vhodném navýšení figurantů, i několik. 

Otázku vhodného počtu přivzatých osob bych ponechal na další diskuzi, za vhodné rozmezí bych 
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považoval 4-6 figurantů. Počet 8 figurantů, jako je tomu v Anglii, považuji za počet zbytečně 

vysoký, který by mohl postupně nadmíru snižovat pozornost poznávajícího na jednotlivé osoby. 

Poznávající by vždy jednoduchým pokynem (např. „další“) požádal o příchod další osoby. 

Do připraveného archu by ještě před jejím příchodem samostatně zaznamenal (pod dohledem 

nezúčastněné osoby, které by nebylo známo, která osoba je osobou poznávanou) dva údaje, a to zda 

právě viděnou osobu poznává (tedy „Ano“ či „Ne“), a pakliže ano, tak s uvedením procentuální 

míry jeho jistoty. Konkrétních způsobů provádění sekvenční rekognice je však vícero. 

 

 Shrnuto a podtrženo považuji z tradičních metod za vhodné právě dvě koncepce provádění 

znovupoznávání osob in natura. V první řadě se jedná o simultánní rekognici in natura 

s výslovným umožněním provedení rekognice prázdné. V druhé řadě jde o sekvenčně 

prováděnou rekognici in natura, v níž je alespoň jednou osobou právě osoba poznávaná. 

Ani v jednom z případů nepovažuji za vhodné obecně nastavené pravidlo nutného provedení 

rekognice in natura přednostně, je-li takové provedení možné. 

 

 Za nejkvalitnější vzor, k němuž by bylo vhodné se alespoň časem přiblížit, 

považuji videorekogniční procedury prováděné v Anglii a Walesu. Jedná se v zásadě o sekvenční 

video rekognice. Poznávajícímu jsou nejprve v prvním kole ukázány veškeré nahrávky. V druhém 

kole je poté po každé nahrávce na dotykové obrazovce tázán, zda osobu poznal, zároveň je tázán 

na procentuální míru jistoty. I pokud určitou osobu podle jeho uvedení pozná na 100%, 

dochází k přehrání dalších nahrávek, kde je opětovně dotazován na výše uvedené. V rámci úkonu 

může být více osob poznávaných. Komunikace s poznávajícím probíhá skrze automaticky 

generovaná dialogová okna, čímž dochází k úplnému potlačení sugestivního působení orgánu 

činného v trestním řízení na poznávajícího. Počítačový systém navíc umožňuje pozastavení videa 

či opětovné přehrání jedné z nahrávek se současným záznamem časového úseku, který poznávající 

nad předmětnou nahrávkou strávil. Moderní technologie navíc mohou umožňovat další technické 

posibility, které napomohou získání objektivního výsledku při co nejmenším tlaku 

na poznávajícího. Zároveň je znemožněno zmaření znovupoznávání ze strany poznávané osoby. 

Domnívám se, že právě k obdobné metodě by měly být z dlouhodobějšího hlediska napnuty síly 

a finance i v rámci České republiky. Jsem si vědom, že tímto názorem prolamuji mnohé zásady, 

o jejichž správnosti se již tradičně v našich končinách nepochybuje, avšak nelze zavírat oči 

před zahraničními zkušenostmi a výsledky chybovosti úkonů rekognice, stejně jako není na místě 

bránit moderním technologiím prostoupit i do procedur v trestním řízení.  
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 Stávající právní úprava rekognice osob, která se za posledních více než 15 let prakticky 

nezměnila, skýtá množství problematických aspektů, o nichž se bohužel v tuzemských odborných 

kruzích prakticky nediskutuje. Jediné ustanovení v trestním řádu nelze považovat za dostatečnou 

úpravu tohoto zvláštního způsobu dokazování, který nezřídka kdy poskytuje stěžejní důkaz 

k usvědčení pachatelů ze spáchání trestných činů. V západních zemích probíhá již po mnoho let 

diskuze o vhodném způsobu provádění a hodnocení rekognice osob vyvolaná nezvratnými důkazy 

o fatálních chybách poměrně běžně se vyskytujících při provádění rekogničních úkonů. V zahraničí 

prováděné experimenty jednoznačně dokládají, že je třeba věnovat rekognici zvýšenou pozornost, 

a to jistě i v našich poměrech. Je tak na čase překonat zklamání některých akademiků, že rekognice 

vůbec byla na základě kriminalistických tlaků zakotvena do trestního řádu, a je třeba ji přestat 

s ohledem na její význam pro trestní řízení považovat za marginální záležitost. Podnětů k seriózní 

diskuzi je, jak snad plyne i z této diplomové práce, opravdu mnoho. Jsem názoru, že by mělo 

v rámci plánované rekodifikace trestního řádu dojít k zcela nové úpravě rekognice osob 

reflektující zahraniční poznatky. Budeme-li i nadále zamykat dveře před všemi omyly, zůstane 

za nimi nakonec i pravda. 
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SHRNUTÍ  

 

 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. 
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SUMMARY 

 

 The submitted diploma thesis deals with one of the special methods of the taking of evidence in 

criminal proceedings known as human recognition or line up. This method is specified in the current 

legal regulation of section 104b, Act No. 141/1961 Coll., Criminal Procedure Code. Particular 

attention is paid to the general definition of human recognition “in natura”. However, some less 

common ways of execution of this method are also mentioned, such as blank line up occurring in 

some foreign jurisdictions (especially in Poland). Further attention is then focused on possible 

significant defects during the process of recognition with its legal consequences. The whole issue 

is even more complicated when we take into account that recognition as a criminal method is 

essentially unrepeatable. The thesis analyses foreign researches carried out in some countries, 

especially in the United States of America. Attention is then focused also on legal regulation of 

line-up (parade) in England and Wales, because these countries use one of the most modern methods 

in the world, such as video parade or CCTV. The question of the obligation to passively pass the 

recognition is also mentioned. Legislation does not deal with many of important questions and 

details so it´s necessary to build on case law and opinions of criminal law authorities. Reasoning 

“de lege ferenda” which is included in this text should lead to the demand of a better legal 

regulation.  

 The thesis is divided into several chapters. In the first chapters, there is a general definition of 

the recognition procedure, its characteristics and a brief introduction of some historical context. 

Consequently, the realization of the recognition of persons is analysed in detail. Human line up is 

then divided into recognition according to anatomical-morphological features (further divided into 

recognition in natura and photographic recognition) and recognition according to functional-

dynamic characteristics. 

 The following part of the diploma thesis analyses the researches and experiments conducted 

especially in the United States of America over the last 20 years, which can be a significant 

inspiration for the Czech legislation as well. The concept of “single-blind” and “double-blind” 

recognition is further elaborated. The legislation of the Republic of Poland is also mentioned, 

especially in the context of so-called recognition without the offender, known as an empty line-up.  

 The last part of the thesis then presents some suggestion for possible improvement of the current 

national legislation, also in the view of the current state of the development of forensic methods and 

technologies. 
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