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Úvod 

Tématem předkládané rigorózní práce je institut rekognice, který 

představuje frekventovaný procesní úkon a také jednu ze základních 

kriminalisticko-taktických metod. Cílem rigorózní práce je představit rekognici 

jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva 

procesního, nýbrž i z pohledu kriminalistiky. S rekognicí souvisí také celá řada 

psychologických aspektů, od kterých nelze odhlédnout, a proto je v práci také 

zmíním. 

Ve výše uvedeném lze spatřovat mezioborový přesah rekognice a právě 

tento přesah a vzájemné prolínání trestního práva procesního, kriminalistiky a 

psychologie je důvodem, proč jsem si téma rekognice zvolila. Velmi zajímavá 

je skutečnost, že pohledy trestního práva procesního a kriminalistky na 

některé instituty jsou rozdílné. V práci se těmto rozdílům budu věnovat, 

představím pohledy obou z nich, pojednám o jejich výhodách či záporech a 

budu se snažit přiklonit se k některému z nich.  V práci bude pojednáno i o 

kriminalistických zásadách a pravidlech přípravy a provedení rekognice, jimiž 

se rekognice řídí či by se měla řídit, avšak nikoli všechny mají oporu v trestním 

řádu. 

I přesto, že rekognice představuje častý a velice významný důkazní 

prostředek, vyskytuje se při jejím provádění řada problémů a nejasností, které 

právní úprava neřeší a odborná literatura ohledně nich nezastává jednotný 

názor. Nejasnosti právní úpravy a problémy spojené s rekognicí vedou v praxi 

k tomu, že je tento procesní úkon snadno a často napadán ze strany 

obviněných a obhájců. Takový přístup je zejména s ohledem na skutečnost, že 

rekognice představuje často hlavní důkaz v řízení, nadále neúnosný. Rigorózní 

práce si klade za cíl zaměřit se na tyto problémy, vady a nejasnosti spojené s 

rekognicí a nastínit možné způsoby jejich odstranění. 

V rigorózní práci se budu nejprve věnovat obecným poznatkům o 

rekognici, zejména její povaze, subjektům a objektům a fázím rekognice. 

Následně přistoupím ke klasifikaci rekognice a podrobněji se budu zabývat 

některými jejími zvláštními druhy. Třetí kapitola je věnována vztahu rekognice 

k dalším kriminalistickým metodám, jimiž jsou výslech, konfrontace, 

vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě. Stěžejní část rigorózní 
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práce věnuji podrobnému rozboru právní úpravy rekognice, a to úpravě 

zakotvené v trestním řádu s přihlédnutím k hojné soudní judikatuře, která tento 

procesní institut dotváří. Práce se dále věnuje kriminalistickým zásadám a 

pravidlům přípravy a provedení rekognice, neboť i tyto zásady a pravidla jsou 

velmi důležitá pro řádné, věrohodné a efektivní provedení rekognice. 

V samostatné kapitole se budu věnovat neodkladnosti a neopakovatelnosti 

rekognice coby základním požadavkům na provedení rekognice. Také 

podrobně vymezím některé problémy, vady a nedostatky rekognice, přičemž 

rozeberu jednotlivé názory odborníků a nastíním vlastní možnosti řešení. 

Nelze opomenout ani další důležité otázky související s rekognicí, které jsem 

z důvodu přehlednosti práce zařadila do samostatné kapitoly.  Závěrem práce 

se věnuji představení právní úpravy rekognice ve Velké Británii, vymezení 

jednotlivých způsobů rekognice, zhodnocení jejich kladů a záporů a analýze 

potřebnosti a účelnosti zavedení jednotlivých druhů rekognice užívaných ve 

Velké Británii do českého právního řádu. 

Cílem práce je odpovědět na několik výzkumných otázek. Zejména bude 

provedena analýza současné právní úpravy rekognice s cílem odpovědět na 

otázku, zda současná právní úprava odpovídá významu rekognice v trestním 

řízení. Zaměřím se na postup při provádění rekognice se závěrem, zda je tento 

postup správný a efektivní či nikoliv. V této souvislosti se zaměřím také na 

otázku, jaké jsou problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a jaké jsou 

možnosti jejich odstranění. Tyto problémy, vady a nejasnosti totiž mohou mít 

vliv právě na efektivnost provedení rekognice. 

Pokud budu v této práci hovořit o poznávané osobě, mám na mysli 

především osobu, proti které se vede trestní stíhání, případně osobu 

podezřelou. Poznávající osobou mám pak na mysli osobu v procesním 

postavení svědka. Trestní řád sice umožňuje, aby poznávanou a poznávající 

osobou byly i jiné osoby (viz níže v kapitole Obecně o rekognici), avšak 

s ohledem na skutečnost, že v praxi jsou rekognice s osobami s výše 

popsaným procesním postavením nejfrekventovanější, budu v této práci 

používat pojmy poznávaná a poznávající osoba ve výše uvedeném významu, 

nebude-li uvedeno jinak. 
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1 Obecně o rekognici 

1.1 Definice a povaha rekognice 

Rekognice představuje zvláštní procesní úkon spočívající 

ve znovupoznání objektu - osob či věcí - jehož cílem je určit jejich totožnost.1 

Znovupoznání objektu je jeho ztotožnění. 

Existuje řada kriminalistických definic rekognice. Rekognici lze vymezit 

jako specifickou metodu kriminalistické praxe spočívající v opětovném poznání 

dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem ztotožnit (identifikovat) 

předváděný objekt.2 Jiné vymezení pojímá rekognici jako zvláštní formu 

kriminalistické identifikace, jejíž podstatou je znovupoznání.3 Znovupoznáním 

rozumíme psychofyziologický proces probíhající v mozku člověka umožňující 

vnímání objektu, jeho zapamatování, vybavení si dříve vnímaného objektu a 

srovnání vybavené představy s momentálním vjemem předváděného objektu. 

Rekognice je tak možná pouze v případě, že existuje osoba, která v souvislosti 

s vyšetřovanou událostí vnímala ztotožňovaný objekt, a v jejíž paměti zůstal 

zachován myšlenkový obraz tohoto objektu.4 

Znovupoznání při rekognici je založeno především na smyslovém 

vnímání, přičemž bývá prováděno zpravidla zrakem nebo sluchem. Trestní řád 

v § 104b výslovně hovoří jen o ukázání poznávané osoby a umožnění, aby 

hovořila, tedy zná jen rekognici prováděnou zrakem a sluchem. Kriminalistika 

však připouští, že výjimečně by mohla být provedena i rekognice jinými 

smyslovými orgány poznávající osoby.5 Pokud např. poznávající osoba 

vnímala ztotožňovaný objekt hmatem, nevidím důvod proč by za splnění 

zákonných požadavků na provedení rekognice nemohla být provedena 

rekognice hmatem. 

                                            
1 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu 
k 1. 10. 2016. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 421. 
2 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 155. 
3 MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk, SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, s. 345. 
4 Tamtéž, s. 345. 
5 Např. PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky 
PF UK, 1971, s. 45 nebo PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text 
z oboru kriminalistické taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 330. 
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1.2 Subjekty a objekty rekognice 

Kdo může být subjektem rekognice (tj. poznávající osobou) stanoví TŘ. 

Jsou jimi podezřelý, obviněný a svědek. Jediným předpokladem pro získání 

postavení subjektu rekognice je požadavek, aby poznávaný objekt 

bezprostředně vnímal svými smysly, na základě toho si uchoval stopy 

v paměti, a tím si vytvořil myšlenkový obraz tohoto objektu. Subjekty 

nazýváme také jako osobu znovupoznávající, ztotožnující, identifikující nebo 

rekognující.6 

Nejčastěji jsou poznávající osobou svědci, proto se v praxi vytvořil pojem 

„poznávací svědek“ a nikoliv „poznávací obviněný“. Pokud je poznávající 

osobou obviněný (např. u rekognice spoluobviněných nebo rekognice 

prostředků použitých ke spáchání trestného činu), nemění se obviněný ve 

svědka a nelze ho označovat jako „poznávacího svědka“.7 Postavení osoby při 

provádění konkrétního procesního úkonu je totiž nutno odlišovat od 

procesního postavení v  řízení. 

Pokud je dopředu známo, že se svědek odmítá zúčastnit provedení 

rekognice, doporučuje kriminalistická literatura přesto rekognici provést (pokud 

nemá svědek zákonné důvody odepření). V takových případech je sice 

pravděpodobné, že svědek záměrně označí jiný objekt, nicméně kriminalisté 

dávají přednost možnosti získání dalších poznatků, indicií a důkazů.8 

S ohledem na náročnost přípravy a provedení rekognice bych však provedení 

takové rekognice doporučovala jen u závažné trestné činnosti. 

Co se týče objektů rekognice (tj. poznávaný objekt), TŘ je vymezuje jako 

osoby nebo věci, dále však okruh poznávaných objektů nevymezuje. Pro 

získání postavení objektu rekognice je nezbytnou podmínkou požadavek, aby 

objekt poznávající osoba již dříve vnímala v souvislosti s vyšetřovanou 

                                            
6 VICHLENDA, Milan. Kriminalistika [online]. Střední odborná škola ochrany osob a majetku 
[cit. 31. ledna 2017]. Dostupné na < http://www.sosoom-
zlin.cz/media/skripta/kriminalistika.pdf.> 
7 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 
1971, s. 49. 
8 Tamtéž, s. 54. 
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událostí. Objekty se označují pojmy jako znovupoznávaný, ztotožňovaný, 

identifikovaný nebo rekognovaný.9 

Obecně lze říci, že rekognicí je možno ztotožnit všechny objekty 

materiálního světa, pokud je může člověk smyslově vnímat, uchovat v paměti, 

vybavit si je a porovnat jejich představu s objekty vnímanými při rekognici.10 

Objektem rekognice jsou nejčastěji živé osoby, a to v postavení 

obviněného nebo podezřelého, které jsou předváděny k rekognici, pokud má 

být zjištěním nebo vyvrácením jejich totožnosti s osobou dříve vnímanou 

poznávající osobou v souvislosti s vyšetřovanou událostí získán usvědčující 

nebo ospravedlňující důkaz. Poznávaným objektem může být i svědek, a to 

zejména v případě, kdy zjištěním nebo vyvrácením totožnosti svědka je 

prověřováno doznání obviněného.11 Rekognici mrtvol a věcí se věnuji níže 

v kapitole Klasifikace rekognice. 

1.3 Fáze rekognice 

Rekognici nepovažujeme za dva samostatné procesní úkony (výslech a 

samotné znovupoznání), nýbrž za jeden procesní úkon, který tvoří zásadně 

dvě fáze.12 Ustanovení § 104b odst. 2 TŘ sice hovoří o výslechu před 

rekognicí a takové vymezení by mohlo evokovat dva úkony, nicméně 

z dvoufázovosti rekognice jako jednoho aktu vychází i judikatura13 a stejný 

názor zastává např. i Nejvyšší státní zastupitelství.14 

1.3.1 První fáze rekognice 

První fází rekognice je výslech poznávající osoby. Cílem výslechu je 

zejména získání popisu ztotožňovaného objektu. Tento popis je nutný proto, 

aby prohlášení poznávající osoby o tom, podle jakých znaků a zvláštností 

ztotožňovaný objekt poznává, mohl být ověřen srovnáním s popisem získaným 

výslechem. Znovupoznání, které je založeno na výstižném popisu shodujícím 

se se znaky a zvláštnostmi ztotožňovaného objektu popsaným při výslechu, je 

                                            
9 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 
1971, s. 54. 
10 Tamtéž, s. 45. 
11 Tamtéž. 
12 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1542. 
13 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 8. 2008, sp. zn. 11 Tdo 891/2008. 
14 Viz Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 4/2003. 
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hodnověrnější a z důkazního hlediska jistě cennější než znovupoznání 

provedené po předchozím nedostatečném popisu ztotožňovaného objektu.15 

Ustanovení § 104b odst. 2 TŘ hovoří o výslechu před rekognicí. Vyvstává 

tak otázka, zda musí být výslech proveden bezprostředně před rekognicí, či lze 

akceptovat i dříve pořízený výslech. Ohledně této problematiky nevládne mezi 

odborníky jednotný názor. Kriminalisté převážně tvrdí, že ze znění 

§ 104b odst. 2 TŘ se dá usuzovat, že dřívější výslech není úplně vyloučen, 

ovšem rozhodující bude, zda je v protokolu o výslechu zadokumentováno, že 

vyslýchaná osoba popsala dostatečně podrobně ztotožňovanou osobu a také 

definovala její znaky a markanty.16 Vladimír Prerad a Miroslav Protivinský 

naopak zastávají názor, že se výslech neprovádí jako zvláštní výslech před 

provedením rekognice, neboť poznávající osoba je většinou k popisu 

ztotožňovaného objektu vyslechnuta již při prvním výslechu po zahájení 

trestního stíhání nebo dokonce popis uvede již v protokolu o trestním 

oznámení. Tento postup odůvodňují skutečností, že výslech provedený 

zpravidla krátce po události, při níž poznávající osoba ztotožňovaný objekt 

vnímala, bývá nejcennější, neboť vjem je ještě živý a proces zapomínání se 

dost nerozvinul. Pouze pokud bude např. zjištěno, že první výslech byl 

nedostatečný, že poznávající osoba v rozrušení neuvedla významné znaky a 

zvláštnosti ztotožňovaného objektu, nebo že je potřeba upřesnit situaci a 

podmínky, za nichž byl ztotožňovaný objekt vnímán, je možné provést 

dodatečný výslech před provedením rekognice.17 Podle judikatury nepostačí 

zaznamenat popis poznávané osoby v rámci přijetí oznámení o skutečnostech 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, postupem podle § 158 odst. 2 

TŘ nebo svědka požádat o popis poznávané osoby v rámci vysvětlení 

ve smyslu § 158 odst. 3 TŘ.18 Zároveň však judikatura uvádí, že jestliže nebyl 

popis poznávající osoby řádně zaznamenán do protokolu o rekognici, avšak 

                                            
15 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 333. 
16 Např. FENYK, Jaroslav a kol. Některé zvláštní způsoby dokazování – rekognice [online]. 
Krimi servis Hlaváček, 26. dubna 2008 [cit. 2. února 2017]. Dostupné na < http://www.krimi-
servis.cz/?p=104.> 
17 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 333, PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice 
v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971, s. 93-94. 
18 Např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 7 To 106/2003. 
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byl dán do jiného protokolu či záznamu, pak takovou vadu nelze považovat 

za natolik závažnou, aby vedla k neúčinnosti rekognice. Nicméně je však 

nutno k této vadě přihlédnout při hodnocení rekognice z hlediska průkaznosti 

jejího výsledku.19 Při studiu protokolů o rekognici v rámci stáže na OSZ 

v Ostravě jsem zjistila, že v praxi probíhá výslech zpravidla bezprostředně 

před samotným znovupoznáním a popis poznávající osoby je součástí 

protokolu o rekognici. Osobně se domnívám, že vzhledem k pojímání 

rekognice jako dvoufázového úkonu by měl být výslech zpravidla proveden 

jako součást rekognice bezprostředně před fází znovupoznání. Na druhou 

stranu nelze odhlédnout od skutečnosti, že rekognice může být provedena až 

po uplynutí dlouhé doby po události, při níž byl ztotožňovaný objekt vnímán, a 

po dlouhé době od podání popisu ztotožňovaného objektu. Je přirozené, že 

působením času se ztrácejí z paměti člověka detaily. V takových případech 

bych dříve pořízený výslech akceptovala, je však nutné věnovat větší 

pozornost následnému sdělení poznávající osoby, na základě jakých znaků 

došlo ke ztotožnění. 

Předmětem výslechu jsou výlučně okolnosti, za kterých poznávající 

osoba vnímala ztotožňovaný objekt, a znaky či zvláštnosti, podle nichž by bylo 

možno objekt poznat. Jde tedy o to, aby poznávající osoba popsala osobu 

nebo věc, jejichž totožnost se zjišťuje, uvedla časové, místní a případně další 

okolnosti, za kterých přišla do styku se ztotožňovaným objektem, resp. 

konkretizovala, jak je vnímala a v jakých souvislostech (např. zda objekt 

vnímala jen jednou či opakovaně, po jakou dobu, z jaké vzdálenosti, zda 

objekt pozorovala záměrně, v jakém byla fyzickém a psychickém stavu – např. 

únava, podnapilost, leknutí), a dále aby uvedla i charakteristické vlastnosti 

ztotožňovaného objektu, které jej odlišují od jiných objektů a umožňují jeho 

identifikaci. Zjištění všech těchto podmínek je důležité pro posouzení 

účelovosti a věrohodnosti rekognice.20 Protože výslechem mají být získány 

také poznatky důležité pro zhodnocení rekognice, je třeba výslech zaměřit i na 

vlastnosti poznávající osoby ovlivňující úplnost a správnost jejího vnímání, 

zapamatování a reprodukce skutečnosti jako je stav zraku, sluchu, vlastnosti 

                                            
19 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 10. 1997, sp. zn. 2 Tzn 90/97. 
20 PROTIVINSKÝ, Miroslav, TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování v trestním řízení 
znovupoznáním osob a věcí. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 25. 
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paměti, profesionální znalosti a návyky apod. Z výše uvedeného vyplývá, že 

cílem výslechu není pouze zjištění objektivních okolností vnímání objektu, 

nýbrž také zjištění subjektivních okolností, jež mohly pozitivně či negativně 

ovlivnit vnímání poznávající osoby.21 

Další význam výslechu spočívá v možnosti nápomoci poznávající osobě, 

aby si ještě před fází znovupoznání vybavila znaky a zvláštnosti 

ztotožňovaného objektu.22 Jiné okolnosti předmětem výslechu nejsou, což 

vyplývá zejména ze skutečnosti, že poznávaná osoba se tohoto výslechu 

nemůže účastnit, neboť podle § 104b odst. 2 TŘ poznávaná osoba nebo věc 

nesmí být poznávající osobě před rekognicí ukázána. Zákonnost provedení 

výslechu pak poskytuje přítomnost nezúčastněné osoby, obhájce obviněného, 

soudce (při rekognici probíhající podle § 158a TŘ) a protokol o rekognici. 

Pokud si poznávající osoba není schopna vybavit při výslechu osobu, 

popsat ji a vyjádřit se k jejím znakům a zvláštnostem, snižuje to obecně 

věrohodnost a pravdivost důkazu. Někteří autoři však zastávají názor, že 

skutečnost, že svědek při výslechu není schopen správně popsat pachatele, 

nemusí mít přímý vliv na pravdivost důkazu. Přitom vychází z toho, že zatímco 

poznání osoby v lidském mozku probíhá na „bazální úrovni“ (tedy mozek jen 

porovnává vlnové funkce, kterými je zakódován obličej), tak při popisu osoby 

musí dojít k úplné „rekonstrukci“ (tedy úplné představení si osoby) a následně 

k slovní kategorizaci.23 Je naprosto běžné, že zapamatování obličeje může 

trvat delší dobu. Stejně tak je běžné, že člověk si cizí obličej vybaví, až když 

ho znovu vidí, a bez toho by nebyl schopen člověka popsat. Na druhou stranu 

není podrobný popis ztotožňovaného objektu pouze doporučením 

kriminalistiky, ale taktéž zákonným požadavkem, který považuji za legitimní. 

Mohlo by totiž docházet k situacím, kdy poznávající osoba bude tvrdit, že není 

schopna ztotožňovaný objekt popsat, ale při znovupoznání si bude jistá, že jej 

označuje správně. Co v tomto případě poskytne záruku, že poznávající osoba 

si ztotožňovaný objekt skutečně vybavila až při rekognici, když jej vidí ve 

skupině osob před sebou? Domnívám se, že předcházející podrobný popis 

                                            
21 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 95. 
22 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1542. 
23 SEIFEROVÁ, Pavlína. Některé aspekty rekognice. Trestní právo, 2009, č. 11, s. 30. 
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ztotožňovaného objektu takovou záruku jednoznačně poskytuje. A pokud 

poznávající osoba není schopna si ztotožňovaný objekt dostatečně vybavit a 

popsat jej, resp. jej popíše jen velmi obecně, pak poznávající osobě stále 

ponecháváme možnost zúčastnit se rekognice, při níž může ztotožňovaný 

objekt správně označit. Je však rozumným požadavkem toto zohlednit při 

hodnocení rekognice. 

I kriminalistika se snaží řešit problematiku nedostatečného popisu při 

výslechu, když upřesňuje, že pokud nebyl ztotožňovaný objekt při výslechu 

věrohodně popsán, má se k rekognici přizvat větší počet figurantů, nebo se 

může provést tzv. prázdná rekognice,24 které se budu věnovat dále v kapitole 

Klasifikace rekognice. 

Miroslav Protivinský dokonce tvrdí, že pokud poznávající osoba při 

výslechu neuvede žádné konkrétní znaky a zároveň sama pochybuje, že je 

schopna znovu poznat ztotožňovaný objekt, je přesto vhodné rekognici 

provést, neboť člověk často nedovede popsat slovy obraz svého dřívějšího 

vjemu a odhadnout své možnosti a schopnosti znovupoznání.25 S tímto 

názorem souhlasím v případech, kde je s ohledem na důkazní význam 

rekognice nutné její provedení nebo kde lze i provedením takto méně nadějné 

rekognice očekávat, že výsledek ztotožnění (třeba i negativní) bude moci být 

využit pro další postupy ve vyšetřování. V ostatních případech bych provedení 

rekognice nedoporučovala, neboť taková rekognice je neefektivní a zároveň 

není dostatečně věrohodným důkazem. 

Důležitým doporučením kriminalistiky je upozornění vyslýchaného, co vše 

má popsat, neboť jinak může zapomenout uvést některé znaky objektu – např. 

popíše anatomicko-morfologické znaky pachatele, ale nepopíše jeho hlas, 

ačkoli ho slyšel. Zároveň je k vyvolání potřebných asociací vhodné, aby byly 

vyslýchanému předloženy různé pomůcky jako tabulky s vyobrazením různých 

tvarů hlav a obličejů, uší, nosů, úst, vzorkovnice vlasů a jejich barev apod. 

Pokud totiž vyslýchaný ukáže na pomůckách, které z vyobrazení je shodné či 

nejvíce podobné znakům popisovaného objektu, dojde k upřesnění 
                                            

24 Např. VICHLENDA, Milan. Kriminalistika [online]. Střední odborná škola ochrany osob a 
majetku [cit. 10. února 2017]. Dostupné na <http://www.sosoom-
zlin.cz/media/skripta/kriminalistika.pdf.>. 
25 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 127-128. 
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jednotlivých znaků i celkového popisu.26 Předkládání pomůcek k vyvolání 

asociací pokládám za vhodné, nicméně je důležité zdůraznit, že i zde platí 

zákaz sugestivních otázek, který by měl tento postup limitovat. 

Zajímavým je fakt, že kvalita popisu se může lišit u různých věkových 

skupin. Miroslav Protivinský a Mircea Tiplica se věnovali i vztahu mezi kvalitou 

popisu a věkem poznávající osoby, přičemž výzkumem došli k překvapujícímu 

zjištění, že na prvním místě ve skupině „velmi dobrý popis“ je věková skupina 

6-10 let. Např. následující popis podala osmiletá žákyně 2. třídy základní 

školy: „Ten chlapec by chodil do 5.-6. třídy, byl asi o dvě hlavy vyšší než já. Já 

měřím 133 cm. Měl na hlavě kulicha. Kulich měl pletený s černomodrými pruhy 

a měl modrou bambuli. Pruhy byly kolem dokola. Vousy neměl, měl úplně čistý 

obličej a tento měl jako vajíčko. Na sobě měl tříčtvrteční bundu, jako 

šusťákovou, bez kožešiny, límec byl normální, žádné náplety ta bunda neměla. 

Na rukách měl tmavomodré pletené rukavice. Měl dlouhé tmavší kalhoty a 

obuty měl polobotky na šněrování. Kulich měl jenom trochu posazený na 

hlavě. Dlouhé vlasy neměl, uši mu byly vidět. Vlasy měl tmavé. Cikán to určitě 

nebyl, měl bílou pleť. Vzpomínám si také, že špatně vyslovoval „r“. Zuby měl 

takové dožluta. Co na něm bylo zvláštní, je to, že měl takový hlubší hlas.“27 

Miroslav Protivinský zmiňuje také experimenty, ze kterých vyplývá, že zatímco 

dospělí si nejvíce zafixují znaky fyzického vzhledu a chování, děti primárně 

vnímají znaky úpravy zevnějšku (jako je účes, oděv apod.).28 

Popis pachatele a okolností, za kterých byl původně vnímán, je pak 

součástí protokolu o rekognici, neboť jak je uvedeno výše, předchozí výslech 

je jednou z fází rekognice. Nejvyšší státní zastupitelství k tomuto postupu 

uvádí, že § 104b odst. 2 TŘ neobsahuje žádnou zmínku o formě 

dokumentace, a proto se podle § 55 odst. 3 TŘ vztahuje forma protokolu o 

rekognici na obě fáze rekognice.29 Z protokolu o rekognici by také mělo být 

jasné, že popis pachatele byl získán před provedením rekognice. Jinak lze 

                                            
26 PROTIVINSKÝ, Miroslav, TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování v trestním řízení 
znovupoznáním osob a věcí. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 28-29. 
27 Tamtéž, s. 26-27. 
28 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Dekódování informace z kriminalistické stopy: Studie 
metodologických základů kriminalistické identifikace. Praha: Univerzita Karlova, 1978, s. 110. 
29 Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 4/2003 Sb. výkladových 
stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství. 
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totiž postup rekognice i její věrohodnost zpochybnit, neboť získání popisu 

pachatele až po provedení rekognice je vážnou procesní vadou.30 

V rámci první fáze rekognice nesmíme zapomenout na poučení 

poznávající osoby, a to s ohledem na její procesní postavení. Trestní řád 

v § 104b ohledně poučení nic nestanoví. Povinnost poučit poznávající osobu 

vyplývá z § 104b odst. 6 TŘ, který stanoví, že pro rekognici jinak platí 

ustanovení o výpovědi obviněného a svědka. Je však důležité si uvědomit, že 

nestačí jen obecně odkázat na ustanovení o poučení obviněného, neboť pak 

by platilo, že obviněný nemusí vypovídat (v tomto případě že se obviněný 

nemusí zúčastnit rekognice), což je s ohledem na judikaturu ÚS nesprávný 

přístup -  více tuto problematiku rozeberu níže v kapitole Některé problémy, 

vady a nejasnosti rekognice. Od ustanovení týkajících se výpovědi se lze 

odchýlit tam, kde to povaha rekognice vyžaduje31, což je právě případ poučení 

obviněného. Odkaz na ustanovení o výpovědi svědka je v pořádku, neboť i 

kdyby se jednalo o provedení rekognice jako neodkladného nebo 

neopakovatelného úkonu podle § 158a TŘ, tak podle odborné veřejnosti32 i 

judikatury33 musí být poznávající osoba vyslechnuta jako svědek, nikoli jako 

osoba podávající vysvětlení. Nicméně právní úprava by byla mnohem jasnější 

a přehlednější, kdyby ustanovení o výslechu a poučení svědka byla uvedena 

přímo v § 104b odst. 6 TŘ. 

1.3.2 Druhá fáze rekognice 

Druhou fází rekognice je proces znovupoznání. Účastníky této fáze 

můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na účastníky obligatorní a fakultativní. 

Obligatorními účastníky znovupoznání jsou policisté, poznávaná osoba 

(nejčastěji podezřelý či obviněný), poznávající osoba (nejčastěji poškozený či 

očitý svědek), přivzaté osoby (tzv. figuranti) a nezúčastněná osoba. Soudce je 

obligatorním účastníkem při provádění rekognice podle § 158a TŘ. 

                                            
30 PROTIVINSKÝ, Miroslav, NĚMEC, Miroslav. Poznatky o rekognici osob při vyhledávání 
trestných činů. Kriminalistický sborník, 1989, č. 4, s. 186. 
31 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1545. 
32 Např. PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice po velké novele trestního řádu. Kriminalistika, 
2005, č. 2, s. 120. 
33 Např. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 2 To 191/03. 
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Fakultativními účastníky znovupoznání jsou obhájce, státní zástupce, popř. 

také pracovník odboru sociálně právní ochrany dětí.34 

Tato fáze probíhá tak, že se poznávající osoba nejprve poučí podle 

příslušných ustanovení TŘ a vysvětlí se jí, jak se má při rekognici chovat 

(např. že by neměla při rekognici cokoli říkat na adresu poznávané osoby, 

nebo že může požadovat, aby se osoby otočily či provedly nějaký pohyb). 

Přiměřeným způsobem se poučí i poznávaná osoba a figuranti u rekognice 

osob. Dále se při rekognici osob poznávaná osoba vyzve, aby se zařadila na 

libovolné místo mezi představované osoby a aby si vybrala číslo, podle 

kterého poznávající osoba poznávanou osobu následně označí. Poté se 

poznávající osobě ukáže ztotožňovaný objekt mezi nejméně třemi 

osobami/věcmi, které se výrazně neodlišují.35 Poznávající osobě je poskytnut 

dostatek času ke zhlédnutí všech osob/věcí a umožní se jí, aby si je prohlédla 

ze všech stran. Kriminalisté dokonce připouštějí provedení rekognice, při které 

je skupina osob otočena zády k poznávající osobě, pokud poznávaná osoba 

byla v souvislosti s vyšetřovanou událostí viděna a pozorována zezadu.36 

Následně je poznávající osoba vyzvána, aby označila dříve popsaný 

objekt, pokud jej poznává. Místo a způsob označení dříve popsaného objektu 

TŘ nevymezuje. U rekognice osob se tak může dít před skupinou 

poznávaných osob nebo bez jejich přítomnosti. Ve druhém případě je však 

nutné, aby výrok o totožnosti učinila poznávající osoba za přítomnosti 

nezúčastněné osoby nebo obhájce obviněného, neboť jejich přítomnost poté 

vyvrací možné pochybnosti o výsledku rekognice. Někteří kriminalisté a 

odborníci uvádějí, že není takticky správné požadovat po poznávající osobě, 

aby přímo před poznávanou osobou označila osobu, kterou poznává, neboť 

znovupoznání tváří v tvář je psychicky náročné a emotivní. Řada osob nebude 

ochotna přímo ukázat na pachatele a čelit jeho reakci. Pokud policisté vyžadují 

označení před skupinou předváděných osob, může to vést k tomu, že 

poznávající osoba bude tvrdit, že nikoho nepoznává. Z těchto důvodů 

                                            
34 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice po velké novele trestního řádu. Kriminalistika, 2005, 
č. 2, s. 120. 
35 MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk, SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, s. 350. 
36 PROTIVINSKÝ, Miroslav, NĚMEC, Miroslav. Poznatky o rekognici osob při vyhledávání 
trestných činů. Kriminalistický sborník, 1989, č. 4, s. 187. 
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kriminalisté doporučují odvést po prohlédnutí představovaných osob 

poznávanou osobu stranou a ta poté před kriminalistou, obhájcem 

a nezúčastněnou osobou uvede, koho z představovaných osob považuje za 

pachatele a proč, přičemž je nutné vše protokolárně zadokumentovat 

a současně provést obrazovou dokumentaci.37 Jiní kriminalisté a odborníci 

naopak doporučují, aby poznávající osoba označila poznávanou osobu 

otevřeně před skupinou předváděných osob. Podle těchto kriminalistů lze 

pouze výjimečně připustit označení objektu v nepřítomnosti předvedených 

osob – jedná se zejména o případy, kdy poznávající osoba je nervově labilní, 

má strach ze msty apod.38 Na problematiku způsobu označení poznávané 

osoby tedy mezi kriminalisty neexistuje shodný názor, a bude tak záležet 

především na ochotě poznávající osoby označit poznávanou osobu přímo 

v její přítomnosti. 

Podle mého názoru mají obě varianty označení své pro a proti. Vyslovení 

závěru ohledně ztotožnění před skupinou předváděných osob je zajisté více 

objektivní a technicky a časově jednodušší. Navíc může mít tento postup 

psychologický vliv na podezřelého (ideálně by mohl vést k jeho doznání). 

Policista vedoucí rekognici také může při vyslovení závěru o ztotožnění 

pozorovat projevy poznávané osoby, a z nich činit závěry o vnitřním 

psychickém obsahu jeho chování. Byť výsledky takového pozorování nemohou 

mít důkazní hodnotu, mohou sloužit jako pomocný faktor při prověřování 

existujících a vytyčování nových vyšetřovacích verzí.39 Na druhou stranu trvá-li 

poznávající osoba na vyslovení závěru mimo skupinu předváděných osob (a to 

i v případě, že k tomu nemá závažný důvod), mělo by jí to být umožněno, 

neboť jinak může být rekognice zmařena. Jak je uvedeno výše, poznávající 

osoba v takovém případě raději neoznačí nikoho. Navíc si neumím představit, 

jakým způsobem by policejní orgán donutil poznávající osobu označit 

poznávanou osobu před skupinou předváděných osob, aniž by tím celý úkon 

                                            
37 FENYK, Jaroslav a kol. Některé zvláštní způsoby dokazování – rekognice [online].   Krimi 
servis Hlaváček, 26. dubna 2008 [cit. 2. února 2017]. Dostupné na <http://www.krimi-
servis.cz/?p=104>. 
38 Např. MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2004, s. 350. nebo PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. 
Bulletin advokacie, 1997, č. 2, s. 24. 
39 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 132. 
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zmařil. Pro policejní orgán je tato varianta sice náročnější (musí zajistit 

místnost, kde bude závěr vysloven, a přítomnost nezúčastněné osoby a 

obhájce), ale nezmařená rekognice jistě převáží větší množství práce 

policejního orgánu se zajištěním takového postupu. 

Zajímavá je otázka tzv. reakčního času, tzn. za jak dlouho poznávající 

osoba dojde ke ztotožnění. Jeden ze zahraničních výzkumů zjistil,40 že 

poznávající osoby, které vyslovily závěr o ztotožnění za méně než 10-12 

vteřin, byly téměř na 90% úspěšné, zatímco ty, kterým to trvalo déle, byly 

úspěšné asi jen na 50%. Zároveň však výzkumu poukazují na to, že pravidlo 

10-12 vteřin není úplně stabilní. Reakční čas by se tedy měl posuzovat 

individuálně s ohledem na podmínky vnímání ztotožňovaného objektu a 

vlastnosti poznávajících osob.41 

Policejní orgán by měl v souvislosti s vyslovením závěru o ztotožnění 

zhodnotit, zda je poznávaná osoba schopna unést výsledek ztotožnění a zda 

se nebude chtít hájit. Pokud se dá takové chování poznávané osoby očekávat, 

je vhodnější nechat poznávající osobu vyslovit závěr o ztotožnění mimo 

skupinu předváděných osob. 

Považuji za důležité zdůraznit, že nestačí samotné označení poznávané 

osoby, ale je nutno sdělit i to, na základě jakých znaků poznávající osoba 

objekt rekognice ztotožnila. Jen tehdy je totiž možné porovnat výsledek 

provedené rekognice s původním popisem objektu a posoudit tak věrohodnost 

získaného důkazu.42 V žádném případě nelze uznat sdělení, že poznávající 

osoba došla ke ztotožnění tzv. „vylučovací metodou“, jako např.: „Není to 

podle mě objekt č. 1, 2 a 4, proto to nutně musí být objekt č. 3.“ Aby se tedy 

jednalo o věrohodný důkaz, musí se jednat o znovupoznání absolutní, 

vylučující jakoukoliv pochybnost. Nutno však dodat, že i když bude 

znovupoznání neúplné (typicky v případech, kdy si poznávající osoba nebude 

svou volbou jistá), přesto má výsledek takové rekognice svůj význam, neboť 

                                            
40 DUNNING, D., PERRETTA, S. Automaticity and eyewitness accuracy: A 10- to 12-secund 
rule for distinguishing accurate from inaccurate positive identifications. Journal of Applied 
Psychology, 2002, vol. 87, no. 5, p. 951-962. 
41 MOLNÁROVÁ, Monika. Kriminalistická rekognícia. Psychologie. 2008, č. 3, s. 49. 
42 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice po velké novele trestního řádu. Kriminalistika, 2005, 
č. 2, s. 121. 
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může být využit ve vyšetřování a vést k dalšímu rozpracování, případně 

nalezení jiných důkazů.43 

Podrobněji se některým aspektům fáze znovupoznání budu věnovat 

v kapitole Právní úprava rekognice a Kriminalistické zásady a pravidla přípravy 

a provedení rekognice. 

Zajímavostí je, že v některých amerických státech (např. Texas, Oregon, 

Maryland, New Jersey, Connecticut nebo Severní Karolína) platí zákon, podle 

něhož nesmí osoba vedoucí rekognici vědět, která z poznávaných osob je 

ztotožňována, a to z důvodu možného ovlivňování.44 Takový postup se 

označuje jako „blind administration“ a některé americké organizace tento 

postup prosazují jako nástroj předcházení ovlivněných prohlášení svědků nebo 

nevědomých posunků či hlasových narážek úředníků ovlivňujících svědky.45 

Tato procedura je také označována jako „double blind“, neboť osoba vedoucí 

rekognici ani poznávající osoba nemají předchozí znalost toho, kdo je 

ve skupině předváděných osob osobou, která má být ztotožněna.46 

Takovou zákonnou podmínku považuji ve vztahu k úmyslnému navádění 

za zbytečnou, neboť osoba provádějící rekognici nesmí záměrně ovlivňovat 

poznávající osobu. Problém však může nastat ve vztahu k nevědomému 

navádění např. ve formě posunků či hlasové intonace. Takovému navádění se 

totiž nedá žádným způsobem zabránit. I zkušený policista si nemusí uvědomit, 

že intonací svého hlasu zdůrazňuje některou z předváděných osob. 

Nevědomému navádění se dá zabránit právě zavedením blind administration 

do právního řádu. Takový krok však také znamená zvýšenou zátěž policejního 

orgánu, neboť bude muset vždy mít k dispozici policistu, který nebude znát 

osobu poznávanou, což může být zejména u menších útvarů problematické. 

Pokud však opět vyvážím neopakovatelnost rekognice a její význam (často se 

                                            
43 OPRAVIL, Miroslav. Praktické využití poznávacích svědků. Kriminalistický sborník, 1960, 
č. 3, s. 107. 
44 The Innocence Project [online]. [cit. 12. února 2017]. Dostupné na 
<http://www.innocenceproject.org/free-innocent/improve-the-law/fact-sheets/eyewitness-
identification-reform>. 
45The Innocence Project [online]. [cit. 12. února 2017]. Dostupné na 
<http://www.innocenceproject.org/causes-wrongful-conviction/eyewitness-misidentification>. 
46 VALENTINE, Tim, DARLING, Stephen, MEMON, Amina. How can psychological science 
enhance the effectiveness of identification procedures? An international comparison. Public 
Interest Law Reporter. 2007, vol. 11, p. 3. 
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jedná o hlavní důkaz v řízení) s větší zátěží policejního orgánu, první zmíněné 

převažuje. 
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2 Klasifikace rekognice 

Rekognici členíme podle různých klasifikačních hledisek. Mezi nejčastější 

klasifikační hlediska se řadí stupeň původnosti předváděného objektu, 

charakter předváděného objektu, charakter identifikačních znaků objektu 

či způsob předvádění objektu. 

Podle stupně původnosti předváděného objektu rozlišujeme: 

a) rekognici in natura, 

b) rekognici podle modelů. 

Podle charakteru předváděného objektu dále rozlišujeme: 

a) rekognici osob, a to živých nebo mrtvých (popř. jejich části), 

b) rekognici věcí, a to movitých nebo nemovitých, 

c) rekognici zvířat, a to živých nebo mrtvých (popř. jejich části). 

Podle charakteru identifikačních znaků dělíme rekognici na: 

a) rekognici podle anatomicko-morfologických znaků osob a zvířat (jako 

např. výška, postava, vlasy, tetování), 

b) rekognici podle vnějších znaků věcí movitých a nemovitých (jako např. 

tvar, rozloha, barva), 

c) rekognici podle funkčních znaků osob (jako např. chůze, držení těla, 

gestikulace, tón hlasu). 

Podle způsobu předvedení objektů rozlišujeme: 

a) rekognici s předvedením ztotožňovaného objektu ve skupině spolu 

s přivzatými objekty najednou (přímo nebo nepřímo s použitím 

polopropustného zrcadla), 

b) rekognici s předvedením pouze ztotožňovaného objektu bez přivzatých 

objektů (u identifikace neznámých mrtvol), 

c) rekognici s předvedením ztotožňovaného objektu a přivzatých objektů 

jednotlivě po sobě (u identifikace nemovitých věcí, nebo osob podle funkčních 

znaků).47 

Zdeněk Konrád a Jitka Veselá pracují ještě s jedním specifickým 

klasifikačním kritériem, kterým je charakter informačního obsahu paměťové 

                                            
47 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, 
s. 346-347, STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 
s. 159-160. 
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stopy. Na základě tohoto hlediska rozlišují dvě kategorie poznávajících osob, a 

to poznávající osoby, v jejichž vědomí jsou uloženy stopy obsahující jen 

informace o znacích objektu získaných při jeho vnímání za okolností 

souvisejících s kriminalisticky relevantní událostí, a poznávající osoby, v jejichž 

vědomí jsou uloženy myšlenkové obrazy obsahující tzv. sdruženou informaci, 

tj. informaci o objektu rekognice získanou nejen vnímáním objektu za okolností 

souvisejících s kriminalisticky relevantní událostí, ale zejména tím, že 

poznávající osobě je ztotožňovaný objekt znám (ztotožňovaným objektem je 

např. příbuzný, přítel, věc ve vlastnictví poznávající osoby). Na základě tohoto 

kritéria rozlišující autoři rekognici na: 

1) rekognici prováděnou poznávající osobu, která nezná sdruženou 

informaci o objektu rekognice, 

2) rekognici prováděnou poznávající osobou, která zná sdruženou 

informaci o objektu rekognice.48 

Pro první skupinu osob je charakteristické, že jejich vjemy objektů nejsou 

tak přesné, jejich podržení tak pevné a jejich představy tak jasné jako u druhé 

skupiny osob, což se projeví zejména při tzv. prchlivých událostech, při nichž 

vnímají ztotožňovaný objekt pouze krátkou chvíli. Výše zmíněné skupiny osob 

se také odlišují zainteresovaností poznávajících osob k věci. U první skupiny 

osob je třeba počítat s určitým zájmem na objasnění věci, usvědčení pachatele 

nebo např. vrácení odcizených věcí. U druhé skupiny osob je zase potřeba 

brát v potaz příbuzenský a přátelský/nepřátelský vztah poznávající a 

poznávané osoby a také sledovat vliv citů a emocí, které mohou negativně 

ovlivnit průběh rekognice.49 

Výše uvedené členění poznávajících osob považuji za čistě teoretické a 

prakticky neaplikovatelné, neboť pokud by poznávající osoba při výslechu 

tvrdila, že poznávaný objekt zná, cíle rekognice, tj. určení totožnosti, již bylo 

dosaženo, a není třeba totožnost určovat znovupoznáním. Případné provedení 

rekognice by mělo spíše podpůrný význam. Existence sdružené informace u 

poznávající osoby by u případné rekognice ovlivnila zejména věrohodnost 

rekognice, neboť poznávající osoba bude schopná při výslechu detailně 

                                            
48 KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 27-28. 
49 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 51-52. 
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popsat znaky poznávané osoby či věci a tyto znaky budou převážně odpovídat 

skutečným znakům. Domnívám se, že toto členění je použitelné zejména u 

rekognice mrtvol in natura a u rekognice živých osob in natura, pokud došlo 

k podstatné změně vzhledu poznávané osoby. Vladimír Prerad také uvádí, že 

rekognice osob v případě vzájemné znalosti totožnosti je využitelná 

v situacích, kdy se poznávaná osoba vydává za někoho jiného, kdy 

poznávanou osobou je unesené či zavlečené dítě, nebo v případě ztráty 

paměti poznávané osoby.50  

O neúčelnosti provedení rekognice s druhou skupinou poznávajících 

osob se zmiňuje také odborná literatura, podle níž je takové znovupoznání 

zbytečné, neboť by se jednalo již o druhé ztotožnění po prvním ztotožnění, 

které bylo provedeno již před rekognicí výpověďmi poznávajících osob, že se 

s poznávanou osobou vzájemně znají jménem, příjmením, bydlištěm atd.51 

2.1 Některé zvláštní druhy rekognice 

Nejčastějším druhem rekognice jsou rekognice osob in natura a 

rekognice podle fotografie. Postupům při jejich provádění se podrobně věnuji 

v kapitole Právní úprava rekognice a Kriminalistické zásady a pravidla přípravy 

a provádění rekognice. Níže rozeberu některé méně časté způsoby rekognice, 

které jsou však velmi specifické. 

2.1.1 Rekognice mrtvoly in natura 

Tento druh rekognice je specifický v tom, že při provedení rekognice není 

naplněn jeden ze zákonných požadavků pro její provedení, a to předvedení 

objektu společně mezi třemi dalšími osobami, které se svým zevnějškem 

výrazně neodlišují. Zároveň je třeba rekognici mrtvol odlišit od případů, kde 

poznávající osoba v rámci operativního pátrání prohlíží současně nebo po 

sobě na jednom místě i několik mrtvol za účelem identifikace třeba i jedné 

                                            
50 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 340. 
51 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 53. 
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z nich (typicky při živelních katastrofách, železničních nehodách apod.). 

V těchto případech totiž nejsou ostatní mrtvoly přivzatými objekty.52 

K rekognici mrtvoly se přistoupí, pokud je nutné zjistit tzv. rodinnou 

příslušnost, tedy kým mrtvé osoby jsou (jméno, příjmení, datum narození, 

bydliště apod.). Nejčastěji se jedná o sebevrahy, osoby zemřelé v důsledku 

trestného činu, osoby zemřelé náhodou (např. utonuté) nebo při živelních 

pohromách. Provedení rekognice je možné nejen u mrtvoly před jejím 

pohřbením, nýbrž také u mrtvoly exhumované za předpokladu, že to její stav 

umožňuje.53 

Mrtvola se ukazuje zpravidla v oděvu, v němž byla nalezena. Uvede-li 

však poznávající osoba skryté znaky a zvláštnosti, je možno ukázat mrtvolu 

také bez oděvu. Pokud je nutno identifikovat věci, které měl zemřelý při sobě, 

je nutno provést samostatné rekognice věcí.54 

Zatímco při klasické rekognici poznávající osoba ve většině případů 

nezná poznávaný objekt (jak bylo uvedeno výše, nemá o něm tzv. sdruženou 

informaci), při rekognici mrtvoly in natura jsou nejčastěji poznávajícími 

osobami příbuzní nebo známí mrtvého, kteří jsou schopni mrtvolu ztotožnit. 

Není to však pravidlem, neboť pokud je nalezena mrtvola a není možné určit 

její totožnost a okruh osob, které ji znaly, budou poznávajícími osobami typicky 

osoby z okolí místa nálezu mrtvoly. Otázkou však je, zda se v takovém případě 

stále jedná o rekognici, když poznávající osoba sama neví, kdo má být 

ztotožněn a logicky se nemůže ani předem vyslechnout k popisu ztotožňované 

mrtvé osoby. Kriminalistická praxe v takových případech postupuje tak, že 

pokud některá z osob pozná v mrtvole osobu jí známou, vyslechne se k tomu, 

koho v mrtvé osobě poznává, podle jakých znaků a zvláštností a kdo jiný by 

mohl mrtvého ještě znovu poznat. Až následně je s označenými dalšími 

poznávajícími osobami provedena rekognice.55 

Zvláštností této rekognice je skutečnost, že popis ztotožňovaného 

objektu často nebude odpovídat jeho aktuálnímu vzhledu, neboť v důsledku 
                                            

52 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 136. 
53 Tamtéž, s. 133. 
54 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 350. 
55 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 135. 
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zohyzdnění či mrtvolných procesů může dojít ke značné změně jeho 

zevnějšku. K rekognici mrtvol se zpravidla přistupuje po úpravě mrtvoly 

spočívající v omytí ran a nečistot. Poranění však mohou být tak rozsáhlá, že je 

nutno přistoupit k sešití ran a zamaskování zevnějšku v důsledku rozdrcení, 

popálení apod. Upravením mrtvoly však může dojít k takové změně, že 

poznávající osoba již nebude schopna upravenou mrtvolu poznat. Z tohoto 

důvodu kriminalisté doporučují provést rekognici mrtvoly jak před její úpravou, 

tak po ní.56 Pokud jsou mrtvolné procesy tak rozsáhlé, že mrtvola bude ve 

stavu, v němž nebude moci být objektem rekognice, přistoupí se k subsidiární 

rekognici podle fotografie. 

Dalším specifikem je, že v porovnání s rekognicí živých osob doprovází 

průběh rekognice mrtvoly in natura více emocionálními vlivy.57 

Charakteristickou pro rekognici mrtvol je také okolnost, že poznávající osoba 

nemůže vnímat mrtvého stejně jako za živa (tj. ve stoje, v sedě, v pohybu, 

atd.).58 

2.1.2 Rekognice osob podle funk čních znak ů 

Kromě vnějších znaků může být osoba ztotožněna na základě funkčních 

znaků, kterými jsou typicky chůze, držení těla, gestikulace a mimika, tón hlasu, 

vady řeči, dialekt a jakékoli další individuální zvláštnosti osoby (např. zranění, 

tiky). 

Tento druh rekognice považuji za problematický. Poznávaná osoba si 

totiž může být vědoma nějaké své zvláštnosti, podle které by mohla být 

ztotožněna, a poté se bude pravděpodobně snažit tuto zvláštnost vědomě 

změnit, popř. provedení rekognice zmařit tím, že při jejím provádění záměrně 

strhne pozornost na sebe. Zejména z tohoto důvodu se někteří kriminalisté 

domnívají, že je v takovém případě vhodné provést rekognici skrytou (o té více 

níže). 

                                            
56 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 350. 
57 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, 
s. 351. 
58 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 134. 
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Funkční znaky člověka bývají vnímány zrakem a sluchem. Zajímavostí je, 

že např. chůze může být vnímána nejen zrakem, ale taktéž sluchem. Sluchem 

pak u chůze rozeznáváme zvuk síly a rytmu kroků. Taková rekognice je však 

vzácná, použitelná fakticky jen u osob poznávající osobě dobře známých, u 

nichž si jejich vlastnosti chůze vštípila do paměti.59 

U rekognice osoby podle chůze jsou kladeny náročné předpoklady pro 

její přípravu a samotný průběh. Musí se vzít v potaz prostorové a časové 

faktory, rychlost pohybu člověka, vzdálenost poznávané osoby od poznávající 

osoby nebo skutečnost, zda jsou osoby v pohybu nebo se naopak jedná o 

vnímání statické.60 

Co se týče podobnosti figurantů s poznávanou osobou, jedná se o 

podobnost funkčních znaků, nikoliv podobnost zevnějškem.61 Na základě toho 

se domnívám, že zřídka bude prováděna pouze rekognice podle funkčních 

znaků, neboť pokud poznávající osoba vnímala chůzi, pohyb, gestikulaci a 

další funkční znaky poznávané osoby, musela nutně vnímat taktéž její 

zevnějšek. 

Postup při provádění rekognice podle hlasu a řeči upravuje TŘ v § 104b 

odst. 3 větě druhé, podle něhož má-li být osoba poznána nikoliv podle svého 

vzezření, ale podle hlasu, umožní se jí, aby hovořila v libovolném pořadí mezi 

dalšími osobami s podobnými hlasovými vlastnostmi. Osoby hovoří postupně 

za sebou. Zákon mlčí ohledně počtu figurantů. Vzhledem k systematickému 

zařazení ustanovení o způsobu provedení rekognice podle hlasu do odstavce 

spolu s úpravou postupu při provedení rekognice osob in natura, a také 

vzhledem k podobnosti těchto dvou druhů rekognicí, lze usuzovat, že i při 

provedení rekognice podle hlasu a řeči budou do skupiny zařazeny alespoň tři 

osoby, jejichž hlasy a způsob řeči se výrazně neodlišují od poznávané 

osoby.62 Stejně tak zákon mlčí ohledně přesného způsobu provedení 

rekognice, zejména zda má být poznávající osob postavena před skupinu 

osob, nebo má skupina osob zůstat skryta. Kriminalisté spíše doporučují 

                                            
59 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 137. 
60 Tamtéž, s. 140. 
61 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 352. 
62 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1543. 
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postup, při kterém poznávající osoba nevidí objekty rekognice.63 Domnívám 

se, že tento postup je efektivnější, neboť se poznávající osoba nebude 

rozptylovat vzhledem osob a zaměří své vnímání pouze na hlas a řeč. 

Rekognice podle hlasu a řeči je využitelná typicky v případech 

loupežných přepadení, při kterých jsou pachatelé maskováni a poznávající 

osoba vnímala zejména jejich hlas, nebo např. při telefonickém vyhrožování. 

Pokud se jeví účelné provést rekognici podle zevnějšku i podle hlasu, 

doporučují kriminalisté nejdříve provést rekognici podle hlasu. Jedná se však 

stále o jednu rekognici, která se skládá ze dvou fází. V případě správného 

ztotožnění v rámci obou fází se samozřejmě zvyšuje důkazní síla takové 

rekognice.64 

2.1.3 Skrytá rekognice 

Skrytá rekognice je provedena tak, aby se poznávající osoba 

bezprostředně nesetkala s poznávanou osobou. Tento druh rekognice zná 

také TŘ, a to v ustanovení § 104b odst. 7. Důvodem provedení tohoto druhu 

rekognice je zejména strach či stres poznávající osoby z přítomnosti 

pachatele, který může výrazně ovlivnit průběh a výsledek rekognice. Skryté 

rekognice se využívá zejména u dětí do 18 let, obětí násilných trestných činů a 

utajených svědků. Kriminalisté navíc uvádějí, že důvodem pro skrytou 

rekognici může být i odmítání poznávané osoby podrobit se rekognici.65 Skrytá 

rekognice odstraňuje riziko, že poznávaná osoba při provádění rekognice 

upoutá pozornost na sebe a rekognici tím zmaří. 

Zákon provedení skryté rekognice sice výslovně umožňuje, avšak 

neupravuje nic o způsobu jejího provedení, na základě čehož se objevují 

různé názory. Někteří odborníci zastávají názor, že skrytá rekognice 

představuje situaci, kdy rekognice probíhá, aniž by o tom poznávaná osoba 

věděla.66 Jiní zastávají názor, že při skryté rekognici všichni účastníci vědí o 

jejím konání, ale poznávaná osoba pouze není ve stejné místnosti 

                                            
63 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 141. 
64 Tamtéž, s. 142. 
65 PROTIVINSKÝ, Miroslav, TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování v trestním řízení 
znovupoznáním osob a věcí. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 75. 
66 Např. KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, 
s. 40. 
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s poznávající osobou, jinak probíhá rekognice stejně.67 Komentář k TŘ se 

přiklání k druhému názoru, když uvádí, že jinak se při provádění rekognice 

s vyloučením bezprostředního styku poznávající osoby s poznávanou osobou 

přiměřeně uplatní všechny zásady uvedené o klasické rekognici.68 

Domnívám se, že by se skrytá rekognice měla vykládat podle druhého 

názoru, tedy že se při rekognici poznávající osoba bezprostředně nesetká 

s poznávanou osobou, přičemž poznávaná osoba ví o provádění rekognice. 

Nutnost tohoto výkladu podle mého názoru vyplývá z nálezu ÚS ze dne 

11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06, který více rozeberu v kapitole Některé 

problémy, vady a nejasnosti rekognice. Pokud obviněný nebude vědět o 

provádění rekognice, bude se chovat přirozeně a poznávající osoba může 

pozorovat jeho funkční znaky. Takové jednání obviněného při rekognici pak 

představuje aktivní jednání obviněného, kterým může sám sebe usvědčit. 

Takové provedení rekognice je tedy porušením zásady nemo tenetur se ipsum 

accusare. Na druhou stranu rozumím argumentům kriminalistů, že by mělo být 

umožněno provádět rekognici za nevědomosti obviněného, neboť funkční 

vlastnosti člověka se dají vědomě měnit, a provedení klasické rekognice by 

proto mohlo být zbytečné. Ústavní soud však dává přednost zásadě nemo 

tenetur se ipsum accusare. Někteří kriminalisté a odborníci také argumentují 

tím, že člověk nemůže vědomě změnit všechny individuální znaky najednou, a 

proto lze provádět skrytou rekognici i s vědomím poznávané osoby.69 Určité 

dynamické znaky může člověk potlačit jen částečně a jen po omezenou dobu, 

neboť nejde pouze vůlí odstranit vrozené či získané vady, popř. léty 

vypracované dynamické stereotypy.70 

Vladimír Prerad k této otázce uvádí, že by se vědomost nebo 

nevědomost poznávané osoby o provádění rekognice měla řešit případ od 

případu, a to zejména v závislosti na tom, podle jakých funkčních znaků má 

                                            
67 Např. NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: Eurounion, 2004, 
s. 294. 
68 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1547. 
69 MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk a SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, s. 352. 
70 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 141. 
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být rekognice provedena, neboť některé znaky je člověk schopný potlačit a jiné 

není.71 

Skrytá rekognice se ve smyslu TŘ provádí tak, že poznávaná osoba je 

spolu s přivzatými osobami v samostatné místnosti oddělené od místnosti 

s poznávající osobou, která pozoruje skupinu přes polopropustné zrcadlo.72 

2.1.4 Prázdná rekognice 

Prázdná rekognice představuje rekognici, při níž jsou poznávající osobě 

předvedeny dvě skupiny osob. V první skupině osob není záměrně umístěna 

poznávaná osoba, zatímco ve druhé skupině již umístěna je. Cílem tohoto 

postupu je zvýšit věrohodnost znovupoznávacího procesu. Figuranti ve druhé 

skupině nejsou totožní s těmi z první skupiny, musí však odpovídat 

identifikačním znakům, které popsala poznávající osoba. Český právní řád tuto 

rekognici nezná.73 

Americké výzkumy se tomuto druhu rekognice věnují a výsledky výzkumu 

ukazují, že pokud nebyl svědek dopředu upozorněn na možnou nepřítomnost 

pachatele v první skupině osob, tak 78% svědků provedlo nesprávnou 

identifikaci. Naopak pokud svědci na tuto možnost upozorněni byli, nesprávně 

byl pachatel identifikován jen v 33% případů.74 Snížení nesprávné identifikace 

je přínosem prázdné rekognice. Naopak nevýhodu spatřuji ve zvýšení tlaku na 

poznávající osobu, aby označila správnou osobu. To, že poznávající osoba 

nebude vědět, zda někoho označit v první či druhé skupině osob, může zvýšit 

její nerozhodnost a nejistotu, a případný stres může negativně ovlivnit její 

volbu. Zavedení prázdné rekognice do českého právního řádu by podle mého 

názoru zvýšilo možnost obviněných napadnout rekognici jako nevěrohodnou 

v případech, kdy svědek při prázdné rekognici v důsledku stresu označil jako 

pachatele jinou osobu, byť v případě předvedení pouze jedné skupiny osob by 

poznávanou osobu bez váhání ztotožnil. 

                                            
71 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 351. 
72 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1547 
73 Blíže viz VICHLENDA, Milan. Kriminalistika [online]. Střední odborná škola ochrany osob a 
majetku [cit. 15. února 2017]. Dostupné na < http://www.sosoom-
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74 WELLS, G.L., et al. Eyewitness Identification Procedures: Recommendations for Line-ups 
and Photospread. Law and Human Behavior. 1998, vol. 22, n.. 6, p. 615. 
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Americká organizace „Innocence project“ věnující se prokazování neviny 

neprávem odsouzených osob pomocí DNA testů přichází s názorem, že by se 

prázdná rekognice měla provádět, přičemž poznávající osobě bude zároveň 

sděleno, že vyšetřování bude pokračovat bez ohledu na výsledky rekognice.75 

Takové sdělení má redukovat tlak na svědka při označení osoby. Problém 

prázdné rekognice spočívající ve zvýšeném tlaku na poznávající osobu při 

označení poznávaného objektu by takovým postupem sice mohl být vyřešen, 

nicméně mám pochybnosti o oprávněnosti takového sdělení. Policejní orgán 

nemůže nijak zaručit, že vyšetřování bude skutečně pokračovat. A i kdyby 

vyšetřování pokračovalo, nemusí být tato skutečnost relevantní, neboť 

pokračování vyšetřování nutně neznamená, že bude pachatel následně 

odsouzen soudem. Sdělení policejního orgánu o pokračování vyšetřování tedy 

podle mého názoru nemůže rozumného svědka zbavit stresu z označení 

správného objektu, neboť si může být vědom důsledků nesprávného označení 

bez ohledu na to, co tvrdí policejní orgán. 

Některé české kriminalistické publikace prázdnou rekognici uznávají. 

Například publikace Kriminalistika vydaná jako studijní opora pro studenty 

Střední odborné školy ochrany osob a majetku ve Zlíně uvádí: „Tento postup 

je vhodný tehdy, jsou-li předem vytvořeny pochybnosti o možnosti 

věrohodného znovupoznání. Tohoto bývá využito zejména v těch případech, 

kdy ztotožňující osoba nedokázala dostatečně popsat hledanou ztotožňovanou 

osobu, nebo z jiných důvodů se nejeví dostatečně důvěryhodná.“76 

2.1.5 Rekognice movitých v ěcí 

Věcí se rozumí určitý hmotný předmět, který má vztah k trestnému činu 

nebo k jeho pachateli (typicky odcizené věci, prostředky, kterým byl trestný čin 

spáchán, předmět útoku pachatele), ale také nemovitá věc.77 Cílem tohoto 

druhu rekognice je stanovení, komu věc, která je zpravidla získána domovní či 

                                            
75The Innocence Project [online]. [cit. 15. února 2017]. Dostupné na 
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osobní prohlídkou a ohledáním místa činu, patří nebo odkud pochází.78 

Rekognici věcí upravuje ustanovení § 104b odst. 5 TŘ, podle něhož má-li být 

poznána věc, ukáže se podezřelému, obviněnému nebo svědkovi ve skupině 

věcí pokud možno téhož druhu. Toto vymezení dopadá jen na rekognici 

movitých věcí, neboť nemovité věci nemohou být z povahy věci předváděny 

současně ve skupině. 

Pokud je na místě činu nalezena věc, nepřistupuje se zpravidla rovnou 

k provedení rekognice věci. Takový postup není často možný, neboť 

poznávající osoba nemusí danou věc znát, a nemůže se proto předem 

vyslechnout k jejímu popisu. V takovém případě se postupuje obdobně, jako 

bylo popsáno výše u rekognice mrtvol, tedy nejdříve se věc ukáže v rámci 

operativního pátrání širšímu okruhu osob za účelem vypátrání a identifikování 

vlastníka věci. Výsledek tohoto postupu se zachytí v protokolu o ohledání 

místa činu, resp. záznamu o podání vysvětlení. Pokud je takto zjištěna další 

osoba, která by mohla věc znovu poznat, pak až s touto osobou je provedena 

rekognice movité věci podle § 104b odst. 5 TŘ.79 

Pro rekognici věcí je důležité, aby poznávaná věc měla nějaký zvláštní 

znak, podle něhož lze věc individualizovat a odlišit od jiných věcí téhož druhu, 

neboť musí být z důvodu věrohodnosti zřejmé, podle čeho poznávající osoba 

věc ztotožnila. Takové znaky znají zpravidla majitelé nebo uživatelé 

ztotožňovaných objektů. Z tohoto důvodu dochází často u věcí, u nichž není 

poznávající osoba jejich majitelem a uživatelem a vnímala je jen v souvislosti 

s trestným činem, pouze ke skupinové identifikaci předváděné věci.80 V této 

souvislosti mě napadá otázka, zda je v případě odcizení věci, u níž její majitel 

detailně uvede její druh, název a popis, vůbec nutné provádět rekognici. 

Domnívám se, že taková rekognice je zbytečná, neboť cíle rekognice už bylo 

de facto dosaženo, a není nutno totožnost věci zjišťovat znovupoznáním. 

Vladimír Prerad opírá neúčelnost takové rekognice o skutečnost, že věc může 

                                            
78 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 353. 
79 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 146-147. 
80 Tamtéž. 
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být ztotožněna vyšetřovatelem jejím ohledáním a porovnáním popisu věci 

s výsledky ohledání.81 

Movitá věc se má ukázat poznávající osobě ve skupině věcí, přičemž 

zákon na rozdíl od rekognice osob nestanoví počet současně předváděných 

věcí. S ohledem na pojem „skupina“, zachování podstaty rekognice vylučující 

nahodilý výběr a s ohledem na podobnost rekognice věcí s rekognicí osob se 

za skupinu považují nejméně tři věci. Pro rekognici věci platí, že se ve skupině 

věcí nachází jen jedna poznávaná věc, a že se věci předvádějí současně.82 

Někteří kriminalisté83 doporučují provádět rekognici movitých věcí s více 

poznávaným objekty najednou v řadě s dalšími přivzatými věcmi. Jedná se 

však o menšinový názor. 

Kriminalistika připouští, že v určitých případech přichází v úvahu 

provedení rekognice ukázáním samotné ztotožňované věci bez dalších 

přivzatých objektů. Důvodem takového postupu je typicky unikátnost 

ztotožňované věci, u níž je nemožné nebo velmi obtížné najít věc podobnou.84 

Tento postup by však měl být spíše výjimečným, neboť neodpovídá podstatě 

znovupoznání. 

Trestní řád výslovně neupravuje rekognici věcí podle fotografie. Stejně 

jako pro rekognici osob i pro věci platí, že rekognice podle fotografie má pouze 

subsidiární povahu, neboť fotografie nedokáže přesně zachytit barevnost, 

rozměr, materiál a další vlastnosti ztotožňovaného objektu. Navíc je na 

snímcích objekt nehybný a často zachycený pouze v jedné poloze.85 

Kriminalistika upřesňuje, že k provedení rekognice věcí podle fotografie se 

přistoupí v případech, kdy je původní věc zničena, nebyla dosud nalezena či 

jde o věc výjimečnou, jejíž kopie neexistuje (např. u odcizených a zajištěných 

kulturních památek, sošek apod.).86 

                                            
81 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 355. 
82 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1545. 
83 Např. CHMELÍK, Jan a kol. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2005, s. 140. 
84 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 146. 
85 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 357. 
86 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: Eurounion, 2004, s. 294. 
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Byť ztotožňovaná věc nepůsobí na psychiku poznávající osoby tak silně 

jako poznávaná osoba u rekognice osob, neznamená to, že psychický faktor 

nebude při provedení rekognice věci zohledňován. Ztotožňovaná věc totiž také 

působí na psychiku poznávající osoby, a to vzhledem ke vztahu poznávající 

osoby k této věci (např. poškozený znovu poznává zbraň, kterou byl 

pachatelem napaden).87 

2.1.6 Rekognice zví řat 

Nikoliv běžná, ale možná je rekognice zvířat, a to živých i mrtvých, popř. 

jejich částí. Použitelná je např. u krádeží zvířat nebo útoků zvířat na lidi. 

Rekognice zvířat se zpravidla neřadí pod rekognici věcí, nýbrž se chápe jako 

samostatný druh rekognice. Tuto klasifikaci lze odůvodnit skutečností, že pro 

rekognici zvířat jsou charakteristické prvky jak rekognice věcí (zvíře je živým 

tvorem bez abstraktního myšlení), tak rekognice osob (zvíře může být stejně 

jako osoba znovu poznána nejen podle zevnějšku, nýbrž i podle funkčních 

znaků).88 

U rekognice zvířat je připuštěno předvedení ztotožňovaného objektu 

samostatně bez přivzatých objektů, a to v případech, kdy zvíře reaguje na hlas 

či pokyny. Jinak je ztotožňovaný objekt předváděn mezi jinými podobnými kusy 

či ve stádu zvířat stejného druhu, přičemž přivzaté objekty se vybírají tak, aby 

byly stejného druhu, pohlaví, shodné srsti a přibližně stejného stáří a 

vykrmenosti. Pro rekognici zvířat je také charakteristické, že poznávající osoba 

může mít potíže s popisem ztotožňovaného objektu, neboť jako laik neumí 

popsat vnímaný objekt.89 Zde pak hraje velkou roli vyslýchající, který by měl 

vyslýchanou osobu upozornit, co vše má popsat, případně vyslýchané osobě 

předložit různé pomůcky, na základě kterých dojde k upřesnění znaků a 

celkového popisu ztotožňovaného objektu. 

                                            
87 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 149. 
88 Tamtéž, s. 153-154. 
89 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 356. 
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2.1.7 Rekognice nemovitých v ěcí 

Rekognice nemovitých věcí nejsou časté. Nejčastěji se provádějí, je-li 

nutné ztotožnit konkrétní místnost, budovu nebo určitý terén. K rekognici 

nemovitých věcí se typicky přistoupí, má-li být zjištěním jejich totožnosti 

prokázáno např. místo spáchání trestného činu, místo setkání spolupachatelů 

nebo místo úkrytu odcizených věcí. Typickým příkladem může být rekognice 

kanceláře, kde byl předán úplatek. Mezi znaky ztotožňované nemovité věci, 

ke kterým se bude poznávající osoba vyjadřovat při výslechu, patří poloha, tvar 

a rozměr objektu, umístění, tvar a počet oken a dveří, způsob vymalování 

místností, vzory a barvy tapet, rozmístění a druhy nábytku atd.90 

Zvláštností tohoto druhu rekognice je skutečnost, že z povahy věci nelze 

ztotožňovaný objekt ukázat poznávající osobě současně mezi jinými přivzatými 

nemovitými věcmi téhož druhu. Této zvláštnosti pak odpovídá i specifický 

průběh provedení rekognice. Vyšetřovatel stanoví pořadí, v jakém budou 

objekty ukázány. Poznávající osobě musí být dopředu sděleno, kolik objektů jí 

bude ukázáno a že ztotožnění proběhne až po zhlédnutí všech objektů. 

Zároveň je třeba poznávající osobě umožnit zapisování poznámek o znacích a 

zvláštnostech objektů za účelem usnadnění konečného ztotožnění. Proces 

znovupoznání je zde na rozdíl od rekognice osob velmi ztížen, neboť 

poznávající osoba nemůže představu objektu vnímaného v souvislosti 

s vyšetřovanou událostí srovnat s ukazovanými objekty.91 Při provádění 

rekognice nemovité věci je také nutno zajistit, aby poznávající osoba byla do 

objektů přivedena tak, aby se nemohla orientovat podle ulice, budovy či čísla 

popisného.92 

Kriminalistika vychází z toho, že sice není správné požadovat po 

poznávající osobě, aby po zhlédnutí každého objektu dělala konečný závěr 

ve vztahu k tomuto objektu, nicméně přesto je přesvědčivější, prohlásí-li 

poznávající osoba přímo u každého objektu jednoznačně, zda je či není 

                                            
90 MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk a SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, s. 352. 
91 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 152-153. 
92 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: Eurounion, 2004, s. 293. 
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totožný s objektem dříve vnímaným a proč.93 Domnívám se, že tento postup je 

také praktičtější s ohledem na specifičnost rekognice nemovitých věcí 

spočívající v nemožnosti ukázat ztotožňovaný objekt současně s dalšími 

podobnými objekty. Vyslovení závěru ve vztahu ke každému objektu však 

neznamená, že poznávající osoba je zbavena možnosti učinit konečný závěr 

po ukázání všech objektů, neboť až po ukázání všech objektů může porovnat 

původní představu o ztotožňovaném objektu se všemi novými představami 

jednotlivých objektů. 

  

                                            
93 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 153. 
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3 Rekognice a její vztah k dalším kriminalistickým 
metodám 

V následujícím textu srovnám a odliším rekognici a jiné zvláštní způsoby 

dokazování a metody kriminalistické praxe. Obecně lze říci, že stěžejním 

rozdílem je vždy samotná povaha a cíle těchto úkonů. Lze však najít i řadu 

dalších odlišností. 

3.1 Výslech 

Někteří odborníci94 považují rekognici za výslech, podobně jako tomu 

bylo v právní úpravě do přijetí novely TŘ zákonem č. 265/2001 Sb.,95 a jak 

uvádí i starší literatura.96 Samotný TŘ v § 104b odst. 6 stanoví, že pro 

rekognici jinak platí ustanovení o výpovědi obviněného a svědka. Z hlediska 

systematiky TŘ je však úprava rekognice zařazena do samostatného oddílu 

nazvaného „Některé zvláštní způsoby dokazování“, proto mám za to, že 

zákonodárce výslech a rekognici odlišuje a rekognici nepovažuje 

za specifickou formu výslechu. I kriminalisté uvádějí, že ustanovení § 104b 

odst. 6 TŘ představuje jen jeden z prvků právní úpravy aplikace této metody 

kriminalistické praxe v trestním řízení.97 

Společným znakem výslechu a rekognice je skutečnost, že těmito 

metodami získáváme kriminalisticky a právně relevantní informace uložené 

ve vědomí člověka. Na druhou stranu jsou tyto metody různé co do jejich 

podstaty. Podstatou výslechu je reprodukce vnímaného, zatímco podstatou 

rekognice je proces znovupoznání. Rekognice tedy směřuje k úžeji 

vymezenému cíli, kterým je ztotožnění objektu. Dále můžeme najít řadu 

                                            
94 Např. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, 
s. 1539. 
95 Znění ustanovení § 93 odst. 2 TŘ před novelou: „Má-li se výslechem zjistit totožnost nějaké 
osoby nebo věci, vyzve se obviněný, aby ji popsal; teprve pak mu má být osoba nebo věc 
ukázána, a to zpravidla mezi několika osobami nebo několika věcmi téhož druhu.“ a 
ustanovení § 103: „Ustanovení § 93 odst. 1 a 2, § 94 a 95 o výslechu obviněného se užije 
přiměřeně i na výslech svědka.“ 
96 Např. TIPLICA, Mircea a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Praha: Policejní akademie 
České republiky, 1999, s. 89. 
97 KONRÁD, Zdeněk. Po velké novele trestního řádu objevujeme v kriminalistické taktice nové 
problémy? Kriminalistika. 2006, č. 2, s. 96. 
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dalších odlišných znaků – převážná neopakovatelnost rekognice, přítomnost 

nezúčastněné osoby při rekognici, nepřerušitelnost rekognice ad.98 

I při výslechu mohou být vyslýchanému předloženy různé věci, přičemž 

cílem není identifikace věci znovupoznáním a nejedná se tedy o rekognici věci. 

Cílem tohoto postupu je vyvolání asociativních spojů za účelem vybavení si 

důležitých okolností vyšetřované události, vyjádření se k předložené věci nebo 

psychické působení na vyslýchaného, tj. aby vlivem předložených důkazů 

rozpoznal nesmyslnost a bezúčelnost svého lhaní.99 

3.2 Konfrontace 

Pojmem konfrontace dnes chápeme jeden ze zvláštních způsobů 

dokazování, jehož cílem je odstranit rozpory ve výpovědích osob, a to 

postavením těchto osob tváří v tvář. Právní úpravu konfrontace najdeme 

v § 104a TŘ. Zajímavostí je, že do poloviny šedesátých let 20. století se 

pojmem konfrontace rozumělo identifikování osob a věcí na základě 

paměťových stop.100 

Společným znakem konfrontace a rekognice je požadavek předchozího 

výslechu. Předchozí výslech poznávající osoby je vůbec první fází rekognice. 

Konfrontace sice výslech jako samostatnou fázi nezahrnuje, TŘ však výslovně 

v § 104a odst. 3 umožňuje konfrontaci provést až poté, co každá z osob, jež 

mají být konfrontovány, byla již dříve vyslechnuta. Ke konfrontaci se navíc 

přistoupí, když výpověď obviněného nebo svědka v závažných okolnostech 

nesouhlasí s výpovědí svědka nebo obviněného. Odborná literatura 

konfrontaci považuje spíše za specifickou formu výslechu vzhledem ke 

způsobu jejího provedení, kdy totiž postavíme proti sobě tváří v tvář dvě již 

dříve vyslechnuté osoby a provedeme jejich opětovný současný výslech.101 

S ohledem na specifika konfrontace a její zařazení do oddílu třetího hlavy páté 

TŘ však vycházejme z toho, že konfrontace představuje samostatný procesní 

                                            
98 Viz KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 31 
nebo MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk, SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, s. 346. 
99 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 60. 
100 KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 31. 
101 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1529. 
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úkon, na který se stejně jako v případě rekognice jinak použijí ustanovení o 

výpovědi obviněného a svědka. 

Stěžejním rozdílem je i zde odlišný cíl těchto zvláštních způsobů 

dokazování. Cílem konfrontace je odstranit rozpory ve výpovědích dříve 

vyslechnutých osob, zatímco rekognice směřuje ke ztotožnění poznávaného 

objektu. Podstatou konfrontace je bezprostřední psychologické působení, 

konfrontace má vyvolat konfliktní situaci, na základě které mohou být 

odstraněny rozpory ve výpovědích konfrontovaných osob. Jakákoli konfliktní 

situace při rekognici by celý úkon zmařila. 

Dalším rozdílem je zákonný požadavek, aby při rekognici nebyla 

poznávaná osoba předem ukázána osobě poznávající. Takový požadavek TŘ 

pro konfrontaci nestanoví, tudíž mohou být konfrontovány i osoby, které byly 

již dříve v kontaktu. Rozdílný je i počet účastníků jednotlivých úkonů. 

Rekognice se musí zúčastnit poznávaná osoba a nejméně tři figuranti. U 

konfrontace TŘ výslovně nestanoví, kolik osob může být najednou 

konfrontováno, komentářová literatura102 se však přiklání k názoru, že 

z organizačních a taktických důvodů je dosažení cíle konfrontace reálné jen u 

omezeného počtu současně konfrontovaných osob, proto lze zpravidla 

postavit tváří v tvář jen dvě osoby. Takovému závěru odpovídá i formulace 

ustanovení § 104a odst. 1 a 2 TŘ, v nichž jsou uvedeny konfrontované osoby 

v jednotném čísle („obviněný postaven svědkovi nebo spoluobviněnému tváří 

v tvář…“ atd.). Komentářová literatura však zároveň umožňuje provedení tzv. 

kruhové konfrontace, když uvádí, že konfrontace provedená současně mezi 

více než dvěma osobami by sama o sobě nemohla znamenat neplatnost takto 

provedeného úkonu. Mělo by se však jednat o výjimečný postup.103 U 

provedení konfrontace dále nemusí být přítomna nezúčastněná osoba. 

Rozdíl spatřuji také v tom, že při konfrontaci jsou konfrontované osoby 

aktivní a se souhlasem vyslýchajícího si mohou vzájemně klást otázky, což je 

u rekognice vyloučené. Na druhou stranu to neznamená, že je rekognice 

pouze pasivním úkonem, neboť poznávající osoba může požádat, aby 

                                            
102 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1530. 
103 Tamtéž, s. 1530. 
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ztotožňovaný objekt i přivzaté objekty změnily polohu (např. aby se osoby 

otočily zády nebo aby se věci obrátily).104 

Pro konfrontaci je charakteristické, že se zásadně provádí jen v řízení 

před soudem. Před podáním obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o 

vině a trestu lze konfrontaci podle § 104a odst. 7 TŘ provést jen výjimečně, 

pokud lze očekávat, že její provedení výrazně přispěje k objasnění věci a 

stejného cíle nelze dosáhnout jinak. Rekognice je naopak zpravidla prováděna 

v přípravném řízení coby neodkladný a neopakovatelný úkon. 

V neposlední řadě je rozdílem i skutečnost, že konfrontace může být 

z povahy věci provedena jen „in natura“, a to jen mezi živými osobami, zatímco 

rekognice může být provedena i podle fotografie, a ztotožňovanými objekty 

mohou být i mrtvoly, věci a zvířata. 

3.3 Vyšet řovací pokus 

Vyšetřovací pokus je jeden ze zvláštních způsobů dokazování upravený 

v § 104c TŘ, který se koná, pokud mají být pozorováním v uměle vytvořených 

nebo obměňovaných podmínkách prověřeny nebo upřesněny skutečnosti 

zjištěné v trestním řízení, popř. zjištěny nové skutečnosti důležité pro trestní 

řízení. Ačkoliv se může zdát, že rekognice a vyšetřovací pokus jsou natolik 

odlišné, že je nemožné je zaměnit, soudní praxe 60. let 20. století toto zdání 

vyvrací, když např. Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 25. - 27. 5. 1966 

uvedl, že: „Nadto při poznávacím pokusu s určitostí poznal v obžalovaném 

pachatele, který vůči němu použil pistole.“105 

Při rekognici poznávající osoba pozoruje ztotožňovaný objekt, na základě 

čehož dojde k vybavení si dříve vnímaného objektu a srovnání vybavené 

představy s momentálním vjemem předváděného objektu. Při vyšetřovacím 

pokusu orgány činné v trestním řízení pozorují uměle vytvořené nebo 

obměňované jevy a děje. S uměle vytvořenými a rekonstruovanými 

podmínkami se setkáváme i u rekognice, neboť rekognice nemusí probíhat na 

místě, kde poznávající osoba ztotožňovaný objekt vnímala. Za uměle 

                                            
104 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 362. 
105 PROTIVINSKÝ, Miroslav, TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování v trestním řízení 
znovupoznáním osob a věcí. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 61. 
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vytvořené a rekonstruované podmínky by se fakticky dalo u rekognice 

považovat provedení maskování ztotožňovaného objektu. Naopak pokud je 

rekognice provedena za týchž podmínek a okolností, za nichž poznávající 

osoba ztotožňovaný objekt vnímala, nejedná se o vyšetřovací pokus, byť 

taková rekognice v podstatě prvky vyšetřovacího pokusu obsahuje.106 

Stejně jako u rekognice i u vyšetřovacího pokusu musí být přítomna 

nezúčastněná osoba. Na rozdíl od rekognice však TŘ v § 104c odst. 3 

umožňuje nepřibrání nezúčastněné osoby k vyšetřovacímu pokusu v případě, 

kdy by nemožnost zajištění přítomnosti nezúčastněné osoby zmařila provedení 

vyšetřovacího pokusu. 

Stěžejní odlišnost od rekognice spatřuji ve skutečnosti, že podstatou 

vyšetřovacího pokusu je pokusná činnost, jejímž účelem je ověřit nebo 

upřesnit, zda se určitá skutečnost důležitá pro trestní řízení stala nebo mohla 

stát určitým způsobem a za určitých časových, místních, světelných, 

povětrnostních a dalších podmínek.107 U vyšetřovacího pokusu může být 

pozorovaný objekt zaměněn s jinými objekty v souvislosti s variováním 

podmínek. Vyšetřovací pokus může být na rozdíl od rekognice neomezeně 

opakován.108 

Významný rozdíl spatřuji v § 104c odst. 4 TŘ, který zakotvuje nemožnost 

donucení podezřelého, obviněného, poškozeného a svědka, který má právo 

odepřít výpověď, k účasti na úkonech, které s vyšetřovacím pokusem 

souvisejí. Na rozdíl od rekognice je tedy účast na vyšetřovacím pokusu zcela 

dobrovolná. Zatímco při rekognici je z povahy věci nutná osobní účast 

podezřelého, obviněného, poškozeného nebo svědka, při vyšetřovacím 

pokusu mohou být tyto osoby podle povahy věci nahrazeny figuranty. 

Ustanovení § 104c odst. 2 TŘ obsahuje překážky provedení 

vyšetřovacího pokusu. K provedení vyšetřovacího pokusu se podle tohoto 

ustanovení nepřistoupí, pokud je to vzhledem k okolnostem případu nebo 

osobě podezřelého, obviněného, poškozeného nebo svědka nevhodné. 

Zároveň ustanovení § 104c odst. 2 TŘ vyjadřuje subsidiaritu vyšetřovacího 

                                            
106 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 363. 
107 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1553. 
108 KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 33. 
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pokusu, neboť výslovně stanoví, že se k provedení vyšetřovacího pokusu 

nepřistoupí, lze-li jeho účelu dosáhnout jinak. Pokud lze tedy účelu 

vyšetřovacího pokusu a dostatečného objasnění věci dosáhnout opětovným 

výslechem osob, včetně provedení konfrontace nebo rekognice, není 

provedení vyšetřovacího pokusu namístě.109 Subsidiaritu rekognice TŘ 

nestanoví. 

3.4 Rekonstrukce 

Rekonstrukce je upravena v § 104d TŘ jako procesní úkon, který se 

koná, má-li být obnovením situace a okolností, za kterých byl trestný čin 

spáchán nebo které k němu mají podstatný vztah, prověřena výpověď 

podezřelého, obviněného, poškozeného nebo svědka. 

Při rekonstrukci orgán činný v trestním řízení pozoruje určitou 

rekonstruovanou situaci za účelem zjištění, zda a do jaké míry jsou pravdivá 

určitá tvrzení ve výpovědích podezřelého, obviněného, poškozeného nebo 

svědka. Podstatou rekonstrukce je obnovení určité situace za účelem 

prověření výpovědi. Podstatou rekognice je také obnovení, avšak obnovení 

představy ztotožňovaného objektu, a to za účelem ztotožnění. K provedení 

rekonstrukce se stejně jako při rekognici přibere nezúčastněná osoba. 

Vzhledem k přiměřené aplikaci ustanovení o vyšetřovacím pokusu 

(§ 104d odst. 2 TŘ) je také účast podezřelého, obviněného, poškozeného či 

svědka na rekonstrukci dobrovolná. I při rekonstrukci mohou být podezřelý, 

obviněný, poškozený nebo svědek podle povahy věci nahrazeni figuranty. 

Pro rekonstrukci je také charakteristická její subsidiarita. Podle § 104d 

odst. 1 TŘ se rekonstrukce koná, jestliže jiné důkazy provedené v trestním 

řízení nepostačují k objasnění věci. 

3.5 Prověrka na míst ě 

Prověrka na místě se podle § 104e odst. 1 TŘ koná, je-li zapotřebí za 

osobní přítomnosti podezřelého, obviněného nebo svědka doplnit nebo 

upřesnit údaje důležité pro trestní řízení, které se vztahují k určitému místu. 

                                            
109 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1555. 
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Společným znakem s rekognicí je např. skutečnost, že těmto úkonům 

předchází výslech k vlastnostem a vnějším znakům určitého objektu nebo 

místa. Podstatou obou úkonů je srovnání, a to v případě rekognice srovnání 

vybavené představy s momentálním vjemem předváděného objektu, a 

v případě prověrky na místě srovnání údajů obsažených ve výpovědi 

s faktickým stavem určitého místa.110 I při prověrce na místě musí být přítomna 

nezúčastněná osoba s výjimkou případu, kdy by nemožnost zajištění 

přítomnosti nezúčastněné osoby zmařila provedení prověrky na místě. 

Společným znakem je s ohledem na povahu prověrky na místě a 

rekognice také osobní přítomnost podezřelého, obviněného nebo svědka při 

provádění těchto úkonů. Na rozdíl od rekognice však nemůže být podezřelý, 

obviněný nebo svědek, který má právo odepřít výpověď, k účasti na prověrce 

na místě žádným způsobem donucován (§ 104e odst. 2 ve spojení s § 104c 

odst. 4 TŘ). 

Kromě samotné podstaty je další odlišností i místo provedení úkonu, 

neboť prověrka na místě musí být z povahy věci provedena pouze na místě, o 

němž vyslechnutá osoba vypovídala. Při prověrce na místě je činnost širší, 

neboť výpovědí se objasňují nejen znaky a zvláštnosti objektu, nýbrž také činů 

a jednání, které byly na místě spáchány nebo vykonány.111 

  

                                            
110 KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 34. 
111 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 364. 



46 
 

4 Právní úprava rekognice 

4.1 Rekognice jako úkon výhradn ě v přípravném řízení 

Rekognice se provádí téměř výhradně v přípravném řízení. V soudním 

řízení se pak provádí jen tehdy, nebyla-li provedena v přípravném řízení a je-li 

ještě vůbec účelná.112 

Na případu, který jsem měla možnost prostudovat při své stáži na OSZ 

v Ostravě, ukážu, kdy v řízení před soudem již není provedení rekognice 

účelné. V tomto případě (jednalo se o trestný čin loupeže) poškozený při 

hlavním líčení prohlásil, že v osobě obžalovaného jednoznačně poznává 

osobu, která ho přepadla. Takové prohlášení není označením ztotožňovaného 

objektu při rekognici, ale tzv. agnoskací, které se věnuji na straně 52. Jelikož 

svědek už viděl obžalovaného v soudní síni, je nemožné posléze provádět 

rekognici, neboť ta by porušovala ustanovení § 104b odst. 2 TŘ, podle kterého 

nesmí být před rekognicí poznávaná osoba ukázána poznávající osobě. Poté, 

co svědek u soudu prohlásil, že obžalovaný je ten, kdo jej přepadl a soud 

prvního stupně vydal odsuzující rozsudek, soud druhého stupně rozsudek 

zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně s tím, že má být provedena rekognice 

s jiným možným pachatelem. Taková rekognice je podle mého názoru 

zbytečná a neúčelná. Pokud svědek u soudu prohlásil, že je přesvědčen o 

tom, že obžalovaný je pachatelem loupeže, tak pravděpodobně při následné 

rekognici (při které samozřejmě není přítomen obžalovaný jako poznávaná 

osoba) označí jinou osobu jen s tím, že se pachateli nejvíce podobá. Taková 

rekognice má slabou vypovídací hodnotu, neboť vypovídá jen o tom, že 

svědek označil pouze osobu pachateli nejvíce podobnou, nikoli pachatele 

samotného (tím je totiž podle přesvědčení svědka jiná osoba – ta, proti které 

se vede trestní řízení a kterou viděl v soudní síni). Důkazní síla takové 

rekognice je podstatně snížena. 

Pokud rekognice probíhá během hlavního líčení, je nutno dodržet 

všechny podmínky ustanovení § 104b TŘ. Jednoznačně v rozporu s tímto 

ustanovením je provedení rekognice zaměřené na identifikaci obviněného 

                                            
112 VICHLENDA, Milan. Kriminalistika [online]. Střední odborná škola ochrany osob a majetku 
[cit. 2. března 2017]. Dostupné na <http://www.sosoom-
zlin.cz/media/skripta/kriminalistika.pdf.> 
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svědkem podle fotografií v rámci hlavního líčení, jemuž je obviněný 

přítomen.113  Tento absurdní případ řešil Vrchní soud v Olomouci v usnesení 

ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. 6 To 12/2009. V rámci hlavního líčení před 

Krajským soudem v Ostravě byla provedena rekognice, při níž svědek 

poznával na fotografiích osobu za přítomnosti této osoby v jednací síni. Po 

zhlédnutí těchto fotografií byl soudem vyzván, aby v jednací síni označil 

osobu, kterou měl poznávat. K výsledkům takto provedené rekognice nelze 

vůbec přihlížet. 

4.2 Podstata rekognice a ú čast nezú častněné osoby 

Rekognice se podle § 104b odst. 1 TŘ koná tehdy, je-li pro trestní řízení 

důležité, aby podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznal osobu nebo věc 

a určil tím jejich totožnost. K provádění rekognice se vždy přibere alespoň 

jedna osoba, která není na věci zúčastněna (tzv. nezúčastněná osoba). 

Ustanovení § 104b odst. 1 TŘ tedy zakotvuje obecně podstatu rekognice, její 

cíl, subjekty a objekty rekognice a obligatorní účast nezúčastněné osoby. Další 

odstavce ustanovení § 104b TŘ pak obsahují obecné zákonné požadavky 

kriminalistů na podmínky, techniku a taktiku provádění rekognice v trestním 

řízení.114 

Důležitým zákonným požadavkem je účast alespoň jedné osoby, která 

není na věci zúčastněna. Jedná se o jakoukoli fyzickou osobu, pokud sama 

není poznávající osobou, poznávanou osobou nebo orgánem činným 

v trestním řízení, která má přispět k objektivnímu průběhu rekognice.115 

Nezúčastněná osoba je v podstatě svědkem procesního úkonu, tzn., že může 

být vyslechnuta ke způsobu a okolnostem provedení rekognice, pokud půjde o 

vyřčení pochybností o zákonnosti a objektivitě průběhu a výsledku rekognice. 

Takový svědek by měl mít vlastnosti jako hodnověrnost a nepodjatost.116 

Někteří odborníci117 se domnívají, že požadavek na přítomnost nezúčastněné 

osoby má smysl při provádění rekognice po zahájení trestního stíhání u 
                                            

113 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. 6 To 12/2009. 
114 KONRÁD, Zdeněk. K procesu konstituování rekognice jako metody kriminalistické praxe a 
procesního úkonu v českém trestním řízení. Kriminalistika. 2008, roč. 41, č. 3, s. 96. 
115 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1542. 
116 FENYK, Jaroslav a kol. Některé zvláštní způsoby dokazování (3. pokračování). 
Kriminalistický sborník. 2009, č. 1, s. 42. 
117 Tamtéž. 
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vyšetřování méně závažných trestných činů spadajících do pravomoci 

okresních soudů. Tento názor zdůvodňují skutečností, že před zahájením 

trestního stíhání se rekognice provádí jako neodkladný a neopakovatelný úkon 

v přítomnosti soudce, po zahájení trestního stíhání u závažnějších trestných 

činů za přítomnosti obhájce obviněného, takže přítomnost nezúčastněné 

osoby za současné přítomnosti soudce či obhájce pak ztrácí smysl. Dle mého 

názoru by vzhledem k významu rekognice a její neopakovatelnosti měla být 

zajištěna účast nezúčastněné osoby při každé rekognici, neboť taková osoba 

může kdykoli potvrdit průběh rekognice, což u bezvadné rekognice ztěžuje 

možnost jejího napadení pro nezákonnost či neobjektivnost. 

V souvislosti s problematikou nezúčastněné osoby vyvstává otázka, zda 

jako nezúčastněná osoba může vystupovat příslušník Policie České republiky. 

Orgán činný v trestním řízení je z této funkce obecně vyloučen.118 Nejvyšší 

soud se ve své judikatuře119 vyjadřuje jen k účasti civilního zaměstnance 

Policie České republiky jako nezúčastněné osoby, a uvádí, že nezúčastněnou 

osobou je i civilní zaměstnanec Policie České republiky, pokud nemá žádný 

vztah k projednávané věci ani k osobám, kterých se tento úkon dotýká, není 

ani orgánem činným v trestním řízení a v projednávané věci není činný ani 

jako pomocná osoba policejního orgánu a v žádné fázi trestního řízení nijak 

nezasahuje do prověřování a vyšetřování projednávané věci. 

Problematikou vystupování policisty jako nezúčastněné osoby se 

zabývalo NSZ, které ve svém výkladovém stanovisko poř. č. 4/1998 Sb. 

výkladových stanovisek NSZ uvádí, že: „Osobou nezúčastněnou nebude 

jakákoli osoba, která výkonem svých oprávnění a povinností jakkoli 

zasahovala do prověřování a vyšetřování konkrétní trestní věci, např. policista 

základního útvaru, který prováděl prvotní úkony, osoba služebně činná 

v policejním orgánu, která prováděla jakýkoli procesní úkon ve věci podle 

trestního řádu nebo podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů (může jít i o osoby služebně činné v jiných 

policejních orgánech než orgánech Policie České republiky), dále i strážník 

                                            
118 Viz Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 4/1998 Sb. výkladových 
stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství, nebo ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: 
Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1541. 
119 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 5 Tdo 936/2007. 
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obecní policie (srov. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů), pokud prováděl prvotní úkony, a též všechny osoby, jež 

mají poměr k projednávané věci (oznamovatelé a jejich právní zástupci), 

k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným 

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

(jak vztah negativní, tak popř. i pozitivní). Pokud jde o účast osoby služebně 

činné v policejním orgánu, jež nemá konkrétní trestní věc přidělenu 

ke zpracování a není z jiných shora uvedených důvodů vyloučena, přichází 

nepochybně v úvahu.“120 

Při studiu judikatury jsem dále narazila na případ řešený Nejvyšším 

soudem, v němž byl nezúčastněnou osobou při rekognici policista, který 

později také vypracoval ve věci znalecký posudek. Nejvyšší soud v tomto 

případě sice řešil pouze pochybnost o nepodjatosti policisty jako znalce a nijak 

se nevyjadřoval k účasti policisty jako nezúčastněné osoby při rekognici, 

nicméně se domnívám, že postavení policisty jako znalce a nezúčastněné 

osoby je v určitých ohledech podobné. K projednávané věci se vyjádřila i státní 

zástupkyně NSZ a ve svém vyjádření uvedla, že sama skutečnost, že znalec je 

policistou, aniž by byl dán jiný důvod, z něhož by bylo možno na podjatost 

usoudit, nemůže vést k automatickému závěru, že uvedená osoba nemůže 

objektivně zhodnotit a posoudit danou odbornou problematiku. Sám Nejvyšší 

soud pak k věci uvádí, že pochybnost o nepodjatosti musí vyplývat 

z konkrétních skutečností, které ji oprávněně vyvolávají, a kterou nemůže 

v daném případě být sama o sobě pouze přítomnost znalce v postavení 

policisty při rekognici. Nic dalšího totiž nenasvědčuje tomu, že by pro vztah 

k věci či k orgánům činným v trestním řízení, kromě toho, že se jedná o 

policistu, mohla být jeho objektivita a nestrannost ovlivněna.121 

Toto usnesení NS pokládám za použitelné i ve vztahu k problematice 

policisty jako nezúčastněné osoby. Jak uvedl NS, jedině skutečnost, že se 

jedná o policistu, může ovlivnit jeho objektivitu a nestrannost. NS však správně 

dodává, že sama tato skutečnost nemůže vyvolat pochybnosti o nepodjatosti, 

pokud tu nejsou další skutečnosti, které by takovou pochybnost vyvolaly. 

                                            
120 Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 4/1998 Sb. výkladových 
stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství. 
121 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 9. 2008, sp. zn. 3 Tdo 1021/2008. 
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Podle mého názoru je zároveň nutné si uvědomit, že nezúčastněná osoba je 

svědkem úkonu, který má vypovídat o tom, co bezprostředně vnímal svými 

smysly. Proto obecně nevidím problém v tom, že je nezúčastněnou osobou 

policista, neboť pokud bezprostředně vnímal průběh rekognice svými smysly, 

tak naplní předpoklad pro získání postavení svědka. Policista se poté bude 

jako svědek vyjadřovat k průběhu rekognice a jako svědek má také zákonnou 

povinnost vypovídat úplnou pravdu a nic nezamlčovat. 

Přestože se spíše přikláním k názoru, že policista může vystupovat jako 

nezúčastněná osoba, chtěla bych zároveň zdůraznit, že tato problematika je 

dost sporná a nelze stoprocentně přistoupit k jednoznačnému názoru. Postup, 

kdy policista může vystupovat jako nezúčastněná osoba, je v souladu 

s výkladovým stanoviskem NSZ za určitých podmínek v pořádku, na druhou 

stranu takový postup nemusí být úplně vhodný. Policista má být osobou 

nestrannou, a pokud vypovídá o tom, jak úkon prováděli jeho kolegové, bude 

vždy na místě určitá pochybnost o jeho nestrannosti. Na tuto pochybnost poté 

pravděpodobně budou mířit své námitky obvinění a obhájci. 

Postup, kdy policista vystupuje jako nezúčastněná osoba, je tedy 

zákonný, nicméně z výše uvedených důvodů se mi jeví vhodnější, aby 

policista nevystupoval jako nezúčastněná osoba. Nemohou pak vyvstávat 

žádné pochybnosti o nestrannosti nezúčastněné osoby. 

Soudce přítomný rekognici podle § 158a TŘ není nezúčastněnou 

osobou, neboť jeho úkolem je jako nestranný a nezávislý subjekt garantovat 

zákonný průběh provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů.122 

Za tímto účelem může soudce do průběhu úkonu zasahovat. Soudce však 

může zasahovat pouze do formálně procesního postupu orgánu činného 

v trestním řízení provádějící úkon (např. k zajištění přibrání alespoň jedné 

nezúčastněné osoby), nikoli do věcně obsahové stránky provádění úkonu.123 

S tím souvisí i kriminalisty zmiňovaná problematika neznalosti  

kriminalistiko-taktických a psychologických aspektů rekognice ze strany 

                                            
122 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1977. 
123 Tamtéž, s. 1978. 
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soudců. Pokud soudci neznají základy kriminalistiky, nemohou odstranit 

případnou vadu rekognice.124 

4.3 Výslech p řed rekognicí a zabrán ění ukázání poznávané 
osoby 

Podle § 104b odst. 2 TŘ se podezřelý, obviněný nebo svědek, kteří mají 

poznat osobu nebo věc, před rekognicí vyslechnou o okolnostech, za nichž 

osobu nebo věc vnímali, a o znacích nebo zvláštnostech, podle nichž by bylo 

možno osobu nebo věc poznat. Osoba nebo věc, která má být poznána, jim 

nesmí být před rekognicí ukázána. Toto ustanovení zakotvuje dvoufázovost 

rekognice, které jsem se podrobněji věnovala již v kapitole první. Zabránění 

ukázání ztotožňovaného objektu poznávající osobě před rekognicí je nejen 

zákonným předpokladem provedení rekognice, ale zároveň jedním 

z nejdůležitějších opatření zajišťujících objektivnost výsledku rekognice.125 

K situaci, kdy poznávající osoba uvidí poznávanou osobu před provedením 

rekognice, může dojít velice snadno a často neúmyslně (např. zahlédnutí na 

chodbě, v čekárně, na toaletě). Kriminalisté by měli při přípravě rekognice brát 

všechny tyto okolnosti v potaz, neboť pokud bude poznávaná osoba, ať už 

vědomě či z nedbalosti, ukázána před rekognicí poznávající osobě, rekognice 

nebude věrohodným důkazem v trestním řízení, neboť ztotožňovaný objekt 

nemusí být znovu poznán na základě paměťové stopy vzniklé v souvislosti 

s trestným činem, ale na základě paměťové stopy vzniklé v době mezi 

trestným činem a konáním rekognice.126 

4.4 Postup p ři rekognici osob a n ěkteré jeho aspekty 

Podle § 104b odst. 3 TŘ 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. Jestliže osoba má být poznána 

                                            
124 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice po velké novele trestního řádu. Kriminalistika, 2005, 
č. 2, s. 123. 
125 MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk a SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, s. 349. 
126 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie, 
1997, č. 2, s. 24. 
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nikoliv podle svého vzezření, ale podle hlasu, umožní se jí, aby hovořila 

v libovolném pořadí mezi dalšími osobami s podobnými hlasovými vlastnostmi. 

Toto ustanovení stanovuje postup při rekognici, který jsem více popsala 

v kapitole první. Nyní se budu podrobněji věnovat některým aspektům postupu 

při rekognici osob, a to především rekogniční skupině, přivzatým osobám, 

jejich počtu, podobnosti přivzatých osob s poznávanou osobou, vzhledu 

poznávané osoby a figurantů a počtu poznávaných osob.  

4.4.1 Rekogni ční skupina 

Z použití slova „mezi“ v § 104b odst. 3 TŘ lze dovodit, že poznávaná 

osoba je znovu poznávána ve skupině spolu s přivzatými osobami, které se 

označují jako figuranti. Toto pravidlo, které je i jedním z kriminalistických 

pravidel a zásad provedení rekognice, nelze z povahy věci dodržet u 

rekognice nemovitých věcí a rekognice mrtvol. 

V této souvislosti nás může napadnout otázka, proč vůbec provádět 

rekognici, když by stačilo ukázat poznávající osobě jen jednu osobu a zeptat 

se jí, zda se jedná o osobu, kterou viděla při vyšetřované události? Tento 

postup se ve Spojených státech amerických označuje jako „show-up“, zatímco 

klasická rekognice se označuje jako „line-up“. Výzkumy ukázaly, že očití 

svědci správně označí pachatele při show-up zhruba ve 40 případech ze 100 

(v případech, kdy ukázaná osoba byla skutečně podezřelou osobou), zatímco 

u line-up je to 50 případů ze 100 (v případech, kdy mezi ukázanými osobami 

byla osoba podezřelá). V případech, kdy ukázaná osoba nebyla ve skutečnosti 

podezřelou osobou, špatně označili svědci u show-up tuto osobu jako 

pachatele ve 20 případech, zatímco u line-up jen v 10 případech.127 Tyto 

výzkumy tedy ukazují, že pokud poznávající osoba vidí poznávanou osobu 

spolu s dalšími přibranými osobami, dopouští se méně nesprávných 

ztotožnění. Základním argumentem pro využívání show-up je skutečnost, že 

tato procedura může být prováděna v rámci minut, zatímco provedení line-up 

vyžaduje dostatek času k výběru figurantů a sestavení line-up. Během tohoto 

času vzpomínky slábnou a identifikace může být méně přesná.128 

                                            
127 CLARK, S.E. Costs and Benefits of Eyewitness Identification Reform: Psychological 
Science and Public Policy. Perspectives on Psychological Science. 2012, vol. 7, no. 3, p. 240. 
128 Tamtéž, p. 244. 
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Český TŘ show-up nezná. Judikatura však uznává postup, při němž je 

poznávající osobě za účelem identifikace ukázána jen jedna osoba či věc 

s dotazem, zda tento objekt poznává (typicky se soudce dotáže svědka, zda 

poznává někoho v soudní síni). Tento postup se označuje jako agnoskace. 

Agnoskace je postup v TŘ výslovně neupravený, který však ÚS ve svých 

rozhodnutích akceptuje.129 Ústavní soud uznává, že tento postup nemá kvalitu 

důkazního prostředku rekognicí ve smyslu § 104b TŘ, nicméně ze zásady 

volného hodnocení důkazů vyplývá, že mu může být i v tomto ohledu v mezích 

svědecké výpovědi přiznána odpovídající váha (důkazní síla).130 Domnívám 

se, že vzhledem k častému využití agnoskace v trestním řízení by bylo vhodné 

tento postup zakotvit výslovně do TŘ. 

Zahraniční literatura131 dále rozlišuje simultánní a sekvenční line-up. 

Simultánní line-up spočívá v tom, že svědek vnímá podezřelého spolu se třemi 

až pěti dalšími osobami ve stejnou dobu. Tento postup považuje zahraniční 

literatura za nevhodný, neboť vede svědky k tvorbě relativní identifikace – tzn. 

vůči sobě, přičemž vyvolává u svědka otázku, který z těchto jednotlivců 

vypadá nejvíce jako podezřelý? Sekvenční line-up spočívá v tom, že svědek 

vidí každou osobu v sestavě jen jednoho jedince ve stejnou dobu. Takový 

postup už považuje zahraniční literatura za odpovídající, neboť vede svědka 

k tvorbě více absolutních identifikací – vyvolává u svědka otázku, zda tato 

osoba vypadá jako pachatel? Výsledkem poté je, že po sobě následující 

sekvenční line-ups výrazně sníží počet falešně pozitivních identifikací 

ve srovnání se simultánními.132 

Domnívám se, že současná česká právní úprava rekognice jako úkonu 

prováděného ve skupině osob, je správná. Institut v zahraničí označovaný jako 

sekvenční line-up neodpovídá procesu znovupoznání tak, jak to požaduje 

kriminalistika. Podstatou rekognice totiž je, že poznávající osoba si konkrétní 

                                            
129 Např. usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. II. ÚS 2/03, usnesení 
Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 542/05, usnesení Ústavního soudu ze dne 
30. 8. 2011, sp. zn. IV. ÚS 1335/11. 
130 Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 542/05. 
131 Např. VALENTINE, Tim, DARLING, Stephen, MEMON, Amina. How can psychological 
science enhance the effectiveness of identification procedures? An international comparison. 
Public Interest Law Reporter. 2007, vol. 11, p. 21-39. 
132 CAMPBELL, T.W. Issues in Forensic Psychology – Eyewitness Recall [online] [cit. 
15. března 2017]. Dostupné na <http://www.campsych.com/eyewitness.htm> 
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objekt představuje mezi několika podobnými objekty, které si vyčleňuje, 

srovnává a ztotožňuje s představou objektu, který již dříve vnímala 

v souvislosti s vyšetřovanou událostí. Tento psychický proces probíhá 

v určitých fázích – vnímání konkrétního objektu, zapamatování si objektu, 

uchování v paměti již dříve vnímaného, vybavení si již dříve vnímaného, 

srovnávání mezi několika podobnými objekty a reprodukce.133 Pokud tedy 

vycházíme z kriminalistické podstaty rekognice, tak poznávající osoba má 

srovnat představované objekty s představou objektu, který v minulosti vnímala. 

K takovému srovnání nejlépe dochází při jednom pozorování všech objektů 

najednou, jinak by mohlo dojít k tomu, že se bude poznávající osoba snažit 

srovnávat představovaný objekt s objektem, který jí byl představen předtím. 

Bude se snažit si objekt, který vnímala před pár minutami, vybavit 

a vzpomenout si na něj, místo toho, aby srovnávala objekt před sebou 

s představou objektu, který vnímala v souvislosti s vyšetřovanou událostí. 

Z těchto důvodů se domnívám, že současná úprava a chápání rekognice je 

správná a že sekvenční line-up není potřeba zakotvit do našeho právního řádu 

jako samostatný zvláštní způsob dokazování. 

4.4.2 Policisté jako p řivzaté osoby 

V praxi dochází k tomu, že přivzatými osobami jsou samotní policisté. Je 

tomu tak zejména z časových důvodů, kdy policejní orgán nemá dostatek 

prostoru pro zajištění jiných osob. Zákon otázku výběru přivzatých osob nijak 

neřeší. Navíc se počítá s dobrovolnou účastí těchto osob, a nelze tedy 

zákonným způsobem přimět či dokonce přinutit přivzaté osoby, aby strpěly 

účast na rekognici. Komplikace mohou nastat zejména v situacích, kdy 

poznávanou osobou je osoba jiné národnosti či barvy pleti, nebo se jedná o 

mladistvého.134 Pokud totiž policejní orgán nezajistí osoby neodlišující se od 

poznávané osoby, rekognice nemůže být provedena, neboť nejsou naplněny 

zákonné předpoklady. Policejní orgán však tyto situace častěji řeší tak, že 

rekognice proběhne, ale přivzaté osoby se určitým způsobem odlišují od 

                                            
133 VICHLENDA, Milan. Kriminalistika [online]. Střední odborná škola ochrany osob a majetku 
[cit. 15. března 2017]. Dostupné na <http://www.sosoom-
zlin.cz/media/skripta/kriminalistika.pdf.> 
134 FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti 
obviněného jako poznávané osoby na ní. Kriminalistika, 2004, č. 4, s. 286. 
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poznávané osoby. Takovým postupem může být rekognice opět jednoduše 

zpochybněna. 

Nevidím problém v tom, že policisté vystupují při rekognici jako figuranti, 

pokud splňují zákonné předpoklady (zejména, že se od poznávané osoby 

výrazně neodlišují, viz dále). Problém však můžeme spatřovat např. v tom, že 

se policisté mohou jako figuranti zúčastnit mnoha rekognic, a proto stání 

v řadě s ostatními jim nečiní žádný problém. Naopak pro poznávanou osobu 

může být rekognice stresující, může se např. nervózně dívat jen do země, 

zatímco zkušení policisté budou stát zpříma a bez hnutí. I tento drobný 

psychologický aspekt může ovlivnit výběr poznávající osoby a věrohodnost 

celé rekognice. 

4.4.3 Počet přivzatých osob 

Trestní řád výslovně stanoví dolní hranici počtu přivzatých osob, která 

činí tři osoby. Horní hranicí se pak zabývá odborná kriminalistická literatura. 

Obecně dává kriminalistika doporučení, aby počet nebyl vyšší než takový, 

který ještě umožňuje tzv. jednoohniskové pozorování celé skupiny poznávající 

osobou.135 Pravidlo o jednoohniskovém pozorování vychází z poznatků 

obecné psychologie o jednoohniskové pozornosti člověka a má zabezpečit, 

aby všechny osoby byly v zorném poli poznávající osoby, tj. umístěny takovým 

způsobem, aby mohly být současně pozorovány z jednoho místa.136 

Dospělému člověku se proto doporučuje předvádět současně maximálně osm 

osob, dětem a osobám vyššího věku osob pět.137 Vetší množství figurantů sice 

může posílit věrohodnost rekognice, na druhou stranu však může vést také 

k tomu, že se poznávající osoba nebude plně soustředit na všechny znaky a 

všechny osoby. Navíc čím více figurantů, tím více osob, které se výrazně 

neodlišují od poznávané osoby, bude muset policejní orgán pro provedení 

rekognice zajistit. Určení konkrétního počtu přivzatých objektů přitom záleží 

hlavně na kvalitě popisu identifikačních znaků uvedených při výslechu 

                                            
135 VICHLENDA, Milan. Kriminalistika [online]. Střední odborná škola ochrany osob a majetku 
[cit. 19. března 2017]. Dostupné na <http://www.sosoom-
zlin.cz/media/skripta/kriminalistika.pdf.> 
136 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. 1. vydání. Praha: Eurounion, 2004, 
s. 291. 
137 MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk a SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, s. 350. 
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poznávající osoby, přičemž platí úměra, že čím je kvalita popisu nižší a čím 

horší byly podmínky, za nichž byl ztotožňovaný objekt vnímán v souvislosti 

s vyšetřovanou událostí, tím vyšší by měl být počet figurantů.138 Dále je nutno 

při určení konkrétního počtu přivzatých osob přihlížet k podmínkám a 

okolnostem původního vnímání ztotožňovaného objektu, ke smyslovým a 

rozumovým vlastnostem poznávající osoby a také ke stupni přesvědčenosti 

poznávající osoby o možnosti znovupoznání.139 Větší počet figurantů má 

kromě zvýšení věrohodnosti výsledků rekognice také snižovat 

pravděpodobnost náhodného poznání nebo dokonce pouhého uhádnutí.140 

Domnívám se, že přibrání více figurantů je vhodné také v případech, kdy 

důkaz rekognicí je jediným, popř. dominujícím, neboť takový postup může 

za předpokladu zachování pravidla jednoohniskového pozorování zvýšit 

věrohodnost rekognice. Miroslav Protivinský uvádí, že v případech, kdy 

rekognice představuje jediný, popř. dominující důkaz, je vhodnější provedení 

prázdné rekognice (více k prázdné rekognici v kapitole Klasifikace rekognice), 

přičemž osoby by se měly rozdělit do dvou až tří skupin po třech až čtyřech 

osobách, z nichž jen v jedné bude ztotožňovaný objekt.141 

4.4.4 Podobnost p řivzatých osob s poznávanou osobou 

Podobnost přivzatých osob s poznávanou osobou je dalším zákonným 

požadavkem, který zabezpečuje vyloučení sugestivního ovlivňování 

poznávající osoby a věrohodný výsledek rekognice.142 Trestní řád výslovně 

vymezuje pouze požadavek, aby poznávaná osoba byla ukázána mezi 

osobami, které se výrazně neodlišují, resp. mezi více věcmi téhož druhu u 

rekognice věcí. Odborná literatura143 shodně uvádí, že osoby se nesmí 

výrazně odlišovat zejména svým vzrůstem, stavbou těla, obličejem a jeho 

                                            
138 MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk a SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2004, s. 349. 
139 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 121. 
140 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 343. 
141 Tamtéž, s. 123. 
142 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie, 
1997, č. 2, s. 23. 
143 Např. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, 
s. 1543 nebo KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 
2008, s. 54. 
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úpravou, vlasy a vousy (např. barvou, střihem, množstvím), oblečením, věkem 

či etnikem. To vše zajišťuje objektivitu rekognice, neboť poznávající osoba 

ztotožňuje objekt nikoliv nahodile nebo podle předem známých kritérií, ale 

pouze podle toho, jak poznávanou osobu sama ve skutečnosti vnímala.144 

Problematika podobnosti figurantů s poznávanou osobou je podle mého 

názoru snadno napadnutelná ze strany obviněného, neboť ten může mít vždy 

pocit, že figuranti mu nebyli dostatečně podobní. Je však nutno si uvědomit, že 

zákon hovoří o „výrazné neodlišnosti“, nikoli o „stejnosti“ nebo „naprosté 

podobnosti“. Touto problematikou se zabýval i ÚS ve svém nálezu ze dne 

11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06, kde vyjádřil názor, že není nutné, aby 

všechny osobnostní znaky figurantů a poznávané osoby byly výrazně 

podobné, neboť takový náhled je v praxi neuskutečnitelný. 

Zákonodárce by možná mohl v ustanovení § 104b odst. 3 TŘ uvést 

některé základní osobnostní znaky, domnívám se však, že takové vymezení 

by nevedlo ke snížení napadnutelnosti rekognice ze strany obviněných nebo 

obhájců, a stačí, že problematiku vymezuje judikatura. 

Zároveň je vhodné zmínit, že ne vždy napadají obvinění podobnost 

figurantů bezdůvodně. Ze strany policejního orgánu může dojít k chybám, 

zejména když z časových důvodů nemají dostatek prostoru pro nalezení 

figurantů, kteří se výrazně neodlišují od poznávané osoby. Za absolutně 

nesprávně provedenou rekognici považuji případ, který řešil ÚS ve svém 

nálezu ze dne 22. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01. V tomto případě byl dospělý 

obviněný postaven mezi figuranty, kterými byli dospívající chlapci, přičemž 

nejstarší z nich byl o více než 13 let mladší než obviněný. Takto provedená 

rekognice je bezesporu v rozporu se zákonným požadavkem „výrazné 

neodlišnosti“ a námitky obviněného jsou namístě. Rozhodujícím sice není věk 

skutečný, nýbrž věk zdánlivý,145 nicméně rozdíl 13 let nemůže vést k závěru o 

výrazné neodlišnosti. Dalším případem nezákonné rekognice je situace, kdy 

se obviněný a figuranti výrazně odlišují co do způsobu a míry maskování, tzn., 

že např. mají různé druhy a barvy paruk, někteří mají brýle a jiní nikoli apod. 

                                            
144 FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti 
obviněného jako poznávané osoby na ní. Kriminalistika, 2004, č. 4, s. 285. 
145 PROTIVINSKÝ, Miroslav, TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování v trestním řízení 
znovupoznáním osob a věcí. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 36. 
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(viz nález Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000, který 

podrobněji rozeberu níže). 

Figuranti by měli splňovat stupeň podobnosti nejen se znaky zevnějšku, 

které poznávající osoba uvedla při výslechu, ale také se skutečnými znaky 

poznávané osoby, které poznávající osoba při výslechu neuvedla. Splnění 

těchto požadavků podobnosti má zajistit vyloučení a priori jednoznačné řešení 

poznávající osoby a je nezbytné proto, aby poznávající osoba musela řešit 

znovupoznání výběrem.146 S tímto názorem se ztotožňuji, neboť může dojít 

k situacím, kdy poznávající osoba zapomene při popisu uvést nějaký zvláštní 

znak (např. tetování), a pokud se poté bude v rekogniční skupině nacházet 

tento znak pouze u poznávané osoby, poznávající osoba jej může identifikovat 

pouze na základě tohoto jediného znaku, který navíc při předchozím výslechu 

neuvedla. Pokud se jedná o velmi specifický znak, u něhož nelze zajistit, aby 

se vyskytoval také u figurantů, doporučují kriminalisté buď zakrýt tento znak na 

těle poznávané osoby i na tělech figurantů, nebo takový znak na figurantech 

uměle vytvořit.147 

Pokud poznávající osoba při předchozím výslechu neuvedla žádné 

konkrétní znaky poznávané osoby, musí figuranti splňovat stupeň podobnosti 

se skutečnými znaky poznávané osoby.148 Zároveň se, jak bylo uvedeno výše, 

v takových případech doporučuje zvýšit počet figurantů. 

Dodržet požadavek podobnosti je pro policejní orgán často složité. 

Z rozhovoru s jedním z vyšetřovatelů vyplynulo, že vyšetřovatelé musí být 

v řadě případů vynalézaví. Při provádění rekognice osoby snědší pleti např. 

nastala situace, kdy nebyli k dispozici figuranti, kteří by tento znak splňovali. 

Tato situace se vyřešila tak, že byly přivzaty osoby bílé pleti, které byly natřeny 

samoopalovacím krémem. Dále se v praxi řešil případ rekognice dospělé 

osoby velmi malé výšky, kdy bylo přistoupeno k využití zakrytého stupínku. 

Podobný případ se řešil také posazením poznávané osoby a figurantů za stůl. 

Byť kriminalistika doporučuje stojící rekogniční skupinu, vzhledem 

                                            
146 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 125-126. 
147 KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 55. 
148 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 127. 
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ke skutečnosti, že se TŘ k průběhu rekognice nevyjadřuje, považuji posazení 

rekogniční skupiny za stůl za možné. 

4.4.5 Speciální vn ější úprava vzhledu 

S problematikou vzhledu poznávané osoby souvisí i otázka speciální 

vnější úpravy vzhledu (jako jsou např. sluneční brýle, paruka, knír). 

Kriminalistická teorie149 vychází z toho, že speciální vnější úprava je možná a 

účelná tehdy, je-li zcela bezpečně zjištěno, že v době spáchání činu tato 

osoba měla určitý identifikační znak, který v době rekognice již nemá. To je 

logický přístup, neboť poznávající osoba vnímala v souvislosti s vyšetřovanou 

událostí poznávanou osobu včetně speciálních identifikačních znaků. 

Za tohoto předpokladu tedy musí být provedena speciální úprava zevnějšku 

poznávané osoby. K tomuto závěru došel i ÚS ve svém nálezu ze dne 

27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000, ve kterém se zabýval mj. rekognicemi, při 

nichž došlo k pochybení právě v souvislosti se speciální úpravou zevnějšku. 

Jednalo se o to, že svědkyně popsala osobu pachatele jako osobu s kudrnatou 

parukou a s tmavými velkými slunečními brýlemi. Při rekognici měla 

poznávaná osoba a figuranti paruky, které však nebyly kudrnaté a brýle, které 

nebyly velké. Při jiné rekognici popsala poznávající osoba poznávanou osobu 

tak, že měla tmavé brýle, ale při rekognici nikdo brýle neměl. Při obou 

rekognicích však byla poznávaná osoba ztotožněna správně. Ústavní soud 

vychází z toho, že přestože by se dalo namítat, že jiná paruka či jiné nebo 

chybějící brýle neměly v tomto konkrétním případě vliv na znovupoznání, tak 

přesto každé zeslabení speciální úpravy zevnějšku znamená i zeslabení 

věrohodnosti poznatků získaných rekognicí. Proto jsou podle ÚS nedostatky 

v použitých parukách či jiné nebo zcela chybějící brýle takovou vadou, která 

zapříčiňuje nezákonnost rekognice. Z tohoto závěru ÚS vychází i řada 

odborníků.150 

Někteří autoři dokonce nutnost speciální vnější úpravy poznávané osoby 

dovozují přímo z ustanovení TŘ. Ustanovení § 104b odst. 2 TŘ totiž stanoví, 

                                            
149 Např. MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk a SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2004, s. 323. 
150 Např. Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. v KRATOCHVÍL, Vladimír. Zákonnost a 
ústavnost rekognice. Kriminalistika, 2003, č. 3, s. 198. 
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aby byl svědek jako poznávající osoba před znovupoznáním vyslechnut o 

okolnostech, za nichž poznávanou osobu vnímal, a o znacích a zvláštnostech, 

podle nichž by bylo možno osobu znovu poznat. Z tohoto ustanovení tak 

vyplývá požadavek, aby byly respektovány také zvláštnosti poznávané osoby, 

která z tohoto hlediska musí zapadnout mezi přibrané osoby. Takové 

„zvláštnosti“ tedy představují speciální úpravu zevnějšku poznávané osoby.151 

K jinému názoru dospěl ÚS v nálezu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 

528/06. Ústavní soud zde naopak vychází z toho, že pokud k maskování nebo 

umělé změně podoby obviněného a figurantů pro účely rekognice z různých 

důvodů vůbec nedojde, může tato skutečnost sice snižovat věrohodnost 

výsledků rekognice z kriminalistického hlediska, nelze však bez dalšího dospět 

k závěru o porušení zákona. V případě řešeném ÚS šlo o to, že svědci popsali 

pachatele jako osobu s tmavými, nakrátko střiženými vlasy, malým knírem a 

brýlemi, ale při rekognici neměl uvedené markanty ani stěžovatel, ani figuranti. 

Ústavní soud vyslovil závěr, že skutečnost, že žádná z poznávaných osob 

nebyla pro účely rekognice maskována tak, jako předtím popsaný pachatel, 

nemohla mít na věrohodnost výsledků rekognice nebo na její zákonnost 

v tomto případě žádný vliv, neboť uvedené markanty nemohly zastřít podobu 

pachatele natolik, aby svědkům zabránily vnímat i další znaky jeho fyzického 

zevnějšku (jako je tvar a výraz obličeje, stavba a držení těla apod.). Ústavní 

soud zde tedy staví na tom, že pokud poznávaná osoba a figuranti nejsou 

maskováni v případech, kdy maskování není až tak potřebné, neboť se jedná 

jen o menší změny vzhledu, nejedná se o porušení zákona. K jinému závěru 

než v nálezu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000, dochází podle mého 

názoru ÚS proto, že ve věci projednávané pod sp. zn. III. ÚS 623/2000 se 

jednalo o případ, kdy maskování bylo nutné, neboť změna vzhledu poznávané 

osoby byla podstatná. 

K podobnému závěru jako v nálezu ÚS ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. 

III. ÚS 528/06, dochází i NS např. v usnesení ze dne 16. 05. 2012, sp. zn. 

5 Tdo 413/2012. V tomto případě poškozený popsal pachatele jako muže 

s holou hlavou, ovšem při provádění rekognice podle fotografie měla na 

                                            
151 KRATOCHVÍL, Vladimír. Zákonnost a ústavnost rekognice. Kriminalistika, 2003, č. 3, 
s. 199. 
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fotografii poznávaná osoba i figuranti vlasy. Nejvyšší soud k tomu uvedl, že 

v rozporu s ustanovením § 104b odst. 4 TŘ by bylo, kdyby fotografie 

obviněného s vlasy byla ukázána poškozenému spolu s fotografiemi figurantů 

s vyholenou hlavou. Zde však naopak měl poškozený ztíženou situaci při 

znovupoznání, neboť na dotčené fotografii měl obviněný podstatně mladší 

vzhled než v době činu a navíc s narostlými vlasy. Podle NS je tedy zákonným 

postupem, pokud při rekognici ani poznávaná osoba ani figuranti nemají 

speciální znaky, které pachatel měl při páchání trestného činu. Souhlasím 

s tím, že ukázání fotografie obviněného s vlasy spolu s fotografiemi figurantů 

s vyholenou hlavou je porušením zákona, neboť by byla porušena podmínka 

výrazné neodlišnosti poznávané osoby a figurantů. Neztotožňuji se však s tím, 

že je v pořádku předložení fotografií osob s vlasy, přestože pachatel byl 

popsán jako muž s holou hlavou. Úplné ostříhání vlasů považuji za podstatnou 

změnu vzhledu, a proto v souladu s nálezem ÚS ze dne 27. 05. 2003, sp. zn. 

III. ÚS 623/2000, měl policejní orgán provést maskování, resp. konkrétně 

v tomto případě předložit fotografie osob s oholenou hlavou. 

Jiná situace ovšem nastane, pokud policejní orgán nebude mít k dispozici 

fotografie pachatele s oholenou hlavou. V takovém případě by se dala 

fotografie počítačově upravit tak, aby na ní pachatel vlasy neměl. Domnívám 

se totiž, že technika je dnes tak daleko, že počítačové upravení fotografií by 

nemuselo činit velké obtíže. Až pokud by takový postup nebyl možný, mohla 

by se provést rekognice bez maskování. Obecně se domnívám, že postup, kdy 

bude rekognice (včetně rekognice in natura) provedena bez maskování, by 

měl přijít na řadu až naposledy, a to z důvodu snížení věrohodnosti výsledků 

rekognice a následné možné napadnutelnosti takového postupu ze strany 

obviněných a obhájců. Ti totiž mohou namítat, že poznávající osoba popsala 

pachatele určitými znaky, ale poté při rekognici označila osobu, která těmto 

znakům neodpovídá, a nic tak nezaručuje, že ztotožnila osobu, kterou 

skutečně vnímala. 

Další problém může vzniknout při rekognici in natura, kdy svědek popsal 

pachatele jako osobu holohlavou, ale pachatel si do provedení rekognice 

nechal narůst vlasy. Toto pokládám za podstatnou změnu vzhledu. Otázkou je, 

zda může policejní orgán i v takovém případě pachatele ostříhat. Problematice 
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úpravy vzhledu se více věnuji v kapitole Některé problémy, vady a nedostatky 

rekognice, proto k vylíčení možného řešení této otázky odkazuji právě na tuto 

kapitolu. 

4.5 Rekognice podle fotografie 

Ustanovení § 104b odst. 4 TŘ připouští rekognici podle fotografie. Podle 

tohoto ustanovení, 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. Tento postup nesmí bezprostředně předcházet rekognici ukázáním 

osoby. 

Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že rekognice osoby pouze na 

základě fotografie má subsidiární povahu. Tuto rekognici tak lze použít toliko 

v případě, že rekognice in natura není možná, protože osobu, která má být 

poznána, nelze podezřelému, obviněnému nebo svědkovi ukázat např. 

z důvodu, že totožnost poznávané osoby ještě není zjištěna, poznávaná osoba 

je nezvěstná, skrývá se, jde o mrtvolu apod.152 Dále může být důvodem 

provedení rekognice podle fotografie nutnost rychlého zjištění totožnosti a 

subjekt a objekt rekognice jsou vzdáleny, nebo v případě, kdy se poznávající 

osoba nemůže rekognice osob fyzicky zúčastnit z důvodu nemoci nebo 

těžkého zranění.153 Z judikatury rovněž vyplývá, že rekognice podle fotografie 

je možná také v případech, kdy je prováděno pátrání v širokém okruhu osob, 

kdy je v podstatě osoba podezřelého tímto postupem z mnoho osob 

přicházejících v úvahu teprve zjišťována a provádění opakovaných rekognicí in 

natura postupně s mnoha osobami by bránilo řádnému postupu při 

prověřování oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin, popř. jiných podnětů k trestnímu stíhání.154 Nejvyšší soud ve svém 

usnesení ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 5 Tdo 413/2012, řešil případ, kdy byla 

provedena rekognice podle fotografie, neboť policejní orgán tvrdil, že se mu 

                                            
152 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1544. 
153 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 155-156. 
154 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 5 Tdo 413/2012, 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 10. 1997, sp. zn. 2 Tzn 90/97, nebo nález Ústavního 
soudu ČR ze dne 22. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01. 
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nepodařilo zajistit účast podezřelých osob a rekognice byla provedena jako 

neodkladný úkon, neboť dosavadní prověřování nevedlo ke zjištění pachatele. 

Nejvyšší soud však z obsahu spisu zjistil, že policejní orgán v přípravném 

řízení věděl, že potencionálním pachatelem je jeden ze tří pracovníků 

pořádkové služby, a za této situace měl provést rekognici in natura 

s podezřelým, případně se všemi třemi pracovníky pořádkové služby. 

Fotografie mohou být v papírové nebo elektronické podobě. Obdobně 

jako u rekognice in natura platí, že fotografie poznávané osoby musí být 

ukázána mezi fotografiemi nejméně tří dalších osob, které se svým vzezřením 

výrazně neodlišují od poznávané osoby. Zároveň musí být fotografie téhož 

formátu a druhu jako fotografie poznávané osoby, aby tato fotografie nebyla 

ve skupině fotografií ničím nápadná.155 Vadně provedenou rekognici podle 

fotografie představuje případ, kdy policejní orgán předložil fotografie figurantů 

co do stáří, formátu a kvality výrazně odlišné od snímku obviněného. Zatímco 

fotografie figurantů byly starší, již nažloutlé, málo ostré, tak fotografie 

obviněného byla zachycena na novém digitálním snímku s vysokým 

rozlišením, navíc s čerstvým datem v pravém dolním rohu.156 Fotografie by 

měla zachycovat především obličej, podle něhož lze určitou osobu nejlépe 

poznat.157 Kriminalistická praxe dokonce doporučuje, aby byl počet ukázaných 

fotografií vyšší, neboť portrétní fotografie nikdy neposkytují tolik informací jako 

přímé pozorování osoby. Navíc mimika osoby v době expozice snímku může 

zkreslit celkové vzezření osoby, stejně jako doba, která uplynula od pořízení 

snímku.158 Ze stejného důvodu je vhodnější, aby byl každý ztotožňovaný 

objekt vyfotografován z několika stran a poznávající osobě předloženo několik 

snímků každého objektu. S ohledem na zachování hodnověrnosti provedené 

rekognice je nutné, aby snímky byly pořízeny na stejných materiálech (tj. 

stejné kvality, rozměrů a úpravy), a aby objekty byly vyfotografovány stejným 

způsobem (tj. v téže poloze a vzdálenosti). Dále je nutné dbát na to, aby 

snímky ztotožňovaného objektu pocházely přibližně z doby, kdy byl 
                                            

155 TIPLICA, Mircea a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Praha: Policejní akademie České 
republiky, 1999, s. 93. 
156 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06. 
157 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1544. 
158 FENYK, Jaroslav a kol. Některé zvláštní způsoby dokazování – rekognice [online].   Krimi 
servis Hlaváček, 26. dubna 2008 [cit. 28. března 2017]. Dostupné na <http://www.krimi-
servis.cz/?p=104>. 
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ztotožňovaný objekt poznávající osobou vnímán, a to z důvodu řady vlivů, 

které mohou působit na zevnějšek osoby jako je stárnutí, choroby a zranění, 

změna účesu, vousů, péče o pleť, obezita a zhubnutí, změna v oblékání ad.159 

Problematiku použití fotografií figurantů řešil ve své judikatuře také ÚS.160 

Podle tehdejší právní úpravy platilo, že podle § 12 odst. 2 občanského 

zákoníku není k použití podobizen třeba svolení, použijí-li se k účelům úředním 

na základě zákona. Úřední účel v předmětné věci byl pak vymezen § 93 odst. 

2 a § 103 TŘ (podle předchozí právní úpravy).  Tímto účelem je úprava 

důkazního řízení v řízení trestním, přesněji toho komponentu výpovědi svědka, 

kterým je identifikace podezřelé osoby či obviněného. Za právní základ 

postupu dle § 12 odst. 2 občanského zákoníku považuje ÚS ustanovení 

§ 4 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech, § 2 odst. 1 písm. l) a 

§ 45a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění platném 

k 30. 4. 2000. Tato ustanovení svěřovala výkon agendy občanských průkazů 

orgánům policie, umožnila vytvářet policii příslušné evidence a údaje v nich 

obsažené poskytovat jiným složkám policie, ministerstva vnitra, případně 

dalším státním orgánům, pokud je to nezbytné pro plnění jejich úkolů. V této 

věci bylo tímto úkolem právě provedení rekognice. Nadto ÚS argumentuje, že 

z kriminalistické funkce rekognice fotografiemi vyplývá, že se pravidelně 

provádí v počátcích vyšetřování, resp. v podobě neodkladného a 

neopakovatelného úkonu, a je proto spjata s nutností jejího rychlého, 

operativního provedení. Požadavek vytváření srovnávacích alb fotografií 

nezúčastněných osob s jejich souhlasem by za těchto okolností provedení 

rekognice reálně mohl zmařit a znemožnit její využití jako důkazního 

prostředku v trestním řízení. Navíc rekognice pomocí fotografií představuje 

svojí intenzitou menší zásah do osobnostních práv než rekognice in natura, je 

tedy prostředkem mírnějším.161 

Ústavní soud v nálezu zdůrazňuje, že zákonnou podmínkou provedení 

rekognice podle fotografie je skutečnost, že všechny srovnávací fotografie 

musí být fotografiemi v předmětném trestním řízení nezúčastněných osob. 

                                            
159 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 155-157. 
160 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 03. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01. 
161 Tamtéž. 
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Použití fotografie osoby nezúčastněné v předmětném trestním řízení 

nezakládá žádné dotčení jejích osobnostních práv (např. práva na ochranu cti 

a dobrého jména v souvislosti s neoprávněným založením podezření 

ze spáchání trestného činu a jeho šířením na veřejnosti). Nadto je rekognice 

fotografiemi zachycena v soudním spise, který není veřejnou listinou a 

nahlížení do něj je omezeno na přesně zákonem vymezený okruh osob. 

Trestní řád v § 104b odst. 4 zmiňuje pouze rekognici osob podle 

fotografie, byť v praxi se lze setkat i s rekognicí věcí. K rekognici věcí podle 

fotografie lze přistoupit v případě, že věc, jejíž totožnost má být zjištěna, je 

zničena, ale je k dispozici alespoň její fotografie, a tehdy, je-li nutné přistoupit 

k rekognici jako neodkladnému úkonu a poznávající osoba je vzdálena od 

místa provedení úkonu. V týchž případech je možné také provedení rekognice 

zvířat.162 

Věta druhá § 104b odst. 4 TŘ představuje vazbu rekognice podle 

fotografie a rekognice in natura. Této otázce se budu více věnovat v kapitole 

Některé problémy, vady a nejasnosti rekognice. 

4.6 Odkaz na ustanovení o výpov ědi obvin ěného a sv ědka 

Ustanovení § 104b odst. 6 TŘ představuje odkaz na obecná ustanovení 

o výpovědi obviněného a svědka. Jak jsem již uvedla výše, nestačí jen obecně 

odkázat na ustanovení o výpovědi, ale je třeba brát v potaz, že od těchto 

ustanovení se lze odchýlit tam, kde to vyžaduje povaha věci. Toto je třeba 

zohlednit zejména u poučení obviněného. Problematiku poučení jsem již 

nastínila v kapitole první a více se jí budu věnovat v kapitole Některé 

problémy, vady a nejasnosti rekognice. 

Obviněný jako poznávající osoba má povinnost se k provedení rekognice 

dostavit (§ 90 odst. 1 TŘ), může ale objekt odmítnout ztotožnit (§ 92 odst. 1 

TŘ). Obviněného v postavení poznávající osoby nelze k účasti na rekognici 

nutit. Nejenže by se jednalo o porušení zásady nemo tenetur se ipsum 

accusare, ale takový postup by byl rovněž neefektivní, neboť výsledky 

ztotožnění by mohly být nevěrohodné.  

                                            
162 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 157-158. 
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Svědek jako poznávající osoba má povinnost se k provedení rekognice 

dostavit a nejsou-li splněny podmínky zákazu výslechu či využití práva odepřít 

výpověď, je povinen se rekognice zúčastnit. Svědek je také povinen objekt 

ztotožnit, pokud mu to paměť dovolí, přičemž za úmyslné nesprávné 

ztotožnění objektu nese trestní odpovědnost.163 

Problematice povinnosti obviněného jako poznávané osoby zúčastnit se 

rekognice se budu věnovat dále v kapitole Některé problémy, vady a 

nejasnosti rekognice. 

4.7 Odchylky p ři provád ění rekognice 

Ustanovení § 104b odst. 7 TŘ obsahuje odchylky při provádění rekognice 

v případech, kdy to vyžaduje povaha věci. Spadá zde skrytá rekognice (viz 

kapitola Klasifikace rekognice), rekognice za účasti osoby mladší 18 let a za 

přítomnosti utajovaného svědka. 

Pokud se rekognice provádí za účasti osoby mladší 18 let (bez ohledu na 

to, zda je osobou poznávanou či poznávající), přiměřeně se užijí omezení 

vyplývající z ustanovení § 102 TŘ. Proto je při provádění rekognice nutné dbát 

na šetrnost výslechu a jeho obsahové zaměření tak, aby rekognice nemusela 

být opakována. K šetrnému provedení rekognice přispívá i povinnost přibrat 

k úkonu orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jinou osobu mající 

zkušenosti s výchovou mládeže, stejně jako možnost přibrat rodiče.164 

Přiměřenost aplikace § 102 TŘ tedy spočívá v tom, že v něm zakotvená 

pravidla budou při rekognici dodržena beze změn, pokud rekognice za účasti 

osoby mladší 18 let nevyžaduje odchylný postup.165 

Rekognici za přítomnosti svědka, jehož totožnost se utajuje z důvodů 

uvedených v § 55 odst. 2 TŘ, lze za podmínek utajení jeho podoby a osobních 

údajů provést, pokud je svědek poznávající osobou. Z tohoto zákonného 

vymezení tedy vyplývají dvě omezení, a to utajení podoby a osobních údajů 

osoby a skutečnost, že svědek může být pouze poznávající osobou. 

Rekognice za přítomnosti utajeného svědka probíhá vždy jako skrytá 

rekognice, neboť abychom mohli naplnit první předpoklad – utajení podoby a 

                                            
163 KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 39. 
164 Tamtéž, s. 40. 
165 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1547. 
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osobních údajů svědka – musíme učinit opatření, aby se utajený svědek 

s poznávanou osobou bezprostředně nesetkal. Druhé omezení vyplývá 

z povahy věci, neboť kdyby byl utajený svědek poznávanou osobou, těžko 

bychom utajili jeho podobu. 

4.8 Dodatečný výslech 

Ustanovení § 104b odst. 8 TŘ upravuje opětovný, dodatečný výslech 

poznávající osoby po provedení rekognice. Právní úprava počítá s tímto 

dodatečným výslechem jen v případech, kdy existuje rozpor mezi výpovědí 

poznávající osoby a výsledky rekognice, přičemž je třeba tento rozpor 

odstranit.166 

Některé kriminalistické publikace taktéž vycházejí z provedení 

dodatečného výslechu pouze v případech rozporů mezi dřívější výpovědí a 

výsledky rekognice.167 Zdeněk Konrád a Jitka Veselá naopak uvádějí, že 

ustanovení § 104b odst. 8 TŘ je v rozporu s doporučením kriminalistické vědy, 

neboť kriminalisté doporučují vždy po ukončení znovupoznávacího aktu 

vyslechnout poznávající osobu ke znakům, podle nichž ztotožňovaný objekt 

poznala. Domnívají se, že se nejedná o vadu rekognice, když bude 

poznávající osoba dodatečně vyslechnuta nejen v případech rozporů mezi 

původní výpovědí a výsledky rekognice.168 Taktéž Jan Chmelík pokládá 

provedení dodatečného výslechu za nutnost.169 Tento názor s autory nesdílím, 

neboť vyjádření se ke znakům, podle nichž poznávající osoba ztotožňovaný 

objekt poznala, pokládám za součást označení ztotožňovaného objektu, které 

není třeba činit formou samostatného výslechu a které je součástí druhé fáze 

rekognice. K samostatnému výslechu by se mělo přistoupit jen, když rozpory 

mezi předchozí výpovědí a výsledky rekognice jsou závažné a je třeba je 

objasnit. Takový rozpor bude spočívat zejména v podstatně odlišných 

charakteristických znacích nebo zvláštnostech, které poznávající osoba uvedla 

                                            
166 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1548. 
167 Např. NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: Eurounion, 2004, 
s. 292, PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 340 nebo PROTIVINSKÝ, Miroslav. 
Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1971, s. 114. 
168 KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 40. 
169 CHMELÍK, Jan a kol. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2005, s. 141. 
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ve své dřívější výpovědi, a těmi, podle nichž poznala ztotožňovaný objekt. 

Takový výslech je poté zaměřen na upozornění poznávající osoby, že v jejích 

výpovědích jsou rozpory, na objasnění jejich příčin, na vysvětlení rozporů a na 

postup vedoucí k jejich odstranění.170 Rekognice je dvoufázová, proto nelze 

dodatečný výslech považovat za její součást. Z tohoto důvodu se také 

dodatečná výpověď zachycuje do protokolu o výslechu, nikoliv do protokolu o 

rekognici.171  

                                            
170 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1548. 
171 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 114. 
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5 Kriminalistické zásady a pravidla p řípravy a 
provedení rekognice 

Při přípravě a provedení rekognice se vychází z řady zásad a pravidel 

vytvořených kriminalistickou praxí, přičemž pouze některé z nich našly oporu 

v TŘ. Kriminalisté mezi nejvýznamnější zásady a pravidla řadí následující: 

1. Výslech poznávající osoby před rekognicí 

2. Včasnost provedení rekognice 

3. Příprava objektu rekognice a přivzatých objektů 

4. Příprava subjektu rekognice 

5. Provedení rekognice s jediným objektem 

6. Provedení rekognice s jediným subjektem 

7. Předvedení objektu současně s přivzatými objekty ve skupině 

8. Zabránění ukázání objektu či jeho fotografie poznávající osobě 

před rekognicí 

9. Provedení rekognice ve vhodných podmínkách, popř. pokud je to 

možné, ve shodných podmínkách, za nichž byl ztotožňovaný 

objekt vnímán 

10. Zabránění nutnosti provedení opakované rekognice 

11. Výslech poznávající osoby po skončení rekognice, je-li potřeba 

vyjasnit rozpory výpovědi a výsledku rekognice.172 

Zásadám a pravidlům zachyceným v trestním řádu jsem se věnovala 

v kapitolách Obecně o rekognice a Právní úprava rekognice, a proto se 

v následujících podkapitolách budu věnovat těm, které trestní řád neupravuje. 

5.1 Včasnost provedení rekognice 

Pravidlo včasnosti provedení rekognice se odvíjí od psychického procesu 

zapomínání, který může rekognici znemožnit nebo může vést k deformaci 

paměťových stop jejich překrýváním novými vjemy a informacemi.173 

Zapomínání není až na výjimky absolutní, může však dosáhnout hranice, za 

kterou již poznávající osoba nebude schopna objekt znovu poznat. 

                                            
172 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 91-92, PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru 
kriminalistické taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 332. 
173 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 163. 
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Zapomínání se zejména odvíjí od samotného vjemu, tedy platí, že čím byl 

vjem slabší (např. poznávající osoba vnímala ztotožňovaný objekt za 

nepříznivých podmínek nebo jen krátce) a čím má poznávající osoba méně 

pevnou a dlouhou paměť, tím bude proces zapomínání rychlejší a hlubší. 

Obecně lze říci, že chyby při rekognicích spočívají spíše v chybném 

pozorování než v chybné vzpomínce.174  

Můžeme najít celou řadu faktorů ovlivňujících přesnost paměti člověka. 

Jedná se zejména o stres, přítomnost zbraně (která může výrazně odpoutat 

pozornost poznávající osoby od tváře pachatele), pohlaví, věk, zaměstnání a 

inteligenci poznávající osoby, ovlivnění alkoholem a drogami, maskování 

pachatele, osvětlení místa události, vzdálenost mezi pachatelem a poznávající 

osobou nebo dobu pozorování.175 

Pro zapamatování má důležitou roli emoční vyladění, neboť materiál 

citově neutrální se zapomíná snáze, než je-li spojen s emocí.176 V určitých 

případech je nutno zkoumat i to, zda poznávající osoba před vnímáním 

události nepožila farmaka, která způsobují tzv. anterográdní amnézii (např. 

rohypnol nebo rulík zlomocný), tzn., že postižený si nepamatuje události 

v různě dlouhém časovém úseku po podání farmaka. Odhlédnout nelze ani od 

možné posttraumatické stresové poruchy nebo emočního šoku, které taktéž 

mohou negativně ovlivnit proces vnímání a zapomínání.177 Domnívám se, že 

ruku v ruce s časovým faktorem jde také jakýsi smysl poznávající osoby 

vnímat osoby a věci okolo sebe. Pokud je totiž poznávající osoba všímavá a 

umí vnímat detaily, jsou její vjemy zpravidla hlubší a proces zapomínání se u 

ní projeví pomaleji. 

Právě s ohledem na faktor zapomínání kriminalisté doporučují provedení 

předběžného výslechu (tj. první výslech po zahájení trestního stíhání nebo 

dokonce získání popisu ztotožňovaného objektu již v protokolu o trestním 

oznámení) a nikoli až výslechu bezprostředně před provedením aktu 

znovupoznání. 
                                            

174 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 95-97, PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru 
kriminalistické taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 335. 
175 MOLNÁROVÁ, Monika. Kriminalistická rekognícia. Psychologie. 2008, č. 3, s. 46-47. 
176 HESS, Ladislav, STRAUS, Jiří. K významu paměťové stopy. Kriminalistika. 2003, č. 4, 
s. 267. 
177 Tamtéž, s. 273-274. 
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Domnívám se, že dalším důvodem včasného provedení rekognice je také 

povaha lidské paměti.  Lidská paměť je snadno ovlivnitelná, nepřesná a má na 

ni vliv celá řada faktorů. Člověk si snadno zkresluje své vnímání a dojmy, což 

odborná literatura nazývá tzv. vzpomínkovým klamem.178 To, co v paměti 

chybí, si člověk může, byť i neúmyslně, snadno doplnit svými dojmy a 

vsugerovat si pocit, že tyto dojmy skutečně vnímal. Výzkumy ukazují, že lidská 

paměť nefunguje jako magnetofon – lidé si jednoduše nenahrávají události do 

své paměti a později si dokonale nevybaví, co přesně se stalo.179 To, co 

poznávající osoba skutečně vnímala, tak může být ovlivněno její vlastní 

fantazií. 

Na lidskou paměť dále působí ostatní lidé. Americká odborná veřejnost 

se zabývá i tzv. „post-event information effect“. Poté, co jsme svědkem určité 

události, jsme často vystavěni novým informacím, které mohou skutečně 

změnit naši paměť. V souvislosti s tímto hovoříme právě o tzv. „post-event 

information effect“, který se často ukáže jako důsledek našich dialogů s jinými 

lidmi. Např. očitý svědek může diskutovat s jinými o tom, co viděli, v důsledku 

čehož může s ostatními spekulovat, co přesně se stalo, pořadí, v jakém k tomu 

došlo a do jaké míry byli zapojeni různí účastníci. Než aby svědek dal prostor 

reprodukční paměti – přesnou reprodukci nějaké události v minulosti, tak si 

vedením dialogů s ostatními vytvoří rekonstrukční paměť – rekonstrukce 

minulosti, která může být dosti nepřesná, neboť reaguje více na úvahy o 

přesvědčivosti a věrohodnosti než na skutečnost. Proto mohou lidé 

rekonstruovat nepřesné vzpomínky jako výsledek diskuze s ostatními lidmi.180 

Za další důvod včasného provedení rekognice pokládám skutečnost, že 

v průběhu času dochází ke změnám objektu rekognice, které mohou vyvolat 

nutnost provedení náročného maskování. Otálení s provedením rekognice 

také neodpovídá požadavku rychlosti přípravného řízení.181 

                                            
178 HESS, Ladislav, STRAUS, Jiří. K významu paměťové stopy. Kriminalistika. 2003, č. 4, 
s. 274. 
179 CAMPBELL, T.W. Issues in Forensic Psychology – Eyewitness Recall [online] [cit. 3. dubna 
2017]. Dostupné na < http://www.campsych.com/eyewitness.htm > 
180 Tamtéž. 
181 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 163. 
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5.2 Provedení rekognice s jediným objektem 

Byť TŘ zásadu provedení rekognice s jediným objektem výslovně 

nestanoví, lze k závěru o možnosti znovu poznávat současně jen jeden 

ztotožňovaný objekt dojít jazykovým výkladem § 104b TŘ, který hovoří o 

poznání osoby a věci v jednotném čísle. Pokud je tedy v téže věci nutno 

identifikovat více objektů (např. spolupachatelů), mělo by být provedeno 

několik samostatných rekognic tak, aby ve skupině mezi přivzatými objekty byl 

předváděn jen jediný ztotožňovaný objekt. Tímto postupem se má odstranit 

nebezpečí, že se poznávané osoby mezi sebou dohovoří verbálně, gestem, 

posunkem apod. a také se předchází dezorientaci poznávající osoby. 

Provádění rekognice s více poznávanými osobami v jedné skupině má také 

praktické dopady, neboť při dodržení zákonného požadavku počtu přivzatých 

osob by při rekognici tří poznávaných osob musel být minimální počet osob ve 

skupině dvanáct, čímž by bylo narušeno pravidlo jednoohniskového vnímání 

předváděných osob.182 Stejné doporučení platí i pro rekognici podle 

fotografie.183 

Nicméně NS ve svém usnesení ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 5 Tdo 

413/2012, připustil, že z ustanovení § 104b TŘ nelze dovodit, že by mezi 

ukázanými osobami musela být obligatorně jen jedna poznávaná osoba. Podle 

NS by mělo být akceptováno i zařazení více poznávaných osob, neboť tím je 

nepochybně znovupoznávací proces pro poznávající osobu ztížen, zvláště 

když měla vidět takové osoby při jednom činu a současně, poněvadž při 

takovém provádění rekognice může dojít snadněji k záměně takto 

poznávaných osob. 

Osobně se domnívám, že pokud poznávající osoba vnímala při páchání 

trestné činnosti více osob najednou, pak jí při rekognici může pomoci, že tyto 

osoby vidí v jedné skupině a nikoli odděleně, neboť si může celou situace lépe 

vybavit. Pokud pak správně ztotožní jen jednu poznávanou osobu, výsledek 

rekognice se bude hodnotit pro každou poznávanou osobu zvlášť, byť 

připouštím, že věrohodnost rekognice jako celku bude snížena. Na druhou 

                                            
182 STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 168. 
183 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice po velké novele trestního řádu. Kriminalistika, 2005, 
č. 2, s. 122. 
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stranu souhlasím i s názory kriminalistů, že pokud bude prováděna rekognice 

s větším počtem poznávaných osob, bude narušeno pravidlo jednoohniskové 

pozornosti a vnímání předváděných osob, čímž může být narušen celý proces 

znovupoznání. Provedení rekognice s více poznávanými osobami tak bude 

záviset na konkrétních okolnostech. 

5.3 Příprava subjektu rekognice, provedení rekognice 
s jediným subjektem 

Příprava subjektu rekognice zahrnuje v první řadě jeho výběr. V případě, 

kdy je k dispozici více osob, které by byly schopny ztotožňovaný objekt znovu 

poznat, doporučují kriminalisté řádně vybrat ty, se kterými bude rekognice 

provedena. Pokud je totiž takových osob velké množství, jejich výpovědi jsou 

téměř shodné a je-li také dostatek jiných důkazů, je provedení rekognice se 

všemi neefektivní, zbytečně nákladné a časově náročné. Řádný výběr spočívá 

ve výběru takových osob, u kterých lze předpokládat nejvěrohodnější výsledky 

rekognice, tj. zejména osoby, které měly nejvhodnější podmínky pro vnímání 

ztotožňovaného objektu, podaly velmi podrobný popis ztotožňovaného objektu 

a nejeví známky vad vnímání. Samozřejmě je nutno vzít v potaz také jistotu 

osob o tom, že jsou schopny znovupoznání. Také se doporučuje, aby 

s „nejnadějnější“ poznávající osobou byla provedena rekognice nejdříve.184 

Příprava subjektu dále spočívá v jeho poučení podle příslušných ustanovení 

TŘ a v instruktáži, jak se má při provedení rekognice chovat.185  

Pokud je poznávajících osob více, kriminalisté doporučují provést 

samostatné rekognice, a to zejména z důvodu možného vědomého či 

nevědomého ovlivnění poznávajících osob při jedné rekognice. Pokud bude 

takto prováděno několik rekognic, zůstává rekogniční skupina zpravidla stejná, 

pokud budou rekognice prováděny v téže době a na tomtéž místě. Pokud 

nebudou rekognice prováděny v téže době a na tomtéž místě, jeví se naopak 

                                            
184 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 110. 
185 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 337. 
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vhodnější přibrat jiné figuranty, neboť rekogniční skupina mohla být vědomě či 

nevědomě předmětem debat poznávajících osob.186 

5.4 Provedení rekognice ve vhodných podmínkách, pop ř. 
pokud je to možné, ve shodných podmínkách, za nichž  
byl ztotož ňovaný objekt vnímán 

Provedení rekognice za naprosto totožných podmínek co se týče 

počasí, viditelnosti, slyšitelnosti, místa, doby, vzdálenosti objektu a subjektu 

atd. je z hlediska věrohodnosti jistě ideální. Zajímavostí je, že zatímco podle 

Vladimíra Prerada nepostačuje k provedení rekognice pracovna 

vyšetřovatele,187 podle Miroslava Protivinského je tento postup postačující.188 

Osobně bych dala za pravdu Miroslavu Protivinskému, neboť pokud může být 

věrohodnost výsledků rekognice prokázána jinak (např. velmi podrobným 

popisem ztotožňovaného objektu podaným poznávající osobou, která 

ztotožňovaný objekt vnímala za velmi dobrých podmínek), nevidím důvod, 

proč neprovést rekognici v pracovně vyšetřovatele za současného dodržení 

všech zákonných podmínek provedení rekognice. 

V této souvislosti je vhodné uvést, že může být účelné před provedením 

rekognice provést vyšetřovací pokus, jehož výsledek je následně využit při 

řešení otázky účelnosti provedení rekognice.189 Cílem vyšetřovacího pokusu 

bude typicky zjištění, zda poznávající osoba dokáže na určitou vzdálenost 

rozpoznat identifikační znaky ztotožňovaného objektu.190 Tento postup bych 

doporučovala zejména v případech, v nichž poznávající osoba vnímala 

ztotožňovaný objekt za nepříznivých podmínek. Pokud bude výsledek 

vyšetřovacího pokusu naznačovat možnost úspěšného provedení rekognice, 

bude výsledek následné rekognice mnohem věrohodnější. Navíc i obhájci 

budou mít ztíženou možnost namítat nevěrohodnost výsledků rekognice, 

neboť podle výsledků vyšetřovacího pokusu je provedení rekognice možné, i 

                                            
186 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 98-99. 
187 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 338. 
188 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 104. 
189 PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní učební text z oboru kriminalistické 
taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, s. 338. 
190 KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 49. 
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když poznávající osoba vnímala ztotožňovaný objekt za nepříznivých 

podmínek. Zároveň nelze odhlédnout od skutečnosti, že provedení rekognice 

za totožných podmínek je časově i materiálně mnohem náročnější, proto je 

v případě pravděpodobnosti, že výsledek rekognice bude nevěrohodný, 

vhodnější k provedení rekognice vůbec nepřistupovat. 
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6 Neodkladnost a neopakovatelnost rekognice 

Základní charakteristikou rekognice je, že se jedná o úkon 

neopakovatelný a často o úkon neodkladný ve smyslu ustanovení § 158a a 

§ 160 odst. 4 TŘ. Podobné vymezení nabízí snad každá odborná publikace 

zabývající se rekognicí. 

Rekognici jako neodkladný a neopakovatelný úkon lze podle § 158a TŘ 

provést na návrh státního zástupce za účasti soudce, přičemž soudce pak 

odpovídá za zákonnost provedení úkonu a k tomuto cíli může do průběhu 

úkonu zasahovat. Soudci však nepřísluší přezkoumávat závěr státního 

zástupce o tom, že se jedná o úkon neodkladný či neopakovatelný. K otázce 

pozice soudce jako garanta zákonnosti rekognice jsem se již zmínila výše. 

Neodkladným úkonem je podle § 160 odst. 4 TŘ takový úkon, který 

vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese 

z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní 

stíhání. Rekognice bude takovým úkonem zejména tehdy, když je zapotřebí 

rekognovat zadrženou osobu krátce po spáchání trestného činu. Takový úkon 

nesnese odkladu a musí být proveden neprodleně, aby podezřelá osoba 

mohla být buď propuštěna na svobodu (při negativním výsledku rekognice), 

nebo obviněna z trestného činu, resp. vzata do vazby (při pozitivním výsledku 

rekognice).191 Rekognice má povahu neodkladného úkonu také tehdy,  

nejsou-li k dispozici jiné prostředky, jak objasnit skutečnosti podmiňující 

zahájení trestního stíhání. Nepřítomnost obhájce u takové rekognice nemá 

za následek její nepoužitelnost jako důkazu v řízení před soudem, neboť právo 

na účast obhájce při prováděných úkonech vzniká v souvislosti se sdělením 

obvinění.192 Naopak účastní-li se rekognice provedené jako neodkladný úkon 

zvolený obhájce zadrženého podezřelého, není to vadou, nýbrž předností 

takové rekognice.193 

Rekognice je v zásadě úkonem neopakovatelným. Neopakovatelným 

úkonem je podle § 160 odst. 4 TŘ takový úkon, který nebude možno provést 

                                            
191 TIPLICA, Mircea a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Praha: Policejní akademie České 
republiky, 1999, s. 94. 
192 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 1 To 29/2002, usnesení 
Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 1. 2001, sp. zn. 7 To 141/2000. 
193 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 2 To 64/2007. 
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před soudem (bez ohledu na to, zda je rekognice provedena před zahájením 

trestního stíhání nebo až v jeho rámci). Obecně platí, že psychický proces 

znovupoznání je opakovatelný, to však neplatí pro účely dokazování v trestním 

řízení, neboť vedle již existující paměťové stopy objektu se při první rekognici 

vytváří i paměťová stopa představovaných objektů, která může ovlivnit 

následnou opakovanou rekognici.194 Paměťová stopa týkající se vzhledu 

objektu, který poznávající osoba vnímala v souvislosti s vyšetřovanou událostí, 

může být ovlivněna, tzn. doplněna, částečně překryta, smísena či zcela 

nahrazena paměťovou stopou vzhledu předváděného objektu.195 Při 

opakování rekognice nelze vymazat z paměti člověka představu vjemu z první 

rekognice.196 

K opakování rekognice v praxi v určitých případech dochází. Mám za to, 

že opakování rekognice je v určitých případech možné, ale vždy musí být 

řádně odůvodněné, neboť se jedná o výjimku ze zásady neopakovatelnosti 

rekognice. 

Důvodům opakování rekognice se věnuje kriminalistika. Takovým 

důvodem může být skutečnost, že poznávající osoba měla v souvislosti 

s trestným činem špatné podmínky pro vnímání pachatele, při výslechu 

nedokázala pachatele dostatečně popsat, nebo při rekognici sama projevila 

pochybnosti o možnosti znovupoznání pachatele.197 Obecně jsou 

opakovatelné ty rekognice, při nichž zhlédnutí objektu při první rekognici 

nemůže negativně ovlivnit výsledky opakované rekognice, jako např. při 

rekognici živých osob, které ztratily paměť, osob vydávajících se za osoby jiné, 

které jsou ztotožňovány blízkými příbuznými, nebo při rekognici mrtvých 

osob.198 

Miroslav Protivinský rozlišuje celkem tři skupiny případů, u nichž je 

možno rekognici opakovat. Do první skupiny se řadí rekognice, k jejichž 

opakování dochází zejména v důsledku nedostatečně připravené a chybně 

                                            
194 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie, 
1997, č. 2, s. 15. 
195 SEIFEROVÁ, Pavlína. Některé aspekty rekognice. Trestní právo, 2009, č. 11, s. 29. 
196 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 109. 
197 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie, 
1997, č. 2, s. 13. 
198 Tamtéž, s. 15-16. 
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provedené první rekognice (např. první rekognice byla provedena v horších 

podmínkách, ztotožňovaný objekt byl ukázán v podstatně změněném stavu 

nebo podobě, nebo poznávací osoba nepoužila brýle, ačkoliv trpí defektem 

zraku). Domnívám se, že vadně provedená rekognice nemůže odůvodnit 

opakování rekognice, což přiznává i sám Protivinský. Druhá skupina zahrnuje 

opakované rekognice, při nichž je cílem prověření a upřesnění výpovědi 

poznávající osoby (např. poznávající osoba byla dodatečně usvědčena, že při 

rekognici lživě vypovídala, že objekt nepoznává, nebo se svědek při rekognici 

dodatečně přiznal, že při rekognici z důvodu strachu ze msty vypověděl, že 

objekt nepoznává). U této skupiny je pak nutné při opakování rekognice 

prověřit, zda poznávající osoba v mezidobí nemohla získat od jiné osoby bližší 

údaje k popisu objektu. Třetí skupinou jsou rekognice in natura provedené po 

provedení rekognice podle fotografie.199 

V rámci stáže na OSZ v Ostravě jsem měla možnost prostudovat některé 

trestní spisy ve věcech, v nichž byla provedena rekognice. Z protokolů o 

provedení rekognice jsem zjistila, že policejní praxe de facto vytvořila čtvrtou 

skupinu případů opakování rekognice, a to provedení rekognice dvakrát po 

sobě, přičemž při opakované rekognici si poznávaná osoba a figuranti změní 

pořadí. Případy opakovaných rekognic třetí a čtvrté skupiny jsou v praxi 

nejčastější, proto je v následujících podkapitolách konkrétněji vymezím a 

uvedu problémy s nimi související. 

6.1 Opakování téže rekognice osob p ři změněném po řadí 
poznávané osoby a figurant ů 

Postup, při kterém je znovupoznání provedeno dvakrát, přičemž při 

opakované rekognici si poznávaná osoba a figuranti pouze změní pořadí, je 

v policejní praxi běžný. Tento postup je odůvodněn vyloučením nahodilosti 

volby poznávající osoby, zvýšení spolehlivosti rekognice200 a zároveň má být 

tímto postupem eliminována možnost, že k znovupoznání došlo jen 

náhodně.201 Při opakování rekognice však může dojít k tomu, že poznávající 

osoba při první rekognici ztotožňovaný objekt označí správně, ale při 
                                            

199 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 105-106. 
200 SEIFEROVÁ, Pavlína. Některé aspekty rekognice. Trestní právo, 2009, č. 11, s. 32. 
201 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 7 To 106/2003. 
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opakované rekognici za změněného pořadí již nikoliv, což vede 

k pochybnostem o věrohodnosti takto provedené rekognice. 

V souvislosti s opakováním rekognice si musíme uvědomit, že pro 

poznávající osobu může být proces znovupoznání stresující, neboť může mít 

pocit, že správným ztotožněním přispěje k odhalení pachatele a k objasnění 

trestné činnosti. Opakování rekognice může být pro poznávající osobu ještě 

více stresující, neboť si musí být vědoma toho, že musí označit stejný objekt a 

při opakované rekognici vlastně hledá objekt, který označila předtím. Tento 

postup může vést k tomu, že poznávající osoba buď podruhé automaticky 

označí stejný objekt jako při první rekognici, aniž by si znovu vybavila objekt, 

který vnímala v souvislosti s vyšetřovanou událostí, anebo ve stresu označí 

objekt jiný, a zbytečně tak vyvstanou pochybnosti o věrohodnosti provedené 

rekognice. Opakování rekognice se tak jeví jako pouhé zkoušení, zda se 

poznávající osoba „trefí“ podruhé správně. Může se objevit protiargument, že 

v mnoha případech není rekognice pro poznávající osobu nijak stresující a 

nemůže pro ni být problematické rekognici opakovat. I přes tento 

protiargument tvrdím, že opakování rekognice je v takových případech 

úkonem naprosto zbytečným, neboť z protokolů o rekognici, které jsem měla 

možnost vidět, vyplývá, že mezi provedením první a druhé rekognice je časový 

odstup jen pár minut. Je tedy zřejmé, že pokud poznávající osoba poznala a 

označila určitý objekt při první rekognici, bude schopna označit tentýž objekt i 

za pár minut. 

Podobný názor zastávají i někteří odborníci.202 Podle nich je zřejmé, že 

při opakované rekognici si svědek nutně musí vybavit paměťovou stopu, která 

mu vznikla při provádění první rekognice, a proto tato druhá rekognice 

dokazuje jen to, že poznávající osoba označila osobu, kterou bezprostředně 

vnímala při první rekognici. Taková rekognice tedy nemá žádný důkazní efekt, 

neboť neprokazuje to, co poznávající osoba vnímala v souvislosti 

s vyšetřovanou událostí, ale jen to, co vnímala při provádění první rekognice. 

Dokonce se mezi odborníky objevuje názor, že opakování rekognice porušuje 

                                            
202 Viz např. BRÁZDA, Jan. Je rekognice „in natura“ opakovatelný, nebo neopakovatelný 
úkon? Bulletin advokacie, 2013, č. 10, s. 43. 
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ustanovení § 104b odst. 2 TŘ, podle kterého osoba nebo věc, která má být 

poznána, nesmí být poznávající osobě před rekognicí ukázána.203 

Miroslav Protivinský a Mircea Tiplica rozlišují v souvislosti s opakováním 

rekognice dvě kategorie rekognic. První kategorii tvoří rekognice, při nichž jsou 

ztotožňovány objekty, které jsou poznávající osobě známé (např. ztotožňující 

osoba znovu poznává bývalého kolegu, který se vydává za jinou osobu), 

zatímco druhou kategorii tvoří rekognice, při nichž jsou ztotožňovány objekty 

poznávající osobě neznámé (poznávající osoba nezná pachatele, kterého 

v souvislosti s vyšetřovanou událostí viděla či slyšela). V rámci první kategorie 

mohou být rekognice opakovány, neboť poznávající osoba znovu poznává jí 

dobře známý objekt a obraz objektu vzniklý při první rekognici nemůže být při 

opakované rekognici zaměněn za původní obraz objektu. V rámci druhé 

kategorie nemohou být rekognice opakovány, neboť nelze vyloučit, že 

poznávající osoba při opakované rekognici nezamění obraz objektu vzniklý 

v souvislosti s vyšetřovanou událostí s obrazem objektu vzniklým při první 

rekognici.204 

Ze všech výše uvedených důvodů považuji automatické opakování 

rekognice za nadbytečný úkon. Záruku vyloučení nahodilosti volby a zvýšení 

spolehlivosti rekognice poskytují i jiné skutečnosti, např. řádná příprava 

rekognice, správný výběr figurantů či dostatečný časový prostor daný 

poznávající osobě pro prohlédnutí osob. 

6.2 Provedení rekognice osob podle fotografie a nás ledně 
in natura 

Tento postup je výslovně umožněn TŘ, když ustanovení § 104b odst. 4 

stanoví, že rekognice osob podle fotografie nesmí bezprostředně předcházet 

rekognici in natura. Zákon tedy zakazuje pouze bezprostřední návaznost 

těchto postupů.205 Problémové se může zdát použití výrazu „bezprostředně“. 

Z tohoto výrazu můžeme jednoznačně dovodit jen to, že je nutno mezi postupy 

                                            
203 BRÁZDA, Jan. Je rekognice „in natura“ opakovatelný, nebo neopakovatelný úkon? Bulletin 
advokacie, 2013, č. 10, s. 43 a BRÁZDA, Jan. Rekognice jako samostatná kriminalistická 
metoda. Kriminalistický sborník, 2008, č. 2, s. 46. 
204 PROTIVINSKÝ, Miroslav, TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování v trestním řízení 
znovupoznáním osob a věcí. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 57-58. 
205 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1544. 
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dodržet určitý časový odstup. Zákonodárce však podle mého názoru správně 

nedefinuje přesný časový odstup, neboť ten se konkretizuje v jednotlivých 

případech, a to s ohledem na potřebu vyloučit negativní ovlivnění pozdější 

rekognice in natura dřívější rekognicí podle fotografie.206 Nesmí se tedy jednat 

o dobu příliš krátkou, neboť by poznávající osoba mohla označit poznávanou 

osobu pod přímým dojmem rekognice podle fotografie, a zároveň se nesmí 

jednat o dobu příliš dlouhou, neboť poznávající osoba si na základě procesu 

zapomínání již nemusí poznávanou osobu příliš pamatovat, a to bez ohledu na 

to, zda dojem o ní nabyla v souvislosti s vyšetřovanou událostí nebo při 

prohlížení fotografií. 

Někteří kriminalisté a odborníci207 zastávají názor, že poznávající osoba 

musí být ovlivněna dříve ukázanou fotografií, a to zejména z důvodu, že 

k rekognici in natura pravděpodobně nebudou přivzaty jako figuranti osoby 

z fotografií, a motivem ztotožnění tak bude skutečnost, že ztotožňovaný objekt 

bude poznávající osobě mezi jinými přivzatými osobami povědomý. To je 

důvod naprosto racionální, neboť policejní orgán stěží obstará k provedení 

rekognice stejné osoby jako na fotografiích, a to zejména z časových důvodů. 

Napadá mě i další důvod možného ovlivnění, a to skutečnost, že při provádění 

rekognice podle fotografie má poznávající osoba dostatek času si fotografie 

prohlédnout, a může si tak osoby na fotografiích dostatečně zafixovat. Proto, i 

když uplyne dostatečná doba mezi rekognicí podle fotografie a následnou 

rekognicí in natura, může mít poznávající osoba v paměti podobu osoby 

z fotografie. Domnívám se však, že tento důvod možného ovlivnění není až tak 

jednoznačný. Poznávající osoba totiž označuje pachatele při rekognici podle 

fotografie podle svého vnímání a svých vzpomínek, a fotografie jí samozřejmě 

v jejím vnímání utvrzuje. Pak je logické, že při následné rekognici in natura je 

poznávající osoba ovlivněna také fotografií. Proces znovupoznání probíhá 

v mozku člověka, a proto nemůžeme posoudit, podle čeho označila 

poznávající osoba ztotožňovaný objekt při rekognici in natura. Nemůžeme to 

ani nijak ověřit. Osobně souhlasím s tím, že poznávající osoba je ovlivněna při 

následné rekognici in natura ukázanou fotografií. Nesouhlasím už však se 

                                            
206 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 1544. 
207 Např. PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin 
advokacie, 1997, č. 2, s. 16-17. 
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striktním názorem některých kriminalistů a odborníků208, že rekognice podle 

fotografie doplněná o následnou rekognici in natura je nepřípustná (právě 

z důvodu ovlivnění) a je nutně v rozporu se zásadou neopakovatelnosti 

rekognice vyplývající z ustanovení § 104b odst. 2 TŘ. Je důležité si uvědomit 

rozdíl mezi prohlížením si osoby na fotografii a prohlížením si osoby 

ve skutečnosti, kde si můžeme osoby prohlédnout i z jiných úhlů. Vždy by se 

také mělo individuálně zkoumat, za jakých podmínek poznávající osoba 

ztotožňovaný objekt vnímala, zda ho např. viděla dostatečně dlouho na to, aby 

ho mohla jednoznačně poznat. Problematiku uvedu na jednoduchých 

příkladech – v prvním z nich svědek viděl a mluvil s pachatelem hodinu, 

ve druhém případě svědek viděl a mluvil s pachatelem minutu. 

V prvním případě pravděpodobně svědek jednoznačně označí pachatele 

při rekognici podle fotografie. Podobu pachatele totiž dostatečně vnímal při 

páchání trestného činu, zafixoval si ji a při rekognici podle fotografie si podobu 

pachatele vybaví a správně ho ztotožní. Při následné rekognici in natura si 

samozřejmě vybaví pachatele i tak, jak vypadal na fotografii, ale to nutně 

neznamená, že si pachatele nemůže vybavit i tak, jak ho vnímal při páchání 

trestného činu. Proces znovupoznání je psychologický proces, který nelze 

pozorovat, a nelze tak jednoznačně říci, zda svědek je či není ovlivněn první 

rekognicí. Riziko negativního ovlivnění rekognicí podle fotografie nelze nikdy 

odstranit, protože proces myšlení a poznávání je složitý a určitým způsobem 

jej negativně či pozitivně ovlivňuje prožitá skutečnost uložená někde v našem 

nitru. Navíc i pojetí bezprostřednosti bude u každého člověka jiné.209 

Ve druhém případě může svědek označit pachatele při rekognici podle 

fotografie jen na základě dojmu, neboť předtím neměl dostatek příležitosti si 

pachatele prohlédnout. Poté můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti tvrdit, 

že svědek označí při rekognici in natura osobu, kterou viděl na fotografii 

(zřejmě i proto, že zatímco pachatele ve skutečnosti vnímal minutu, fotografie 

si mohl prohlížet mnohem déle a lépe si osoby na nich zafixovat). Jsem si 

samozřejmě vědoma, že tuto problematiku nelze tak snadno generalizovat, ale 

                                            
208 Např. BRÁZDA, Jan. Je rekognice „in natura“ opakovatelný, nebo neopakovatelný úkon? 
Bulletin advokacie, 2013, č. 10, s. 41-42. 
209 FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti 
obviněného jako poznávané osoby na ní. Kriminalistika, 2004, č. 4, s. 287. 



83 
 

podle mého názoru z toho vyplývá, že případy se musí vždy posoudit 

individuálně, a nelze striktně dojít k jednoznačnému závěru. Řešením by 

možná bylo neprovádět ve druhém případě rekognici vůbec. Musíme si však 

uvědomit, že v některých případech, zejména když jediným přítomným při 

páchání trestného činu byl poškozený nebo jiný svědek, je policejní orgán de 

facto důkazně závislý právě na provedení rekognice. 

Tuto nejednoznačnou situaci se podle mého názoru správně snaží řešit 

soudy, když při svém rozhodování přihlíží k tomu, že byla provedena rekognice 

podle fotografie a poté in natura.210 Takto provedená rekognice tedy bude mít 

nižší důkazní sílu. Mám za to, že tento přístup soudů řeší situaci ve prospěch 

zásady in dubio pro reo. Domnívám se, že soudy tímto přístupem chtějí 

vyjádřit, že když nelze vzhledem k povaze rekognice stoprocentně říci, že při 

rekognici in natura byl či nebyl svědek ovlivněn předtím ukázanou fotografií, 

tak alespoň snížíme důkazní hodnotu rekognice, což je ve prospěch 

obviněného. 

Domnívám se, že snížení důkazní síly představuje správné a legitimní 

řešení. Jsem přesvědčená, že mohou existovat případy, kdy by poznávající 

osoba při rekognici in natura správně označila bez pochybností ztotožňovaný 

objekt, i kdyby žádná první rekognice podle fotografie neproběhla. Zároveň 

však beru v potaz, že mohou nastat i opačné případy, kdy poznávající osoba 

může označit ztotožňovaný objekt podle fotografie jen náhodně nebo označí 

objekt, který jí jen připadá nejpodobnější skutečnému objektu, a pak při 

následné rekognici in natura označí objekt, který si pamatuje z fotografie, byť 

bude přesvědčivě tvrdit, že objekt stoprocentně poznává (nebo si to může 

vsugerovat). Když tyto případy vyvážím, docházím k závěru, že znovupoznání 

je skutečně proces, jehož průběh nemůžeme pozorovat a tak těžko určíme, 

podle čeho poznávající osoba ztotožňovaný objekt skutečně označila. Snížení 

důkazní síly takto provedené rekognice je tedy správným krokem. Nebylo by 

však na škodu, kdyby toto bylo výslovně zakotveno i v TŘ. 

                                            
210 Např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 2 To 191/03: „K tomu, 
že poznávající osoba již před rekognicí in natura měla označit poznávanou osobu ve fotoalbu, 
se přihlédne pouze při hodnocení významu této rekognice in natura, nikoli při posuzování její 
zákonnosti.“, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 1. 1999, sp. zn. 8 To 3/99, nebo 
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 1. 2001, sp. zn. 7 To 141/2000. 
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Dále chci zdůraznit, že pokud soudy dospějí k názoru o ovlivnění 

rekognicí podle fotografie při následné rekognici in natura, tak to musí 

v rozhodnutí dále konkretizovat, zejména musí přesně uvést, v čem ovlivnění 

spatřují. Takové hodnocení rekognice a míry jejího ovlivnění musí být 

konkrétní a náležitě odůvodněné, přičemž je třeba zhodnotit podmínky 

provedení rekognice podle fotografie a možnost ovlivnění znovupoznání 

obviněného poškozeným při rekognici in natura, a to s ohledem na výše 

zmíněné okolnosti a časový odstup obou rekognic.211 

Od rekognice podle fotografie je nutno odlišit tzv. tipování možných 

pachatelů podle fotografií v kriminalistických evidencích, které nepředstavuje 

důkaz rekognicí, nýbrž se jedná o kriminalisticko taktickou metodu, ke které je 

přistoupeno za účelem co nejrychlejšího dopadení pachatele a zjištění 

trestného činu. Rekognice se od tipování odlišuje tím, že se provádí vůči 

konkrétní podezřelé nebo obviněné osobě. Tipování je úkon, při němž se 

svědkovi ukáže několik kusů fotografií „natipovaných“ možných pachatelů.212 

Rozdíl mezi rekognicí a tipováním dále spatřuji v cíli, ke kterému směřují. 

Cílem tipování je vůbec najít nějakou podezřelou osobu mezi několika 

možnými „tipy“, zatímco cílem rekognice je ztotožnění konkrétní podezřelé 

nebo obviněné osoby. 

V této souvislosti je nutné se zabývat otázkou, zda je možné provést 

rekognici po provedení tipování. Podstata tipování je stejná jako u rekognice, 

tj. poznávající osobě jsou ukázány fotografie osob, přičemž má možnost si tyto 

fotografie prohlédnout a vnímané představy objektů srovnat s představou 

objektu vytvořenou v souvislosti s vyšetřovanou událostí. Rekognice po 

provedeném tipování tak může být de facto považována za opakovanou 

rekognici. Pak by přicházelo v úvahu zohlednění možného ovlivnění 

opakované rekognice stejně jako u rekognice in natura po provedení rekognice 

podle fotografie. Nicméně mám za to, že tento přístup není možný. Trestní řád 

v § 104b odst. 4 umožňuje rekognici in natura po provedení rekognice podle 

fotografie. Předchozí ukázání fotografie tak musí naplňovat zákonné 

požadavky pro provedení rekognice. Ukázání fotografie při tipování možných 

                                            
211 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 5 Tdo 413/2012. 
212 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice po velké novele trestního řádu. Kriminalistika, 2005, 
č. 2, s. 122. 
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pachatelů však tyto zákonné požadavky nesplňuje, neboť při tipování jsou 

poznávající osobě ukázány fotografie osob, které si nejsou svým zevnějškem 

podobné. Závěrem lze tedy shrnout, že pokud je v daném případě provedeno 

s určitou poznávající osobou tipování možných pachatelů jako operativně 

pátrací prostředek, nemůže být s toutéž osobou následně provedena 

rekognice jako procesní úkon, neboť ztotožňovaný objekt již byl poznávající 

osobě ukázán. 

Kriminalisté doporučují v případech, kdy je k dispozici více poznávajících 

osob, postupovat tak, že pouze jedna z těchto osob bude využita pro účely 

tipování, zatímco ostatní mohou být později využity pro účely rekognice.213 

  

                                            
213 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 88. 
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7 Některé problémy, vady a nejasnosti rekognice 

V této kapitole se budu podrobně věnovat vymezení některých dalších 

problémů, vad a nejasností doprovázejících rekognici, přičemž se zároveň 

budu snažit nastínit možnosti jejich odstranění. 

7.1 Povinnost obvin ěného ú častnit se rekognice 

Tato otázka nečinila v minulosti žádný problém, neboť rekognice se 

považovala za druh výslechu, a k výpovědi nesmí být obviněný žádným 

způsobem donucován. Dnes však pojímáme rekognici jako samostatný 

procesní úkon a musíme tak vyřešit problematiku povinnosti obviněného 

účastnit se rekognice. Odborná veřejnost ani státní orgány jako soudy či 

ministerstvo spravedlnosti214 se dlouho neuměly shodnout na otázce, zda je 

obviněný povinen účastnit se rekognice a jak má být o tomto úkonu poučen. 

Objevoval se názor, že podle § 93 odst. 3 TŘ je obviněný povinen strpět pouze 

úkony potřebné k tomu, aby se zjistila jeho totožnost a je povinen účastnit se 

prohlídky těla, jiného podobného úkonu a vyšetření duševního stavu, přičemž 

rekognice takovým úkonem není. Postup podle § 93 odst. 3 TŘ směřuje ke 

zjištění osobních údajů, nikoli k prověření, zda obviněný je totožný s osobou 

viděnou na místě trestného činu. Stejně tak se na provedení rekognice 

nevztahuje ustanovení § 114 odst. 3 TŘ. Z těchto ustanovení tak nelze 

dovozovat povinnost poznávané osoby k účasti na rekognici.215 Pokud tedy 

nebylo obviněnému dáno poučení o právu odmítnout účastnit se rekognice, 

jedná se o důkaz absolutně neúčinný. Jiní odborníci naopak tvrdili, že 

rekognice je identifikační úkon podle § 114 odst. 3 TŘ, kterým se zjišťuje, zda 

je osoba totožná s osobou vnímanou v souvislosti s trestným činem a 

obviněný je podle § 93 odst. 3 TŘ vždy povinen strpět úkony potřebné 

ke zjištění totožnosti. Pojem „zjištění totožnosti“ by se tak neměl zužovat jen 

na zjištění identity osobních dat, neboť ztotožňování osob se běžně provádí 

znaleckou identifikací (podle profilu DNA, otisků prstů apod.) i laickou 

veřejností (tj. rekognicí). Extenzivním výkladem bychom tedy měli za jiný 

                                            
214 Viz Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06. 
215 FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti 
obviněného jako poznávané osoby na ní. Kriminalistika, 2004, č. 4, s. 289. 
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podobný úkon podle § 114 TŘ považovat i rekognici. Navíc ve většině případů 

se při rekognici zjišťuje totožnost osoby, což je cílem rekognice.216 

Rozdílné názory se objevovaly také na využití analogie. Marek Fryšták 

vychází z toho, že v trestním právu procesním je využití analogie zpravidla 

přípustné, a proto lze per analogiam postupovat u rekognice jako u 

vyšetřovacího pokusu a rekonstrukce, kde je trestním řádem výslovně 

uvedeno, že obviněný, podezřelý nebo svědek, který má právo odepřít 

výpověď, nesmí být žádným způsobem k účasti na uvedených úkonech 

donucován.217 Miroslav Protivinský zastává názor, že tím, že zákonodárce u 

některých zvláštních způsobů dokazování výslovně zmiňuje zákaz donucování 

k účasti na těchto úkonech, jasně vymezuje rozdíl mezi těmito úkony a 

rekognicí. Protože v § 104b TŘ žádné analogické ustanovení zařazeno není 

(odst. 6 jen uvádí, že pro rekognici jinak platí ustanovení o výpovědi 

obviněného a svědka), nelze per analogiam postupovat jako u ostatních 

zvláštních způsobů dokazování.218 Navíc vyšetřovací pokus ani rekonstrukce 

nejsou na rozdíl od rekognice identifikačními úkony. Identifikační úkony 

předpokládají účast poznávané osoby, a to buď v roli pasivní (u identifikace 

podle vnějších znaků) nebo aktivní (u identifikace podle funkčních a 

dynamických znaků).219 

Stejně tak můžeme dovozovat, že pokud se podle § 104b odst. 6 TŘ 

jinak uplatní ustanovení o výpovědi obviněného, obviněný se při rekognici 

poučí podle ustanovení o výslechu obviněného. To ve svém důsledku pro 

rekognici znamená, že se jí obviněný nemusí zúčastnit. 

Jasno ve věci učinil až ÚS svým nálezem ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. 

III. ÚS 528/06. Ústavní soud se zde zabývá rekognicí ve vztahu k principu 

„nemo tenetur se ipsum accusare“. Ústavní soud v tomto nálezu vysvětluje, že 

pravidlo umožňující obviněnému neusvědčovat svou výpovědí sám sebe bylo 

do českého ústavního pořádku zavedeno po vzoru Pátého dodatku americké 

                                            
216 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Pro jaký výklad rekognice se máme angažovat? Kriminalistika, 
2006, č. 4, s. 264. Podobně také KONRÁD, Zdeněk. Po velké novele trestního řádu 
objevujeme v kriminalistické taktice nové problémy? Kriminalistika, 2006, č. 2, s. 97. 
217 FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti 
obviněného jako poznávané osoby na ní. Kriminalistika, 2004, č. 4, s. 289. 
218 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Pro jaký výklad rekognice se máme angažovat? Kriminalistika, 
2006, č. 4, s. 263. 
219 KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 43. 
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Ústavy z roku 1791. Ústavněprávní zakotvení tohoto pravidla v českém 

právním řádu najdeme v čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a 

svobod. Vyskytuje se také v mezinárodních dokumentech o lidských právech 

jako je např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (čl. 14 odst. 

3 písm. g). Pravidlo „nemo tenerur se ipsum accusare“ však nemá své 

výslovné zakotvení v evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod ani v jejích dodatkových protokolech. Judikatura Evropského soudu 

pro lidská práva (zejména rozhodnutí ve věcech Funke proti Francii, John 

Murray proti Spojenému království nebo Saunders proti Spojenému království) 

nicméně dovodila, že nerespektování tohoto pravidla může porušit právo na 

spravedlivý proces zakotvené v čl. 6 Úmluvy.220 

 Původně bylo pravidlo interpretováno v úzkém slova smyslu tak, že 

zákaz donucení se vztahuje toliko k výslechu obviněného nebo k jiné slovní 

komunikaci s obviněným. Teprve v dalším vývoji judikatury v USA a 

v evropských zemích došlo k rozšíření interpretace tohoto ustanovení tak, že 

obviněný nesmí být donucován nejen k výpovědi, ale ani k jinému aktivnímu 

jednání, jímž by přispíval k obstarávání důkazů proti sobě. Donucení je tedy 

vyloučeno nejen tehdy, je-li od obviněného požadována výpověď, ale též jiná 

součinnost nebo aktivní jednání sloužící k jeho usvědčení. K provedení úkonů, 

které mají aktivní povahu, může být obviněný vyzván (eventuálně též 

předvolán a předveden), ale nesmí k nim být donucován, a to ani fyzickým 

donucením, ani uložením pořádkové pokuty. Ústavní soud tak rozlišuje dva 

okruhy trestněprocesních úkonů, z nichž jedny jsou charakterizovány aktivitou 

obviněného a k nimž nesmí být obviněný donucován, zatímco druhý okruh 

zahrnuje úkony, jichž je obviněný toliko pasivním objektem a k jejichž strpění 

jej lze zákonnými prostředky přinutit. Ústavní soud konstatuje, že z hlediska 

zásady „nemo tenetur“ se rekognice ocitá na hranici mezi úkony prvního a 

druhého okruhu. Na jednu stranu je totiž nesporné, že účast na rekognici 

vyžaduje větší míru součinnosti obviněného než např. jen sejmutí otisků prstů 

(účast na rekognici vyžaduje od obviněného, aby si zvolil pořadové číslo, aby 

se podrobil samotné poznávací proceduře atd.). Na druhou stranu je však 

                                            
220 MUSIL, Jan. Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). 
Kriminalistika, 2009, č. 4, s. 254. 
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nutno vyvážit skutečnost, že rekognice je velmi efektivní důkazní prostředek a 

institut umožňující dosažení veřejného statku spočívajícího v náležitém 

objasnění trestných činů a spravedlivém potrestání jejich pachatelů. Kromě 

toho plní rekognice i další účel, a to vyloučení nevinných osob z podezření, a 

tudíž účel ochrany individuálních práv před neodůvodněným stíháním a 

odsouzením, protože rekognice je prostředkem prověrky věrohodnosti přímého 

svědectví. Navíc pokud by provedení rekognice záviselo jen na vůli 

obviněných, došlo by k nepoměrnému ztížení zjišťování objektivní pravdy. 

Ústavní soud dochází k tomu, že rekognice představuje ve své podstatě úkon, 

při němž je obviněný nucen toliko pasivně strpět poznávací proceduru a 

požadavky, jež jsou při tomto úkonu na obviněného kladeny, nemají takový 

charakter, aby je bylo možno označit za donucování k sebeobviňování či 

k sebeusvědčování. Ústavní soud tedy dochází k jednoznačnému závěru, že 

poznávaná osoba je povinna strpět provedení rekognice a může být 

přípustnými prostředky (předvedením, pořádkovou pokutou) donucována 

k účasti na rekognici. K tomuto závěru bychom mohli dojít také systematickým 

výkladem ustanovení § 104b an. TŘ, neboť zatímco pro ostatní zvláštní 

způsoby dokazování, jež vyžadují aktivní součinnost obviněného, zákonodárce 

výslovně stanoví, že k těmto úkonům nesmí být obviněný žádným způsobem 

donucován, v případě rekognice tak nečiní.221 

Zajímavý argument k této problematice zdůrazňuje ve svém článku také 

Jan Musil, který tvrdí, že řada úkonů trestního řízení má často povahu 

donucení (např. vazba, předvedení, domovní prohlídka) a zasahují do 

občanských práv. Pokud jsou však tyto postupy prováděny na základě zákona 

a způsobem v něm stanoveným, jsou přípustné a vyhovují ústavním 

předpisům. Neexistuje země, jejíž trestní proces by se obešel bez takových 

prostředků a postupů. Navíc pokud by platilo, že orgány činné v trestním řízení 

nesmějí používat žádné důkazní materiály získané donucením proti vůli 

obviněného, tak by nebylo možno účinně potírat kriminalitu. Dokazování 

v trestním řízení nelze obecně činit závislým na vůli obviněného.222 Pokud tedy 

                                            
221 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06. 
222 MUSIL, Jan. Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). 
Kriminalistika, 2009, č. 4, s. 263. 
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rekognice probíhá podle zákona, tak přestože ve své podstatě může 

představovat určité donucení, je přípustná. 

I zahraniční právní úpravy připouštějí možnost vynucovat strpění určitých 

úkonů obviněným. Tzv. noncommunicative act pasivní povahy, k jehož strpění 

může být obviněný donucen, aniž by byl porušen zákaz donucování 

k sebeobviňování, je podle judikatury Nejvyššího soudu USA např. sejmutí 

brýlí obviněným, strpění navléknutí masky, klobouku, paruky či umělých 

vousů.223 

S názorem ÚS souhlasím. Je správné chápat rekognici jako úkon 

vyžadující pasivní strpění obviněného, jinak by se obviněný provedení tohoto 

úkonu snadno vyhýbal, v praxi by se rekognice spíše neprováděla a její úprava 

v TŘ by postrádala smysl. Domnívám se však, že donucování k účasti na 

rekognici uložením pořádkové pokuty může být neefektivní. Obviněný totiž 

může svou povinnou účast na rekognici snadno zmařit tím, že účelově strhne 

pozornost na sebe (např. prohlášením „Já tě prý oloupil, tak označ mě“ nebo 

„Jsem nevinný, tak nechápu, proč tu musím stát“). Uložení pořádkové pokuty 

pak nemá žádný význam, stejně jako samotné provedení rekognice. Podle 

některých kriminalistů by se tomuto riziku dalo zabránit provedením skryté 

rekognice, při níž poznávaná osoba neví, že je pozorována.224 Jak jsem ale již 

uvedla výše, mám za to, že provádění takové rekognice odporuje výše 

uvedenému nálezu ÚS. Pokud je tedy zřejmé, že se obviněný odmítá 

rekognice účastnit, je podle mě nutné důkladně zvážit, zda ho uložení 

pořádkové pokuty skutečně donutí k účasti, nebo zda je vhodnější rekognici 

vůbec neprovádět. Rekognice totiž představuje úkon, který je nutno řádně 

připravit (zajistit místnost, osoby podobné pachateli, podobné podmínky, za 

kterých poznávající osoba poznávanou osobu vnímala, přítomnost soudce při 

rekognici podle § 158a TŘ atd.), a proto pokud policisté předem vědí o 

pravděpodobnosti zmaření úkonu, je zbytečné rekognici připravit a provést, 

neboť by se jednalo o důkaz absolutně neúčinný. 

                                            
223 MUSIL, Jan. Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). 
Kriminalistika, 2009, č. 4, s. 258. 
224 Např. PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin 
advokacie, 1997, č. 2, s. 11-12. 
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Pokud policejní orgán s ohledem na osobnost poznávané osoby 

předpokládá, že by mohla úkon zmařit, popř. že se bude chtít při provádění 

rekognice hájit, je podle mého názoru vhodnější zjistit totožnost poznávané 

osoby jinak a následně přistoupit k provedení konfrontace, neboť při 

konfrontaci může být konfrontovaná osoba aktivní, vyjadřovat svůj názor a 

oponovat další konfrontované osobě. 

Dále ÚS uvedl, že pokud policejní orgán přiměl obviněného v rámci 

rekognice k hlasovému projevu, došlo k překročení hranice mezi úkonem, při 

němž obviněný je jen pasivním objektem úkonu, a aktivním jednáním 

obviněného, kterým se může usvědčit. Bylo by v rozporu s právem 

neobviňování sám sebe, pokud by měl být obviněný pod sankcí pořádkové 

pokuty donucen mluvit. Policejní orgán tak podle ÚS nepostupoval správně, 

když obviněného předem nepoučil o jeho právu odmítnout slova opakovat. 

Policejní orgán může toliko vyzvat obviněného, aby promluvil, musí jej však 

poučit o možnosti odmítnutí. Toto by si měl uvědomit každý policejní orgán 

provádějící rekognici, a to zejména z důvodu řádného poučení obviněného. 

Pokud totiž policejní orgán nepoučí obviněného o možnosti odmítnout 

rekognici podle dynamických vlastností, ztratí velmi důležitý důkaz, neboť ten 

bude vzhledem k špatnému poučení obviněného absolutně neúčinný. 

Domnívám se, že problematika poučení obviněného je s ohledem na 

důsledky nesprávného poučení velmi důležitá, a proto by měla být 

v § 104b TŘ výslovně upravena. Současná úprava v § 104b odst. 6 TŘ, která 

pouze odkazuje na ustanovení o výpovědi obviněného, je naprosto 

nedostačující. 

7.2 Příkaz neprovád ět úpravy vzhledu poznávané osoby 

Pokud poznávaná osoba podstatně změní své identifikační vlastnosti, 

provedení rekognice ztrácí smysl. Poznávaná osoba totiž nebude odpovídat 

vzhledu, jaký poznávající osoba vnímala a jaký si zafixovala. Je možné 

v takovém případě dát poznávané osobě příkaz neprovádět úpravy svého 

vzhledu, abychom předešli zmaření rekognice? Ohledně této otázky nepanuje 

mezi odborníky shoda. 



92 
 

Marek Fryšták zastává názor, že pokud poznávaná osoba souhlasí 

s účastí na rekognici, tak jí může být dán příkaz neprovádět změnu vzhledu a 

musí se podrobit všem omezením souvisejícím s rekognicí. Stanovení příkazu 

neprovádění úpravy vzhledu autor dovozuje na základě logického výkladu 

právní normy přímo z ustanovení § 104b odst. 2 a 3 TŘ.225 

Miroslav Protivinský naopak tvrdí, že možnost takového příkazu a dalších 

omezení z ustanovení TŘ nevyplývá. Argumentuje tím, že by takový postup byl 

v rozporu především se zásadou presumpce neviny, neboť do postavení 

poznávané osoby se může dostat i nevinná osoba. Protivinský nesouhlasí ani 

s tvrzením Fryštáka, že účel rekognice je zpravidla definitivně zmařen, pokud 

poznávaná osoba změní před rekognicí svůj vzhled. Protivinský vysvětluje, že 

pokud poznávaná osoba prokazatelně měla v době spáchání činu jiný vzhled, 

může být policejním orgánem podrobena adekvátní úpravě vzezření 

maskérem.226 

Domnívám se, že příkaz neprovádět úpravy vzhledu z žádného 

ustanovení TŘ nevyplývá. Úprava maskérem je vhodným řešením, neboť 

podle mého názoru představuje pasivní úkon tak, jak to charakterizoval ÚS 

ve svém nálezu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06, a obviněný je 

povinen takovou úpravu strpět. Nemusíme tedy dávat obviněnému příkaz 

neměnit svůj vzhled, neboť ho policejní orgán může upravit sám a obviněný 

bude mít povinnost tento zákrok strpět. Pokud se bude jednat o tak podstatnou 

úpravu vzhledu, že nepomůže ani maskér, tak se přistoupí k subsidiární 

rekognici podle fotografie. 

Pokud při rekognici in natura nastane situace, že svědek popíše 

pachatele jako osobu holohlavou, ale pachatel si do provedení rekognice 

nechá narůst vlasy, tak takovou změnu vzhledu pokládám za podstatnou. 

Otázkou však je, zda může policejní orgán i v takovém případě provést úpravu 

vzhledu a pachatele ostříhat? Taková úprava vzhledu by se sice ve smyslu 

výše uvedeného nálezu ÚS zřejmě dala podřadit pod požadavky kladené při 

rekognici, které nemají takový charakter, aby je bylo možno označit za 

                                            
225 FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti 
obviněného jako poznávané osoby na ní. Kriminalistika, 2004, č. 4, s. 283. 
226 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Pro jaký výklad rekognice se máme angažovat? Kriminalistika, 
2006, č. 4, s. 264. 
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donucování k sebeobviňování, na druhou stranu se však domnívám, že zde už 

narážíme na problém zásahu do lidské integrity a problematiku lidské 

důstojnosti. Proto bude v takovém případě lepší provést rekognici podle 

fotografie, a pokud policejní orgán nebude mít k dispozici fotografie pachatele 

bez vlasů (nebo nebude možné fotografii upravit tak, aby pachatel na ní vlasy 

neměl), tak teprve bude na místě rekognice bez provedení maskování. 

Podle mého názoru je tedy poznávaná osoba povinna maskování strpět, 

ovšem jen do té míry, dokud maskování nezasahuje do přirozených práv 

člověka, zejména do práva na nedotknutelnost člověka a zachování lidské 

důstojnosti. 
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8 Další důležité otázky související s rekognicí 

V této kapitole se budu věnovat dalším otázkám souvisejícím s rekognicí, 

které pokládám za důležité. Konkrétně se jedná o problematiku dokumentace, 

prověrky, hodnocení a důkazního významu rekognice a zmíním i otázku 

použitelnosti rekognice provedené před zahájením trestního stíhání bez 

přítomnosti obhájce v řízení před soudem. 

8.1 Dokumentace 

Průběh a výsledky rekognice je nutno řádně dokumentovat, neboť 

rekognice představuje neopakovatelný úkon a její řádná a pečlivá 

dokumentace zabraňuje zpochybnění jejího výsledku. Základním procesním 

dokumentem je protokol o rekognici, který musí kromě obecných náležitostí 

jakéhokoli protokolu podle § 55 odst. 1 TŘ obsahovat i zvláštní náležitosti, 

kterými jsou podle § 55 odst. 3 TŘ okolnosti, za nichž byla rekognice 

prováděna, zejména pořadí představovaných osob či věcí, doba a podmínky 

jejich pozorování a vyjádření poznávané osoby k rekognici. Protokol musí 

zachycovat nejen výsledek rekognice, ale také její přípravu a průběh, neboť 

jen na základě těchto údajů můžeme dobře hodnotit věrohodnost celého 

úkonu.227 

Kriminalistika upřesňuje, že protokol o rekognici by měl mít čtyři části, 

přičemž každá z nich by měla obsahovat ještě další specifické údaje. První 

část by měla obsahovat zejména jméno a příjmení poznávající osoby, její 

poučení a označení toho, kdo rekognici provedl, kdy a kde. Také se 

doporučuje do této části protokolu zadokumentovat osobní údaje 

nezúčastněné osoby a dalších osob přítomných při provádění úkonu. V druhé 

části je nutno uvést počet předváděných objektů, popis předložených věcí 

nebo osobní údaje předváděných osob a poučení poznávané osoby podle 

jejího procesního postavení. Ve třetí části se uvádí zejména popis podmínek 

rekognice, způsob umístění předváděných objektů, jejich číselné označení, 

údaje o tom, zda bylo umožněno poznávané osobě vybrat si místo mezi 

přivzatými objekty, a stručný popis průběhu rekognice. Čtvrtá část obsahuje 

                                            
227 PROTIVINSKÝ, Miroslav., TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování v trestním řízení 
znovupoznáním osob a věcí. Praha: Univerzita Karlova, 1986, s. 82. 
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výsledek rekognice, tj. přesné určení objektu, který byl identifikován, nebo 

skutečnost, že poznávající osoba neoznačila žádný z předváděných objektů 

jako objekt ztotožňovaný. Zároveň se doporučuje zadokumentovat případné 

námitky nebo připomínky přítomných osob k průběhu rekognice. Na protokolu 

by neměly chybět podpisy všech účastníků rekognice, které potvrzují 

správnost protokolu.228 

Vzhledem k neopakovatelnosti rekognice se doporučují i technické 

způsoby dokumentace (zejména fotodokumentace, popř. u rekognice podle 

funkčních znaků také videozáznam, a u rekognice podle hlasu zvukový 

záznam) umožňující lepší posouzení dodržení právních předpisů a 

věrohodnosti výsledků rekognice.229 

8.2 Prověrka, hodnocení a d ůkazní význam rekognice 

Prověřování důkazů je jednou z fází dokazování. Důkaz se neprověřuje 

pouze samostatně, nýbrž se porovnává také s ostatními důkazy. Účelem 

prověřování důkazů je objasnit jejich vzájemnou spojitost a vztah k okolnostem 

případu.230 Prověrka rekognice v širším slova smyslu zahrnuje také prověrku 

výslechu před rekognicí. V užším slova smyslu se prověrkou rekognice rozumí 

pouze prověrka výsledku rekognice, tj. faktu znovupoznání ztotožňovaného 

objektu nebo faktu jeho nepoznání (vyvrácení totožnosti nebo vyloučení 

identity). Při prověrce výsledků rekognice se prověřují nejen zjištěné 

skutečnosti (zejména zjištění totožnosti), nýbrž také dodržení procesního 

postupu u předchozích fází dokazování, tj. vyhledání a provedení důkazů.231 

Výsledek rekognice je zejména potřeba srovnat s dřívější výpovědí poznávající 

osoby, přičemž platí přímá úměra, že čím více identifikačních znaků 

poznávající osoba uvedla, tím se zvyšuje věrohodnost rekognice.232 

                                            
228 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, 
s. 353, KONRÁD, Z, VESELÁ, J. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2008, s. 63-64. 
229 TIPLICA, Mircea a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Praha: Policejní akademie České 
republiky, 1999, s. 95. 
230 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – 4. aktualizované a doplněné vydání podle 
stavu k 1. 10. 2016. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 389. 
231 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 161. 
232 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, 
s. 353-354. 
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Hodnocení důkazů je vrcholná fáze procesu dokazování, jejímž 

nezbytným předpokladem je důkladné prověření každého jednotlivého důkazu 

i všech důkazů v souhrnu. Hodnocením důkazů se rozumí myšlenková činnost 

orgánu činného v trestním řízení, kterou tento orgán přisuzuje získanému 

důkazu určitou hodnotu, pokud jde o závažnost (upotřebitelnost důkazu pro 

zjištění skutkového stavu), zákonnost (přípustnost důkazního prostředku podle 

zákona) a pravdivost (zhodnocení, které závažné skutečnosti lze považovat 

za pravdivé – dokázané, existující – a které nikoliv).233 

Při hodnocení rekognice lze vyjít zejména z: 

• obsahu výpovědi poznávající osoby před rekognicí, 

• objektivních a subjektivních faktorů vnímání ztotožňovaného 

objektu, 

• časového odstupu mezi vnímáním ztotožňovaného objektu a 

provedením rekognice, 

• prohlášení poznávající osoby o ztotožnění, 

• porovnání znaků a zvláštností ztotožňovaného objektu popsaných 

poznávající osobou při výslechu se znaky a zvláštnostmi, které 

poznávající osoba uvedla při ztotožnění a podle kterých 

ztotožňovaný objekt znovu poznala, 

• porovnání znaků a zvláštností ztotožňovaného objektu popsaných 

při výslechu a těch, podle kterých byl ztotožňovaný objekt  znovu 

poznán, se skutečnými znaky a zvláštnosti ztotožňovaného 

objektu, 

• poznávající osoby, zejména z její věrohodnosti, 

• srovnání výsledku rekognice s jinými důkazy.234 

Doporučení, jaké skutečnosti je třeba u rekognice hodnotit, poskytuje 

kriminalistika. U rekognice se mají hodnotit následující skutečnosti: 

• Jak se formovala paměťová stopa a výpověď ztotožňující osoby, 

především: 

                                            
233 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – 4. aktualizované a doplněné vydání podle 
stavu k 1. 10. 2016. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 389-390. 
234 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 162-163. 
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o jaké měla podmínky pro vnímání objektu a jaká doba uplynula do 

konání rekognice, 

o jak úplně a přesně dokázala ztotožňující osoba popsat objekt, 

o jaká je úroveň smyslových a rozumových vlastností poznávající 

osoby (zejména jde-li o dítě, starší nebo nemocnou osobu). 

• Jaký byl průběh znovupoznávacího aktu, zejména: 

o zda byl dostatečný počet přivzatých objektů a zda splňovaly 

požadavek shodnosti se ztotožňovaným objektem v obecných 

znacích, 

o zda poznávající osoba znovu poznala ztotožňovaný objekt zcela 

bezpečně či nejistě, 

o zda poznávající osoba byla schopna uvést, podle jakých 

konkrétních znaků objekt ztotožnila. 

• Zda jsou ve výsledcích rekognice rozpory, zejména: 

o zda znaky, podle nichž byl objekt ztotožněn, jsou v souladu, 

nebo v rozporu se znaky uvedenými v předchozím popisu 

hledaného objektu, 

o zda skutečné znaky ztotožňovaného objektu jsou, či nejsou 

v souladu se znaky uvedenými v předchozím popisu hledaného 

objektu, 

o zda bylo dosaženo téhož výsledku znovupoznání téhož 

ztotožňovaného objektu, bylo-li více poznávajících osob, 

o jsou-li výsledky rekognice v souladu, či v rozporu s ostatními 

důkazy shromážděnými v dané trestní věci, 

o jaká je věrohodnost samotné poznávající osoby.235 

Velmi pečlivě je nutno hodnotit prohlášení poznávající osoby, nakolik si je 

jistá svým výběrem. V praxi se k tomuto často používá procentuální vyjádření 

(např. prohlášení: „Objekt č. 3 to je na 80%.“). Velmi problematické je podle 

mého názoru např. sdělení, že: „Osoba XY je nejpodobnější pachateli.“, neboť 

určení podobnosti není cílem rekognice. Orgány činné v trestním řízení se 

musí vypořádávat i s jinými sděleními. V protokolu o rekognici, který jsem 

                                            
235 VICHLENDA, Milan. Kriminalistika [online]. Střední odborná škola ochrany osob a majetku 
[cit. 15. dubna 2017]. Dostupné na < http://www.sosoom-
zlin.cz/media/skripta/kriminalistika.pdf.> 
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studovala při stáži na OSZ v Ostravě, jsem se setkala se sdělením poznávající 

osoby, která tvrdila, že osoba č. 2 je typově nejvíce podobná pachateli, 

přičemž toto nemůže tvrdit stoprocentně. Dále poznávající osoba uvedla, že 

osoba č. 2 sice odpovídá pachateli výškově a stavbou těla, ale není žádný 

konkrétní prvek, podle kterého by ho jednoznačně poznala. Důkazní význam 

takového výsledku rekognice je pochybný, nicméně není absolutně 

nepoužitelný, neboť jej lze využít při stanovení dalšího postupu ve vyšetřování. 

Významné je také hodnocení srovnání znaků a zvláštností 

ztotožňovaného objektu popsaných poznávající osobou při výslechu a těch, 

podle kterých ztotožňovaný objekt poznala, se skutečnými znaky a zvláštnosti 

ztotožňovaného objektu. S ohledem na zásadu volného hodnocení důkazů 

nelze určit přesný počet znaků, které se musí shodovat, abychom mohli důkaz 

označit za věrohodný. Proto záleží na jednotlivém orgánu činném v trestním 

řízení, zda v konkrétním případě dospěje k poznatku o zjištění totožnosti 

ztotožňovaného objektu, což však neznamená přípustnost libovůle.236 

Hodnocením rekognice se zabývá i judikatura, např. ÚS ve svém nálezu 

ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06, vyslovil, že samotná skutečnost, že 

poznávající osoba označila obviněného jako pachatele, musí být hodnocena 

po pečlivém uvážení všech okolností případu, včetně psychologických 

vlastností poznávající osoby i samotného průběhu úkonu. 

Za zmínku stojí i rozsudek NS ze dne 9. 10. 1997, sp. zn. 2 Tzn 90/97. 

Nejvyšší soud se zde totiž vypořádal s hodnocením rekognice poněkud 

zvláštně. Nejvyšší soud tvrdí, že i když s ohledem na určitou nejistotu 

svědkyně při ztotožnění obviněné by tato rekognice nemohla sama o sobě 

vést k usvědčení obviněného, není možné ji zcela pominout při hodnocení 

dalších důkazů. Nelze totiž přehlédnout, že svědkyně při rekognici uvedla, že 

by se mohlo jednat o ženu na fotografii č. 13, která je podobiznou obviněné, 

když tato měla jen jinak učesané vlasy a podoba by odpovídala. Nejvyšší soud 

vyjádřil názor, že těmito skutečnostmi, které vykazují momenty, jež se již dosti 

blíží ztotožnění obviněné, je třeba se při hodnocení důkazů zabývat podle 

§ 2 odst. 6 TŘ, a nikoli bez bližšího rozboru odmítnout výsledky rekognice. 

                                            
236 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 166. 
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Nejvyšší soud tak vychází z toho, že i nejistota poznávající osoby se u 

rekognice hodnotí. S takovým závěrem se ztotožňuji, ale nesouhlasím 

s odůvodněním takového závěru. U rekognice se má hodnotit nejistota 

ohledně volby jako taková, a nikoli momenty blížící se ztotožnění. Pod pojmem 

„moment, jež se blíží ztotožnění“ si představuji situaci, kdy poznávající osoba 

zvažuje volbu osoby, přičemž takový moment může nastat u všech figurantů. 

Neumím si ani představit, jak by orgán činný v trestním řízení takové momenty 

blížící se ztotožnění hodnotil. V praxi by to mohlo znamenat i to, že pokud by 

svědek při rekognici např. prohlásil, že: „Osoba č. 1, 2 a 4 jsou podobní 

pachateli a mohlo by se tak jednat o pachatele, ale označím osobu č. 3“, tak 

by nebyl výsledek rekognice pro orgán činný v trestním řízení jednoznačný a 

musel by hodnotit také zvažování volby osoby č. 1, 2 a 4. Avšak takřka každá 

rekognice představuje zvažování volby i jiných osob. Rozdíl by spočíval pouze 

v tom, že pokud své zvažování vysloví poznávající osoba nahlas, tak by tuto 

skutečnost orgán činný v trestním řízení musel při hodnocení zvažovat. Pokud 

by však poznávající osoba zvažovala svou volbu jen vnitřně a nikoli nahlas, byl 

by pro soud výsledek rekognice jednoznačný, neboť poznávající osoba 

označila konkrétní osobu. Důkazní síla takové rekognice by tak byla v těchto 

případech naprosto odlišná. Z tohoto důvodu se domnívám, že nejlepším 

řešením je se poznávající osoby jednoduše zeptat, nakolik si je jistá svou 

volbou, a takové sdělení pak hodnotit s ostatními kritérii. Orgán činný 

v trestním řízení pak nemusí dedukovat žádné „momenty, jež se blíží 

ztotožnění“. 

Výsledky rekognice představují pouze důkazy původní, nikoliv odvozené, 

neboť na rozdíl od výslechu může poznávající osoba znovu poznat pouze to, 

co sama vnímala svými smysly. Dále se může jednat o důkaz přímý (např. 

znovupoznání, kdy poznávající osoba přímo vnímala pachatele při trestném 

činu) i nepřímý (znovupoznání osoby, kdy poznávající osoba vnímala 

pachatele na místě a v době páchání trestného činu). Výsledky rekognice 

mohou být ospravedlňující i usvědčující.237 

                                            
237 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 169. 
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Na důkazní význam rekognice bude mít vliv také porušení procesního 

postupu stanoveného pro její provedení. Pokud budou porušeny procesní 

předpisy (např. nebudou při rekognici osob přibráni nejméně tři figuranti), bude 

se jednat o podstatnou vadu řízení, která by mohla odůvodnit také zrušení 

rozhodnutí odvolacím orgánem. Otázkou je, zda porušení kriminalistických 

pravidel pro přípravu a provedení rekognice (např. provedení rekognice s více 

poznávajícími osobami zároveň), které nejsou zakotveny v TŘ, taktéž nutně 

představuje podstatnou vadu řízení. Miroslav Protivinský zastává názor, že i 

porušení těchto pravidel představuje podstatnou vadu řízení, neboť tato 

pravidla jsou schopná vést k poznání objektivní pravdy v trestním řízení.238 

S tímto názorem souhlasím tam, kde kriminalistická pravidla jsou natolik 

významná, že by měla být výslovně upravena v TŘ. U některých 

kriminalistických pravidel (např. včasnost provedení rekognice) mám však 

za to, že jejich porušení nemusí být vnímáno přímo jako podstatná vada řízení. 

Takové porušení kriminalistických pravidel totiž můžeme vzít v potaz u 

hodnocení věrohodnosti výsledku rekognice. 

Zároveň bych zdůraznila jednu významnou skutečnost, které jsem se již 

věnovala výše, a to že provedení rekognice je nerozlučně vázáno na lidskou 

paměť, která je snadno ovlivnitelná, nepřesná, má na ni vliv celá řada faktorů a 

může dojít ke zkreslení vnímání a dojmů. Domnívám se, že od těchto okolností 

nelze odhlédnout, a to zejména v případech, kdy je rekognice stěžejním či 

dokonce jediným důkazním prostředkem k usvědčení pachatele. Výzkumy 

americké instituce „Innocence project“ ukazují, že očití svědci označí 

nesprávně pachatele trestného činu ve zhruba 72% případů239. Takové číslo 

nelze brát na lehkou váhu. Řešením je samozřejmě provádění DNA analýz, 

avšak k tomu je potřeba najít na místě činu biologické stopy, což se nemusí 

vždy podařit. Samotné DNA analýzy navíc k usvědčení pachatele nestačí. Na 

základě výše uvedeného mám za to, že k provedení rekognice by se nemělo 

přistupovat ve všech případech, kdy poznávající osoba určitým způsobem 

vnímala ztotožňovaný objekt, ale jen ve skutečně odůvodněných případech, 

                                            
238 PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav kriminalistiky PF 
UK, 1971, s. 170. 
239The Innocence Project [online]. [cit. 18. dubna 2017]. Dostupné na 
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zejména když poznávající osoba prohlásí, že je schopna ztotožňovaný objekt 

znovu poznat. Opačný přístup by mohl vést k situacím, v nichž poznávající 

osoba označí objekt s tím, že jí pouze nejvíce připomíná ztotožňovaný objekt, 

případně označí zcela jiný objekt. Takový postup v podstatě vytváří 

„antidůkaz“.240 

Závěrem k otázce významu rekognice považuji za nutné zmínit, že 

výsledek rekognice nemusí být vždy pozitivní, neboť nemusí dojít 

ke ztotožnění, popř. ke ztotožnění dojde, avšak výsledek rekognice není 

z různých důvodů dostatečně věrohodný. Kriminalisté však zdůrazňují,241 že i 

negativní výsledek rekognice je významný, neboť může být využit pro další 

postupy při vyšetřování, zejména při prověřování existujících a vytyčování 

nových vyšetřovacích verzí. 

8.3 Použitelnost rekognice provedené p řed zahájením 
trestního stíhání bez p řítomnosti obhájce obvin ěného 
v řízení před soudem 

S ohledem na neodkladnost a neopakovatelnost rekognice považuji 

za vhodné zmínit nález ÚS ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14, který se 

zabývá použitelností rekognice provedené před zahájením trestního stíhání 

bez přítomnosti obhájce obviněného v řízení před soudem. Ústavní soud 

uvádí, že: „V řízení před soudem mohou být jako důkaz použity zásadně jen 

takové výpovědi svědků, včetně rekognicí, jejichž provedení měla obhajoba 

možnost být přítomna a aktivně účastna. Pouze ve výjimečných případech lze 

přistoupit k použití důkazu provedeného podle § 158a TŘ, jehož se obhajoba 

nemohla účastnit. Zejména v případech, kdy takový důkaz má být 

rozhodujícím nebo dokonce jediným důkazem o vině, je naprosto nezbytné, 

aby se orgány činné v trestním řízení automaticky nespoléhaly na možnost 

použití důkazu v režimu § 211 odst. 2 písm. b) TŘ, ale vyvinuly aktivní úsilí 

k opakovanému provedení úkonu v řízení před soudem, jehož by se už mohla 

obhajoba účastnit. Až pokud bylo toto úsilí marné či z povahy věci nelze úkon 

opakovat, je možné připustit odsouzení obžalovaného založené rozhodující či 

                                            
240 FENYK, Jaroslav a kol. Některé zvláštní způsoby dokazování (3. pokračování). 
Kriminalistický sborník. 2009, č. 1, s. 40. 
241 Např. TIPLICA, Mircea a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Praha: Policejní akademie 
České republiky, 1999, s. 89. 
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celou měrou na důkazu, jehož se obhajoba nemohla zúčastnit, a to za splnění 

dalších přísných kumulativních podmínek. Těmito podmínkami jsou 

skutečnost, že řízení jako celek lze považovat za spravedlivé, a existují 

skutečnosti dostatečně vyvažující nevýhody spojené s připuštěním takového 

důkazu, včetně možnosti řádného a spravedlivého posouzení jeho 

věrohodnosti a spolehlivosti.“242 Tento nález považuji za důležitý zejména 

z toho důvodu, že pokud orgány činné v trestním řízení mají možnost rekognici 

opakovat (zejména provést rekognici in natura po rekognici podle fotografie), 

tak ji musí využít, neboť provedení rekognice bez přítomnosti obhájce 

skutečně představuje zkrácení práv obhajoby. 

Podobně problematiku vymezil ÚS v nálezu ze dne 9. 10. 2013, sp. zn. 

Pl. ÚS 25/13, kde uvádí, že: „Obecný soud, pokud využívá postupu podle 

§ 158a a § 211 TŘ a přečte v hlavním líčení protokol o výslechu svědka, aniž 

by ho mohla obhajoba vyslechnout, je oprávněn tak učinit pouze v případě, že 

je pro takový postup dán závažný důvod a současně výpověď nepřítomného 

svědka nelze považovat za výlučný či rozhodující důkaz viny. V případě, že se 

obecný soud rozhodne připustit jako důkaz výpověď svědka, kterého neměla 

obhajoba příležitost vyslechnout, a tato výpověď představuje výlučný nebo 

rozhodující důkaz viny, obstojí takovýto postup pouze tehdy, jestliže i přesto 

lze řízení považovat jako celek za spravedlivé a jestliže jsou dány skutečnosti 

dostatečným způsobem vyvažující nevýhody spojené s připuštěním takového 

důkazu, jakož i skutečnosti umožňující řádné a spravedlivé posouzení 

důvěryhodnosti takového důkazu.“243 

Omezením práv obhajoby se zabývá také ESLP. Podle něj dochází 

k rozporu s čl. 6 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod zejména v případech, kdy se odsouzení zakládá výlučně nebo 

v rozhodující míře na takové výpovědi svědka, kterého obviněný ani ve fázi 

jednání před soudem, ani ve fázi vyšetřování, neměl možnost vyslechnout či 

dát vyslechnout. ESLP v rozsudku ve věci Balšán proti České republice ze dne 

18. 7. 2006 č. 1993/02 uvádí, že: „Článek 6 totiž soudům umožňuje založit 

odsouzení na výpovědích svědka obžaloby, kterého obžalovaný ani jeho 

                                            
242 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14. 
243 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/13, podobně také nález 
Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2009, sp. zn. I. ÚS 3206/08. 
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právní zástupce neměli možnost v žádné fázi řízení vyslechnout, pouze 

za splnění následujících podmínek: zaprvé, pokud konfrontace neproběhla 

z důvodu nemožnosti nalézt svědka, a musí být prokázáno, že příslušné 

orgány tohoto svědka aktivně hledaly, aby tuto konfrontaci umožnily; zadruhé, 

sporné svědectví nesmí být v žádném případě jediným důkazem, na kterém se 

odsouzení zakládá.“244 

Postoj českých soudů a ESLP tedy není ohledně této problematiky 

jednotný. České soudy připouštějí použití důkazu provedeného podle 

§ 158a TŘ, jehož se obhajoba nemohla účastnit, za splnění určitých 

podmínek, a to i tehdy, když se jedná o důkaz rozhodující či dokonce jediný. 

ESLP připouští důkaz provedený bez přítomnosti obhájce, ale nesmí se jednat 

o jediný důkaz, na kterém se odsouzení zakládá. Zároveň je nutné zdůraznit, 

že ESLP se ve výše uvedeném rozsudku výslovně vyjadřuje pouze 

k výslechům, nikoli k rekognici. Domnívám se, že by se postoj ESPL neměl 

rozšiřovat také na provedení rekognice, a to zejména s ohledem na její 

význam. Mám za to, že i zde je nutné se znovu zamyslet nad významem 

rekognice jako důkazního prostředku. Nepřítomnost obhájce u rekognice by 

neměla vést k nepoužitelnosti tohoto významného důkazního prostředku, 

zejména za situace, kdy právní úprava poskytuje mnoho jiných institutů 

zaručujících řádné a zákonné provedení rekognice.  

                                            
244 Rozsudek ESLP ze dne 18. 7. 2006 ve věci stížnosti č. 1993/02 Balšán proti České 
republice. Podobně také Rozsudek ESLP ze dne 24. 11. 1986 ve věci stížnosti č. 9120/80 
Unterpertinger proti Rakousku ad. 
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9 Rekognice ve Velké Británii 

9.1 Právní úprava 

Právní úprava rekognice je ve Velké Británii obsažena v zákoně o 

policejních a trestních důkazech245 z roku 1984, konkrétní úprava je obsažena 

v Kodexu D246 a jeho dodatcích247. Studiem anglické právní úpravy jsem 

nabyla dojmu, že anglická právní úprava rekognice je sice mnohem širší než 

česká, na druhou stranu je místy zbytečně podrobná. Např. dle bodu 5 

Dodatku B Kodexu D pokud je podezřelý vězněm, mají mít všechny osoby ve 

skupině vězeňské oblečení. Takové ustanovení považuji za nadbytečné 

vzhledem k obecnému požadavku podobnosti figurantů s poznávanou osobou. 

Podobně např. bod 11 Dodatku B Kodexu D, podle něhož pokud tvoří 

rekogniční skupinu uniformovaní policisté, musí být skryty identifikační 

odznaky. 

Zatímco v českém právním řádu není vázáno provedení rekognice na 

souhlas poznávané osoby, v anglickém právním řádu nemusí podezřelý 

s rekognicí souhlasit. Pokud podezřelý s provedením rekognice nesouhlasí, 

policejní orgán může pokračovat skrytě, popř. může provést skupinovou 

rekognici.248 Takový postup český právní řád neumožňuje. 

9.2 Způsoby rekognice 

Rekognice může být prováděna několika způsoby. Kromě klasické 

rekognice in natura (označované jako identification parade) a rekognice podle 

fotografie zná anglické právo také skupinovou rekognici (označovanou jako 

group identification) a video rekognici. Dle ustanovení 3.14 Kodexu D se 

k video rekognici přistoupí, ledaže je a) nepraktická, b) rekognice in natura je 

praktičtější a vhodnější než video rekognice, nebo c) je podle policisty 

provádějícího rekognici uspořádání skupinové rekognice vhodnější 

a praktičtější než video rekognice a rekognice in natura. Z tohoto zákonného 

                                            
245 Police and Criminal Evidence Act 1984. 
246 Code of practise for the identification of persons by police officers (dále jen “Kodex D”). 
247 Dodatek A – video rekognice (dále jen „Dodatek A“), Dodatek B – rekognice in natura (dále 
jen „Dodatek B“), Dodatek C – skupinová rekognice (dále jen „Dodatek C“), Dodatek D – 
konfrontace (dále jen „Dodatek D“), Dodatek E – rekognice podle fotografie (dále jen „Dodatek 
E“). 
248 Bod 3.17 (v) a 3.21 Kodexu D. 
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vymezení tedy vyplývá, že video rekognice stojí mezi způsoby rekognice na 

prvním místě. 

Zajímavostí je skutečnost, že Dodatek D Kodexu D obsahuje také úpravu 

konfrontace. České právo upravuje konfrontaci v § 104a TŘ, a to jako 

samostatný zvláštní způsob dokazování. Ve Velké Británii má však 

konfrontace jiný význam než u nás, neboť spočívá v tom, že svědek je 

dotázán, zda osoba, kterou viděl, může být osobou, se kterou je nyní 

konfrontován.  Jednoduše řečeno, svědek je dotázán, zda „Je toto osoba, 

kterou jste viděl?“ Pokud svědek identifikuje osobu, ale není schopen tuto 

identifikaci potvrdit, musí být dotázán, nakolik si je jistý, že se jedná o osobu, 

kterou dříve viděl. Pojem konfrontace tedy ve Velké Británii představuje jeden 

ze způsobů identifikace.249 Tento způsob identifikace je však subsidiární a 

použije se, pokud žádný z ostatních způsobů identifikace není použitelný.250 

Takový postup je v českém prostředí znám jako agnoskace, které jsem se 

věnovala výše. Anglické právo má tedy na rozdíl od českého práva agnoskaci 

upravenu přímo zákonem. 

9.3 Rekognice in natura 

Rekognice in natura je upravena v Dodatku B Kodexu D. Dle ustanovení 

3.14 Kodexu D není uspořádání rekognice in natura praktické, pokud je zde 

některý z faktorů jako např. počet svědků, zdravotní stav svědků, dostupnost a 

cestovní požadavky. Stejně jako v českém právu může rekognice osob 

probíhat buď v normální místnosti, nebo v místnosti s ochranným sklem 

umožňujícím poznávající osobě vidět poznávanou osobu a figuranty, aniž by 

byla sama viděna.251 Spolu s podezřelým musí být ve skupině 

přítomno nejméně osm figurantů. Anglický právní řád tak stejně jako český 

stanoví pouze minimální počet osob, nikoli maximální. Ztotožňováni mohou být 

společně dva podezřelí jen, pokud jsou zhruba podobného vzhledu, pak ale 

musí být přivzato nejméně dvanáct figurantů. Více podezřelých nemůže být 

ztotožňováno, ledaže se jedná o skupinovou rekognici, pak může být 

                                            
249 VALENTINE, Tim, HEATON, Pamela. An evaluation of the fairness of police line-ups and 
video identification. Applied Cognition Psychology. 1999, vol. 13, p. 60. 
250 Dodatek D Kodexu D. 
251 Bod 2 Dodatku B Kodexu D. 
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ztotožňován zároveň libovolný počet podezřelých.252 Jak jsem se již výše 

zmiňovala, u nás tuto problematiku TŘ neřeší. Provádět rekognici jen s jednou 

poznávanou osobou je jedním z taktických doporučení kriminalistů, avšak NS 

v usnesení ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 5 Tdo 413/2012, připustil, že je možné 

akceptovat i zařazení více poznávaných osob. 

Za důležitý považuji bod 10 Dodatku B Kodexu D, který výslovně stanoví, 

že pokud má podezřelý neobvyklé fyzické znaky jako jizvy, tetování nebo 

výrazný účes či barvu vlasů, přičemž tyto znaky nemohou být replikovány na 

figuranty, mohou být podniknuty kroky ke skrytí těchto znaků na podezřelém a 

figurantech, pokud s tím podezřelý a jeho obhájce souhlasí. V českém právním 

řádu není otázka maskování vůbec upravena. Osobně se domnívám, že 

maskování je poznávaná osoba povinna strpět (do té míry, dokud to 

nezasahuje do osobnostních práv, zejména práva na zachování tělesné 

integrity a lidské důstojnosti), protože se jedná o pasivní úkon tak, jak to 

charakterizoval ÚS ve svém nálezu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06. 

Z tohoto důvodu souhlas podezřelého a jeho obhájce není třeba. 

Dále Dodatek B Kodexu D v bodu 16 stanoví, že svědci si musí 

prohlédnout poznávanou osobu a figuranty nejméně dvakrát. U nás takový 

požadavek TŘ nestanoví, je však běžnou praxí policejních orgánů, že je 

rekognice opakována. Svým pochybnostem o této policejní praxi jsem se 

věnovala výše. 

Významné je také ustanovení 3.11 Kodexu D, dle něhož zařizování a 

průběh rekognice nemůže provádět policista zahrnutý do vyšetřování. Takový 

policista nemůže mít na rekognici žádnou účast. Tento postup vytváří vyšší 

míru objektivity.253 Zároveň však nic nebrání policistovi vedoucímu rekognici 

konzultovat s policistou odpovědným za vyšetřování volbu typu rekognice. U 

nás je naopak běžné, že rekognici vede policista, který má danou trestní věc 

na starost. Český ani anglický právní řád nezná v předchozích kapitolách 

zmiňovaný blind administration, který je využíván v některých amerických 

státech. 

                                            
252 Bod 9 Dodatku B Kodexu D. 
253 MṺLLER, Jaroslav, HAMBALEK, Josef. Provádění rekognice ve Velké Británii. 
Kriminalistický sborník, 2009, č. 2, s. 67. 
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9.4 Rekognice podle fotografie 

Bod 3.3 Kodexu D umožňuje rekognici podle fotografie, avšak za 

přísných podmínek. Svědkovi totiž nemůže být ukázána fotografie, pokud je 

policii známa totožnost podezřelého a podezřelý je dostupný k provedení 

videorekognice, klasické rekognice nebo skupinové rekognice. Bod 3.21 

zároveň doplňuje, že fotografie lze použít, pokud je podezřelý policejnímu 

orgánu znám, avšak je nedosažitelný, a pokud je provedení takové rekognice 

nezbytné. Tento způsob provedení rekognice je tedy stejně jako v českém 

právním řádu chápán jako subsidiární. Anglická úprava je však mnohem 

přísnější, neboť váže provedení rekognice podle fotografie na znalost 

totožnosti a nedosažitelnost podezřelého. Podle ustanovení § 104b odst. 4 TŘ 

se provede rekognice podle fotografie, není-li možno ukázat poznávanou 

osobu. Nemožnost ukázat poznávanou osobu však může nastat i v případě, 

kdy je podezřelý k provedení rekognice dostupný (např. když poznávaná 

osoba do provedení rekognice podstatně změní svůj vzhled a nebude moci být 

provedeno maskování). Pak bude na místě použití rekognice podle fotografie, i 

když bude policejnímu orgánu totožnost podezřelého známa a ten bude 

k provedení rekognice dostupný. Ve Velké Británii nemohou v případě 

dostupnosti podezřelého provést rekognici podle fotografie. Tento přístup lze 

odůvodnit skutečností, že v anglickém právu má primární postavení video 

rekognice, která na rozdíl od rekognice podle fotografie vykazuje více benefitů 

(viz níže). Můžeme tedy zjednodušeně říci, že ve Velké Británii rekognici podle 

fotografie de facto nepotřebují. 

Bod 3.21 Kodexu D také stanoví, že jakékoliv snímky nedosažitelného 

podezřelého (pohyblivé i statické) mohou být použity nebo získány skrytě, 

pokud je to nezbytné. Toto ustanovení tak umožňuje použít snímky, i když se 

podezřelý odmítá rekognice účastnit.254 

Anglická právní úprava stejně jako česká počítá s možností provedení 

video rekognice a rekognice in natura poté, co již byla provedena rekognice 

podle fotografie. V takovém případě nesmí být svědkovi připomenuty ani 

fotografie, ani jakýkoli popis podezřelého.255 O takovém opakování rekognice 

                                            
254 Poznámka 3D Kodexu D. 
255 Bod 13 Dodatku A Kodexu D. 
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musí být podezřelý a jeho obhájce informován před provedením opakované 

rekognice.256 Česká právní úprava navíc blíže specifikuje, že rekognice podle 

fotografie nesmí bezprostředně předcházet rekognici ukázáním osoby. 

Při rekognici podle fotografie se svědkovi předloží nejméně dvanáct 

fotografií.257 Náš TŘ požaduje předložení nejméně tři fotografií, česká 

kriminalistická praxe však doporučuje, aby byl počet předložených fotografií 

vyšší, neboť portrétní fotografie nikdy neposkytují tolik informací jako přímé 

pozorování osoby. 

9.5 Video rekognice 

Video rekognice je ve Velké Británii využívána od roku 2002. Do této 

doby ji neumožňovaly technické možnosti, neboť neexistovala jednotná 

celostátní databáze videozáznamů, a policejní orgány tak nemohly zajistit 

videosnímky podobných osob.258 

Provádění video rekognice umožňuje systém „Viper“ (Video Identification 

Parade Electronic Recording), jehož cílem je poskytnout účinný způsob 

editace velkého množství video rekognic při dodržení současných právních 

předpisů a podpoře spravedlnosti a praktičnosti. Systém umožňuje provést 

30 000 video rekognic za rok.259 Druhým využívaným systémem umožňujícím 

video rekognici je „Promat“ (Profile Matching). 

Poznávající osoba při video rekognici shlédne na televizní obrazovce 

nebo počítači DVD film trvající přibližně tři minuty, který obsahuje pohyblivé 

snímky podezřelého a nejméně osm figurantů podobných podezřelému 

věkem, vzhledem a postavením. Ve Skotsku se vyžaduje pouze pět 

figurantů.260 Figuranty tvoří dobrovolníci. V současnosti systém Viper obsahuje 

zhruba 37 500 snímků.261 

                                            
256 Bod 9 Dodatku E Kodexu D. 
257 Bod 4 Dodatku E Kodexu D. 
258 MṺLLER, Jaroslav, HAMBALEK, Josef. Provádění rekognice ve Velké Británii. 
Kriminalistický sborník, 2009, č. 2, s. 65. 
259 Video Identification Parade Electronic Recording [online]. [cit. 2. března 2017]. Dostupné na 
<http://www.viper.police.uk/index.html.>. 
260 Video Identification Parade Electronic Recording [online]. [cit. 2. března 2017]. Dostupné na 
<http://www.viper.police.uk/pages/advice.html>. 
261 Video Identification Parade Electronic Recording [online]. [cit. 2. března 2017]. Dostupné na 
<http://www.viper.police.uk/pages/volunteering.html>. 
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Jak lze vidět na videu dostupném na webových stránkách systému 

Viper,262 při provádění video rekognice je poznávající osobě ukázána sada 

jednotlivých video snímků podezřelého a figurantů. Snímky nezachycují celou 

postavu, nýbrž jen hlavu a ramena. Každá osoba se nejdříve dívá zpříma do 

kamery, poté pomalu otáčí hlavu doleva a následně doprava. Video rekognice 

tedy představuje tzv. sekvenční lineup. Jak jsem již uvedla výše, český právní 

řád tento typ rekognice nezná, neboť u nás se provádí rekognice simultánní, 

tzn., že svědek vnímá podezřelého spolu s více osobami ve stejnou dobu, 

nikoli postupně za sebou. 

V jedné sérii záznamů se může objevit pouze jeden podezřelý. Pokud se 

však znovu poznávají dva podezřelí zhruba stejné podoby, lze jejich snímky 

zařadit do jedné série, avšak ta musí obsahovat záznamy alespoň dvanácti 

figurantů.263 

Bod 2A Dodatku A Kodexu D výslovně umožňuje učinit určité kroky 

v případech, kdy se u podezřelého vyskytuje nějaký zvláštní znak (např. jizva, 

tetování, výrazný účes či barva vlasů), který se nevyskytuje u figurantů. 

V takovém případě může být buď zakryto místo, kde se zvláštní znak 

vyskytuje, nebo má být zvláštní znak replikován na záznamech figurantů. 

Znaky mohou být takto zakryty či replikovány elektronicky nebo jakoukoliv 

jinou metodou zajišťující, že záznamy podezřelého a figurantů budou podobné. 

Volba mezi zakrytím a replikací zvláštního znaku bude záležet na skutečnosti, 

zda poznávající osoba předem zvláštní znak popsala či nikoli. 

Podezřelému, obhájci nebo rodiči v případě mladistvého podezřelého 

musí být dána možnost vidět kompletní sadu snímků dříve, než je viděna 

poznávající osobou. Pokud bude mít podezřelý odůvodněné námitky proti 

sadě snímků nebo některému účastníkovi, policejní orgán učiní potřebné kroky 

k odstranění důvodů námitky, nebo podezřelému či jeho zástupci sdělí, proč 

nemůže být jejich námitkám vyhověno.264 

Podezřelý se nesmí zúčastnit provádění video rekognice, zúčastnit se 

však může jeho obhájce. Pokud obhájce není provedení video rekognice 

                                            
262 Dostupné na <http://www.viper.police.uk/pages/parade_demo_video.html>. 
263 Bod 2 Dodatku A Kodexu D. 
264 Bod 7 Dodatku A Kodexu D. 
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přítomen, musí být průběh rekognice zaznamenán na obrazovém a zvukovém 

záznamu.265 

Anglická úprava video rekognice umožňuje postup, který český právní 

řád nezná, a to poučení poznávající osoby, že se v sadě snímků může, ale 

nemusí objevit osoba, kterou dříve viděla a popsala. Výzkumy ukazují, že 78% 

svědků falešně identifikovalo jako pachatele někoho jiného, pokud nebyli 

dopředu upozorněni na možnou nepřítomnost pachatele v rekogniční skupině. 

Pokud svědci naopak na tuto možnost upozorněni byli, falešně byl pachatel 

identifikován jen v 33 % případů. Výhodám a nevýhodám tohoto postupu jsem 

se již věnovala výše. 

Poznávající osoba je před provedením video rekognice také poučena o 

tom, že může kdykoliv v průběhu provádění rekognice požadovat prohlédnutí 

konkrétní části záznamů nebo pozastavení konkrétního záběru, a že není 

stanoven žádný limit, kolikrát si může sadu prohlédnout. Sada musí být 

poznávané osobě ukázána dvakrát, a to i když je schopna podezřelého 

identifikovat na základě prvního zhlédnutí. Poté, co poznávající osoba označí 

konkrétní osobu, je jí znovu ukázán záběr označené osoby, a potvrdí 

identifikaci.266 

Provádění video rekognice je natolik precizováno, že jsou zohledňovány 

např. i změny módních trendů v oblékání a účesech. Pro vytvoření video 

záznamů jsou stanoveny přísné podmínky (pro osvětlení, barevnost, umístění 

kamer či délku záběrů), které mají zajistit stejnou kvalitu snímků.267 

9.5.1 Zhodnocení video rekognice 

Video rekognici považuji za velmi efektivní. Hlavní výhodu spatřuji 

v jednoduchosti tohoto postupu, neboť odpadá složitá příprava jako v případě 

rekognice in natura. Policejní orgán nemusí zejména vyhledávat a zajišťovat 

přítomnost figurantů, kteří se podobají poznávané osobě, nemusí zajistit a 

řádně připravit místnost pro provedení rekognice atd. Díky velkému množství 

snímků v databázi je možné najít figuranty i poznávaným osobám se 

                                            
265 Bod 9 Dodatku A Kodexu D. 
266 Bod 11 Dodatku A Kodexu D. 
267 MṺLLER, Jaroslav, HAMBALEK, Josef. Provádění rekognice ve Velké Británii. 
Kriminalistický sborník, 2009, č. 2, s. 67. 
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specifickými znaky, aniž by muselo být provedeno fyzické maskování. Pokud 

podezřelý vykazuje určité specifické znaky, které se neobjevují na snímcích 

figurantů v systému, video snímky se mohou v porovnání s rekognicí in natura 

a rekognicí podle fotografie jednoduše upravit. 

Předností video rekognice je také fakt, že provedení rekognice nemůže 

být zrušeno, protože se poznávaná osoba nebo některý z figurantů nedostavil. 

Další výhodou je, že systém Viper umožňuje vytvořit video zhruba do dvou 

hodin od zadání požadavku, zatímco rekognice in natura je připravována 

v řádech dnů až měsíců.268 

Video rekognice v podstatě nahrazuje přímé pozorování poznávané 

osoby, a je proto mnohem přesnější a méně zkreslující než rekognice podle 

fotografie. Na rozdíl od rekognice in natura může být video rekognice 

provedena takřka kdekoliv. K vysoké míře zákonnosti video rekognice přispívá 

i možnost podezřelého nebo jeho obhájce vyjádřit se ke snímkům a požadovat 

jejich případnou změnu.269 

V neposlední řadě nelze odhlédnout ani od finanční stránky provádění 

video rekognice, neboť běžná rekognice in natura stojí ve Velké Británii od 750 

do 1250 liber, zatímco video rekognice vyjde zhruba na 150 liber.270 

Nevýhodu video rekognice spatřuji ve způsobu vnímání poznávané 

osoby. Video snímky zachycují pouze hlavu a ramena, přičemž osoby na 

snímcích pouze otáčejí hlavou. Při rekognici in natura vidí poznávající osoba 

celou postavu, může si osoby prohlédnout ze všech stran, popř. požadovat, 

aby se otočily, což ji podle mého názoru umožní vytvořit si celistvější a 

přesnější obraz a srovnat jej s obrazem objektu, který vnímala v souvislosti 

s vyšetřovanou událostí. 

S ohledem na výčet výhod, které video rekognice přináší, se domnívám, 

že tento institut by měl mít své místo i v českém právním řádu. 

                                            
268 Např. VALENTINE, Tim, DARLING, Stephen, MEMON, Amina. How can psychological 
science enhance the effectiveness of identification procedures? An international comparison. 
Public Interest Law Reporter. 2007, vol. 11, p. 7. 
269 MṺLLER, Jaroslav, HAMBALEK, Josef. Provádění rekognice ve Velké Británii. 
Kriminalistický sborník, 2009, č. 2, s. 67. 
270 Tamtéž. 
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9.6 Skupinová rekognice 

Skupinová rekognice je jeden ze způsobů identifikace, při kterém svědek 

pozoruje podezřelého v neformální skupině lidí.  Probíhá buď se souhlasem 

podezřelého, či bez jeho souhlasu. Skupinová rekognice bez souhlasu 

podezřelého probíhá podle stejných pravidel jako rekognice se souhlasem, 

avšak s tím rozdílem, že podezřelý neví, kde bude rekognice probíhat, a nemá 

ani právo na přítomnost obhájce.271 Pokud se provádí rekognice se souhlasem 

podezřelého, a podezřelých je více, musí proběhnout jednotlivé skupinové 

rekognice zvlášť. Pokud je však podezřelých více, a ti s provedením skupinové 

rekognice nesouhlasí, může být při jedné skupinové rekognici ztotožňován 

libovolný počet podezřelých.272 

Skupinová rekognice se koná na místě, kde neformálně procházejí nebo 

čekají lidé ve skupinách, ke kterým je poznávaná osoba schopna se připojit a 

svědek je schopen ji v takové skupině vidět. Typicky se jedná o skupiny lidí na 

eskalátorech, v obchodních centrech nebo vlakových a autobusových 

nádražích.273 Specifikem skupinové rekognice je skutečnost, že při ní nemůže 

být žádným způsobem kontrolován počet, pohlaví, vzhled nebo oblečení osob 

nacházejících se na daném místě. Přesto zákon požaduje, aby policejní orgán 

alespoň zvážil celkový vzhled a počet lidí, které se na místě budou 

pravděpodobně nacházet.274 

Při provádění skupinové rekognice by měly být pořízeny obrazové a 

zvukové záznamy nebo video záznam zachycující celkový dojem prostředí a 

počtu přítomných osob. Pokud však není pořízení záznamů praktické, mohou 

být pořízeny i později.275 

Poznávající osoba pozoruje pohybující se nebo stojící skupinu lidí. 

V případě pohybující se skupiny osoba vedoucí rekognici vyzve svědka, aby 

pozoroval skupinu a poukázal na každou osobu, o které si myslí, že má být 

ztotožněna. Jakmile je takto svědek informován, je podezřelému umožněno 

umístit se kdekoli do skupiny lidí. Pokud svědek někoho označí, je vyzván, aby 

                                            
271 Bod 34-35 Dodatku C Kodexu D. 
272 Bod 36 Dodatku C Kodexu D. 
273 Bod 2 a 4 Dodatku C Kodexu D. 
274 Bod 6 Dodatku C Kodexu D. 
275 Bod 8 a 9 Dodatku C Kodexu D. 
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si osobu pozorněji prohlédl a potvrdil identifikaci. Pokud takový postup není 

praktický, nebo svědek nepotvrdí identifikaci, je dotázán, nakolik si je svou 

volbou jistý.276 Pokud se jedná o stojící skupinu lidí (např. ve frontě), je průběh 

rekognice podobný, svědek však nestojí na místě, ale je vyzván, aby minul 

skupinu lidí a prohlédl si každou osobu ve skupině nejméně dvakrát.277 

Pokud se podezřelý bezdůvodně zpozdí s připojením ke skupině, nebo 

se záměrně ukryje před zraky svědků, může to být považováno za odmítnutí 

spolupracovat při rekognici. Specifický je dále postup v případech, kdy svědek 

označí jinou osobu než podezřelého. Poté totiž musí být označená osoba o 

tomto informována a požádána o sdělení jména a adresy. Neexistuje však 

povinnost tyto údaje poskytnout a ani žádný zákon nestanoví policejnímu 

orgánu povinnost tyto údaje zaznamenávat.278 

Český právní řád skupinovou rekognici nezná. Skupinová rekognice by u 

nás porušovala jednu ze základních podmínek rekognice, a to pozorování 

poznávané osoby mezi osobami, které se svým zevnějškem výrazně 

neodlišují, neboť u skupinové rekognice je tato podmínka ve většině případů 

nesplnitelná. České právo upravuje pouze rekognici skrytou, a ta má jinou 

podstatu. Skrytá rekognice probíhá tak, že poznávaná osoba ví o jejím konání, 

avšak při rekognici se bezprostředně nesetká s poznávající osobou. Někteří 

kriminalisté však tvrdí, že skrytá rekognice má probíhat, aniž by o ní 

poznávaná osoba věděla, a pak se taková rekognice v podstatě blíží 

skupinové rekognici. Tento názor odůvodňují zejména tím, že lidé mohou 

vědomě měnit dynamické vlastnosti člověka a provedení klasické rekognice by 

tak bylo zbytečné. Provádění skryté rekognice bez vědomí poznávané osoby 

by však v případě českého právního řádu bylo v rozporu s judikaturou ÚS (již 

zmiňovaný nález ÚS ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06), neboť 

rekognice podle dynamických vlastností představuje aktivní jednání 

obviněného, kterým může sám sebe usvědčit, a provedení takové rekognice je 

porušením zásady nemo tenetur se ipsum accusare. 

                                            
276 Bod 21-23 Dodatku C Kodexu D. 
277 Bod 28 Dodatku C Kodexu D. 
278 Bod 30-31 Dodatku C Kodexu D. 
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9.6.1 Zhodnocení skupinové rekognice 

Nespornou výhodu skupinové rekognice spatřuji v možnosti jejího 

provedení bez souhlasu podezřelého. V případě českého právního řádu sice 

souhlas taktéž požadován není, ale podezřelý může průběh rekognice snadno 

zmařit. Skupinovou rekognici však zmařit nemůže, neboť ani neví o tom, že je 

v daném okamžiku a na daném místě ztotožňován. Další výhodou je 

skutečnost, že poznávající osoba může vidět nejen postavu poznávané osoby, 

ale také její chůzi a chování, což jí umožní si lépe a přesněji poznávanou 

osobu vybavit. 

Provádění skupinové rekognice sebou nese i nevýhody. Poznávající 

osoba nebude mít při provádění skupinové rekognice (zejména u skryté 

rekognice) dostatek času si osoby prohlédnout, porovnat je a vybavit si osobu, 

kterou v souvislosti s vyšetřovanou událostí vnímala. Kodex D podrobně 

upravuje, jak má skrytá skupinová rekognice probíhat, proveditelnost 

některých ustanovení je však podle mého názoru sporná. Např. bod 28 

Dodatku C Kodexu D stanoví, že svědek má být při provedení skryté 

skupinové rekognice vyzván, aby minul skupinu lidí a prohlédl si každou osobu 

ve skupině nejméně dvakrát. Takového ustanovení ve mně vyvolává otázku, 

jak toto svědek prakticky provede, aniž by byl příliš nápadný? 

Přestože má skupinová rekognice řadu výhod, domnívám se, že se jedná 

o natolik sporný institut, že by měl zůstat českým právním řádem neupraven. 

V práci jsem několikrát zmiňovala, že rekognice je velmi složitý úkon, a o 

skupinové rekognici toto platí dvojnásobně. České právní úpravě rekognice 

vytýkám její nejasnost a strohost. Domnívám se však, že v případě skupinové 

rekognice by ani podrobná právní úprava nestačila, neboť jak jsem ukázala 

výše, anglická právní úprava sice podrobná je, avšak stejně vyvolává otázky 

zejména ohledně proveditelnosti některých ustanovení. Navíc při provedení 

skupinové rekognice mohou oproti klasické rekognici nastat různé 

nepředvídané okolnosti, které mohou úkon zmařit. Podstatou rekognice (ať už 

se jedná o jakýkoli typ rekognice) je, že si poznávající osoba představuje 

objekt mezi několika podobnými objekty, které si vyčleňuje, srovnává 

a ztotožňuje s představou objektu, který již dříve vnímala. Skupinová 

rekognice se však tomuto vymezení rekognice naprosto vymyká.  
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Závěr 

V rigorózní práci jsem představila rekognici jako velmi důležitý důkazní 

prostředek, a to z pohledu trestního práva procesního i kriminalistiky. Věnovala 

jsem se obecným poznatkům o rekognici, druhům rekognice, vztahu rekognice 

k dalším kriminalistickým metodám, podrobnému rozboru právní úpravy a 

jejímu hodnocení, kriminalistickým zásadám a pravidlům přípravy a provedení 

rekognice, neodkladnosti a neopakovatelnosti rekognice, významným 

problémům, vadám a nejasnostem rekognice včetně uvedení možných 

způsobů jejich odstranění, dalším otázkám souvisejícím s rekognicí a 

v neposlední řadě jsem se věnovala také zahraničním institutům a jejich 

použitelnosti, účelnosti a možnosti zavedení do českého právního řádu, 

přičemž jsem se zaměřila na právní úpravu rekognice ve Velké Británii. 

Cílem rigorózní práce bylo komplexně a přehledně zpracovat 

problematiku rekognice a analyzovat, zda současná právní úprava rekognice 

odpovídá významu tohoto procesního úkonu. Dalším cílem bylo analyzovat 

postup při provedení rekognice a odpovědět na otázku, zda je tento postup 

správný a efektivní. V návaznosti na tyto otázky jsem se v práci věnovala 

zejména některým problémům, vadám a nejasnostem rekognice, které 

považuji za podstatné, přičemž jsem přesvědčená o tom, že se v praxi 

vyskytuje i řada dalších. Tyto problémy mohou mít vliv právě na správnost a 

efektivnost provedení rekognice. S ohledem na význam rekognice považuji za 

nutné se snažit tyto nedostatky odstranit, a proto bych v závěru ráda některé 

své poznatky shrnula. 

Za největší problém současné právní úpravy rekognice považuji naprosto 

nedostačující řešení otázky povinnosti obviněného účastnit se rekognice. 

Trestní řád tuto problematiku řeší pouze ustanovením § 104b odst. 6, které 

odkazuje na použití ustanovení o výpovědi obviněného. Takový obecný odkaz 

je však nedostačující, neboť by ve svém důsledku znamenal, že se obviněný 

nemusí rekognice účastnit. Podle § 92 odst. 1 TŘ totiž platí, že obviněný 

nesmí být k výpovědi žádným způsobem donucován. Tento zákaz však nelze 

bez dalšího vztáhnout i na provedení rekognice, neboť svou povahou se 

rekognice od výslechu podstatně odlišuje, byť se najdou i některé stejné 

znaky. Otázku povinnosti obviněného účastnit se rekognice řeší ÚS v nálezu 
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ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06, který vychází ze skutečnosti, že 

rekognice je úkonem pasivním, obviněný je tedy pouze povinen jej strpět a 

nelze jej označit za donucování k sebeobviňování. Považuji za nedostačující, 

že tak důležitou otázku jako účast obviněného na rekognici řeší pouze 

judikatura, avšak zákonná úprava nikoli. Současně by bylo vhodné, aby 

ustanovení § 104b odst. 6 TŘ také výslovně obsahovalo zmínku o poučení 

obviněného o rekognici, neboť důsledky nesprávného poučení obviněného 

jsou zejména s ohledem na zásadní neopakovatelnost rekognice fatální. 

Další nedostatek právní úpravy rekognice vidím v nejasnosti problematiky 

speciální vnější úpravy vzhledu poznávané osoby. Trestní řád se výslovně 

zmiňuje pouze o výrazné neodlišnosti figurantů od poznávané osoby, 

k problematice úpravy vzhledu a maskování se však nevyjadřuje. Právní 

úprava by však měla vzít v potaz, že poznávaná osoba může změnit svůj 

vzhled, bude tedy vypadat jinak, než jak ji v souvislosti s vyšetřovanou událostí 

vnímala poznávající osoba a nebude ani odpovídat jejímu popisu. Pouhý 

zákonný požadavek na výraznou neodlišnost figurantů od poznávané osoby je 

poté sám o sobě bez významu. Změní-li poznávaná osoba podstatně své 

identifikační vlastnosti, provedení rekognice ztrácí smysl. Trestní řád by proto 

měl obsahovat také ustanovení o možnosti provedení maskování figurantů a 

poznávané osoby tam, kde došlo k podstatné změně vzhledu a potřeba 

maskování se tak jeví jako nutná. Zároveň v rigorózní práci upozorňuji na 

případy, ve kterých provedení maskování nebude možné (např. pokud neměl 

pachatel v době páchání trestné činnosti dlouhé (případně žádné) vlasy, avšak 

do provedení rekognice si je nechal narůst - zde by provedení maskování 

spočívající v oholení vlasů zcela jistě již zasahovalo do práva na zachování 

integrity a lidské důstojnosti). V takových případech se mi jeví jako správný 

postup využít jinak subsidiární rekognici podle fotografie a fotografie 

počítačově upravit tak, aby odpovídaly popisu poznávané osoby. Až v případě, 

že by takový postup nebyl možný, přichází na řadu rekognice provedená bez 

jakéhokoli maskování. Zdůrazňuji, že tento postup by měl přijít na řadu až na 

posledním místě, a to z důvodu snadné napadnutelnosti takového postupu ze 

strany obviněných a obhájců. Ti totiž mohou namítat, že poznávající osoba 

popsala pachatele určitými znaky, ale poté při rekognici označila osobu, která 
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těmto znakům neodpovídá, a nic tedy nezaručuje, že došlo ke ztotožnění 

osoby, kterou poznávající osoba v souvislosti s vyšetřovanou událostí 

skutečně vnímala svými smysly. 

Další vadu rekognice spatřuji v problematice opakování téže rekognice 

při změněném pořadí poznávané osoby a figurantů. Zde má totiž nejasnost 

právní úpravy vliv na efektivnost provedení rekognice. Policejní orgány často 

provádějí tento zcela nadbytečný úkon, pro jehož provádění nevidím žádný 

rozumný důvod. Záruky vyloučení nahodilosti volby poznávané osoby 

poskytují i jiné instituty. Navíc tímto postupem policejní orgán zvyšuje 

napadnutelnost rekognice obviněnými, když při opakované rekognici 

poznávaná osoba vlivem stresu označí jinou osobu. A i kdybychom připustili 

skutečnost, že pro poznávající osobu není provedení rekognice nijak stresující 

a nebylo by tedy ani problematické rekognici opakovat, stále pokládám 

opakování rekognice za zbytečný úkon, neboť jak jsem zjistila z protokolů o 

rekognici, které jsem měla možnost studovat při stáži na OSZ v Ostravě, mezi 

provedením první a druhé rekognice je časový rozdíl pouhých několika minut. 

Je tak více než pravděpodobné, že poznávající osoba bude schopna označit 

stejnou osobu i za pár minut po prvním označení. Opakovaná rekognice tak 

nemá žádný důkazní efekt. Pokud by právní úprava jasně stanovila, že 

rekognici jako neopakovatelný úkon lze opakovat jen ve výjimečných 

případech (např. při provedení rekognice in natura po rekognici podle 

fotografie), policejní orgán by takto nadbytečně nemohl rekognici opakovat. 

Kladně hodnotím přístup soudů k hodnocení rekognice in natura 

provedené po rekognici podle fotografie, když vychází z toho, že pokud je 

provedena rekognice in natura po rekognici podle fotografie, přihlédne soud 

k této skutečnosti při jejím hodnocení. Snížení důkazní síly takto provedené 

rekognice je podle mne zcela legitimním řešením. Je nutno vzít v potaz, že 

rekognice je proces, který probíhá v mozku člověka, a nemůžeme tedy 

stoprocentně vědět, zda poznávající osoba byla či nebyla při následné 

rekognici in natura ovlivněna dříve ukázanou fotografií, přičemž takovou 

skutečnost nelze ani nijak ověřit. Snížení důkazní síly takto provedené 

rekognice podle mého názoru řeší situaci ve prospěch zásady in dubio pro reo. 
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Kladně hodnotím i některé zahraniční instituty související s rekognicí. 

Za velmi efektivní považuji zejména video rekognici, neboť se jedná o velmi 

jednoduchý a rychlý úkon, který fakticky nahrazuje přímé pozorování osoby, a 

proto je mnohem přesnější než rekognice podle fotografie. Tento postup navíc 

umožňuje snadnou úpravu video snímků a vykazuje řadu dalších výhod. 

Stejně tak pozitivně hodnotím i blind administration, a to zejména ve vztahu 

k nevědomému navádění ve formě posunků či hlasové intonace, kterým se 

nedá zabránit. Naopak za velmi sporný institut považuji skupinovou rekognici, 

neboť neodpovídá podstatě rekognice, kterou je představa objektu mezi 

několika podobnými objekty, jejich vyčlenění, srovnání a ztotožnění 

s představou objektu dříve vnímaného. 

Na úplný závěr bych shrnula, že rekognice často představuje hlavní či 

dokonce jediný důkaz v řízení a jedná se o úkon zásadně neopakovatelný. 

Toto vymezení jasně dokládá význam rekognice v trestním řízení. Zároveň se 

jedná o důkaz orgány činnými v trestním řízení často využívaný. Jak rigorózní 

práce ukázala, rekognice je také úkonem velmi specifickým, neboť proces 

znovupoznání probíhá v mozku člověka, a tudíž jej nelze nijak kontrolovat či 

ověřovat. Všechny tyto charakteristiky zvyšují požadavky na řádnou přípravu a 

provedení rekognice. Aby mohla být rekognice řádně provedena, je nezbytné, 

aby právní úprava stanovila jasný postup nevyvolávající pochybnosti. Avšak 

jak vyplývá z rigorózní práce, právní úprava rekognice v TŘ je poněkud strohá 

a jistě neodpovídá významu rekognice. Pokud je právní úprava takto nejasná a 

vyvolávající pochybnosti, dává velký prostor k tomu, aby obvinění a jejich 

obhájci snadno napadali průběh provedené rekognice, a to v mnohých 

případech nedůvodně. Mám za to, že jednoznačná, přesná a jasná právní 

úprava rekognice by mohla vést k odstranění pochybností a přispět k lepšímu 

objasňování trestné činnosti a odsuzování pachatelů. 

Rigorózní práce také poukazuje na skutečnost, že rekognice je 

významným procesním úkonem i v případech, kdy nedojde ke ztotožnění, 

případně když je výsledek rekognice nevěrohodný, neboť takový výsledek 

může být využit pro další postupy při vyšetřování, tedy může být způsobem 

prověrky vyšetřovacích verzí. Tato skutečnost však zároveň neznamená, že 

rekognice má být využita ve všech případech, kdy poznávající osoba přišla do 
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styku se ztotožňovaným objektem a vnímala jej, ale pouze v těch případech, 

kdy existuje určitá pravděpodobnost ztotožnění, zejména na základě 

prohlášení poznávající osoby. 

Závěrem bych chtěla uvést, že cílů stanovených v úvodu rigorózní práce 

jsem dostála. Odpověděla jsem na položené výzkumné otázky a nastínila 

možnosti řešení nedostatků, které nyní v oblasti rekognice spatřuji. S ohledem 

na významnost tohoto procesního úkonu se domnívám, že by rekognici měla 

být v akademické rovině věnována větší pozornost. Věřím, že předkládaná 

rigorózní práce bude přínosem a že čtenáře svým obsahem obohatí a zaujme. 

  



120 
 

Seznam použité literatury 

Monografie 

CHMELÍK, Jan a kol. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 532 s. 

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – 4. aktualizované a doplněné 

vydání podle stavu k 1. 10. 2016. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, 848 s. 

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a 

judikaturou – 6. aktualizované vydání. 6. vydání. Praha: Leges, 2016, 

1280 s. 

KONRÁD, Zdeněk, VESELÁ, Jitka. Rekognice. Praha: Vydavatelství PA 

ČR, 2008, 71 s. 

MUSIL, Jan, KONRÁD, Zdeněk, SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 

2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, 583 s. 

NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: Eurounion, 

2004, 328 s. 

PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 309 s. 

PRERAD, Vladimír a kol. Kriminalistika: prozatímní text z oboru 

kriminalistické taktiky. Praha: Ústav kriminalistiky PF UK, 1968, 478 s. 

PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice v přípravném řízení. Praha: Ústav 

kriminalistiky PF UK, 1971, 183 s. 

PROTIVINSKÝ, Miroslav a TIPLICA, Mircea. Teorie a praxe dokazování 

v trestním řízení znovupoznáváním osob a věcí. Praha: Univerzita 

Karlova, 1986, 108 s. 

PROTIVINSKÝ, Miroslav. Dekódování informace z kriminalistické stopy: 

Studie metodologických základů kriminalistické identifikace. Praha: 

Univerzita Karlova, 1978, 144 s. 

REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 

Praha: Orac, 2002, 263 s. 



121 
 

STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 291 s. 

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2013, 4700 s. 

TIPLICA, Mircea a kol. Kriminalistická taktika. 2. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 1999. 162 s. 

Odborné články 

BRÁZDA, Jan. Je rekognice „in natura“ opakovatelný, nebo 

neopakovatelný úkon? Bulletin advokacie, 2013, č. 10, s. 41-43. 

BRÁZDA, Jan. Rekognice jako samostatná kriminalistická metoda. 

Kriminalistický sborník. 2008, č. 2, s. 46-48. 

CLARK, S.E. Costs and Benefits of Eyewitness Identification Reform: 

Psychological Science and Public Policy. Perspectives on Psychological 

Science. 2012, vol. 7, no. 3, p. 238-259. 

DUNNING, D., PERRETTA, S. Automaticity and eyewitness accuracy: 

A 10- to 12-secund rule for distinguishing accurate from inaccurate 

positive identifications. Journal of Applied Psychology, 2002, vol. 87, 

no. 5, p. 951-962. 
FENYK, Jaroslav a kol. Některé zvláštní způsoby dokazování 

(3. pokračování). Kriminalistický sborník. 2009, č. 1, s. 39-43. 

FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení 

a povinnost účasti obviněného jako poznávané osoby na ní. 

Kriminalistika. 2004, č. 4, s. 282-291. 

HESS, Ladislav, STRAUS, Jiří. K významu paměťové stopy. 

Kriminalistika. 2003, č. 4, s. 267-274. 

KONRÁD, Zdeněk. Po velké novele trestního řádu objevujeme 

v kriminalistické taktice nové problémy? Kriminalistika. 2006, č. 2, s. 93-

100. 



122 
 

KONRÁD, Zdeněk. K procesu konstituování rekognice jako metody 

kriminalistické praxe a procesního úkonu v českém trestním řízení. 

Kriminalistika. 2008, č. 3, s. 178-187. 

KONRÁD, Zdeněk. Jak přijít o důkaz rekognicí a jiné problémy. 

Kriminalistický sborník, 2009, č. 4, s. 43-45. 

KRATOCHVÍL, Vladimír. Zákonnost a ústavnost rekognice. Kriminalistika, 

2003, č. 3, s. 196-203. 

MOLNÁROVÁ, Monika. Kriminalistická rekognícia. Psychologie. 2008, 

č. 3, s. 41-53. 

MUSIL, Jan. Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se 

ipsum accusare). Kriminalistika, 2009, č. 4, s. 252-264. 

MṺLLER, Jaroslav, HAMBALEK, Josef. Provádění rekognice ve Velké 

Británii. Kriminalistický sborník, 2009, č. 2, s. 64-67. 

OPRAVIL, Miroslav. Praktické využití poznávacích svědků. 

Kriminalistický sborník, 1960 č. 3, s. 107. 
PROTIVINSKÝ, Miroslav. Pro jaký výklad rekognice se máme 

angažovat? Kriminalistika, 2006, č. 4, s. 263-266. 

PROTIVINSKÝ, Miroslav. Rekognice po velké novele trestního řádu. 

Kriminalistika. 2005, č. 2, s. 120-124. 

PROTIVINSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. 

Bulletin advokacie. 1997, č. 2, s. 11 – 25. 

PROTIVINSKÝ, Miroslav, NĚMEC, Miroslav. Poznatky o rekognici osob 

při vyhledávání trestných činů. Kriminalistický sborník, 1989, č. 4, s. 186-

187. 

SEIFEROVÁ, Pavlína. Některé aspekty rekognice. Trestní právo, 2009, 

č. 11, s. 28 – 33. 

VALENTINE, Tim, DARLING, Stephen, MEMON, Amina. How can 

psychological science enhance the effectiveness of identification 

procedures? An international comparison. Public Interest Law Reporter. 

2007, vol. 11, p. 21-39. 



123 
 

VALENTINE, Tim, HEATON, Pamela. An evaluation of the fairness of 

police line-ups and video identification. Applied Cognition Psychology. 

1999, vol. 13, p. 59-72. 
WELLS, G. L., et al. Eyewitness Identification Procedures: 

Recommendations for Line-ups and Photospread. Law and Human 

Behavior. 1998, vol. 22, no. 6, p. 603-647. 

Legislativní akty 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Police and Criminal Evidence Act 1984. 

Soudní rozhodnutí a výkladová stanoviska 

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. III. ÚS 623/2000. 

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 37/01. 

Nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01. 

Nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 528/06. 

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2009, sp. zn. I. ÚS 3206/08. 

Nález Ústavního soudu ze dne 09. 10. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/13. 

Nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 2852/14. 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. II. ÚS 2/03. 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 07. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 542/05. 

Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. IV. ÚS 1335/11. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 09. 10. 1997, sp. zn. 2 Tzn 

90/97. 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 07. 8. 2008, sp. zn. 11 Tdo 

891/2008. 



124 
 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 5 Tdo 

936/2007. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2008, sp. zn. 3 Tdo 

1021/2008. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 5 Tdo 

413/2012. 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 2 To 

191/03. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 1. 1999, sp. zn. 8 To 3/99. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 09. 1. 2001, sp. zn. 7 To 

141/2000. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 8. 2007, sp. zn. 2 To 

64/2007. 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 1 To 

29/2002. 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. 6 To 

12/2009. 

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 7 To 

106/2003. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 7. 2006 ve věci 

stížnosti č. 1993/02 Balšán proti České republice. 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 24. 11. 1986 ve 

věci stížnosti č. 9120/80 Unterpertinger proti Rakousku. 

Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 4/1998 

Sb. výkladových stanovisek NSZ. 

Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 4/2003 

Sb. výkladových stanovisek NSZ. 



125 
 

Internetové zdroje 

CAMPBELL, T.W. Issues in Forensic Psychology – Eyewitness Recall 

[online] [cit. 15. března 2017]. Dostupné na 

<http://www.campsych.com/eyewitness.htm> 

VICHLENDA, Milan. Kriminalistika [online]. Střední odborná škola 

ochrany osob a majetku [cit. 31. ledna 2017]. Dostupné na 

<http://www.sosoom-zlin.cz/media/skripta/kriminalistika.pdf.> 

FENYK, Jaroslav a kol. Některé zvláštní způsoby dokazování – rekognice 

[online]. Krimi servis Hlaváček, 26. dubna 2008 [cit. 2. února 2017]. 

Dostupné na <http://www.krimi-servis.cz/?p=104.> 

The Innocence Project [online]. [cit. 10. února 2017]. Dostupné na 

<http://www.innocenceproject.org/free-innocent/improve-the-law/fact-

sheets/eyewitness-identification-reform>. 

The Innocence Project [online]. [cit. 12. února 2017]. Dostupné na 

<http://www.innocenceproject.org/causes-wrongful-

conviction/eyewitness-misidentification>. 

Video Identification Parade Electronic Recording [online]. [cit. 2. března 

2017]. Dostupné na <http://www.viper.police.uk/index.html.> 

Video Identification Parade Electronic Recording [online]. [cit. 2. března 

2017]. Dostupné na <http://www.viper.police.uk/pages/advice.html.> 

Video Identification Parade Electronic Recording [online]. [cit. 2. března 

2017]. Dostupné na <http://www.viper.police.uk/pages/volunteering.html> 

Video Identification Parade Electronic Recording [online]. [cit. 2. března 

2017]. Dostupné na 

<http://www.viper.police.uk/pages/parade_demo_video.html> 

  



126 
 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce se věnuje rekognici, která představuje frekventovaný 

procesní úkon a jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Práce 

pohlíží na rekognici jako na velmi důležitý důkazní prostředek, a to z pohledu 

trestního práva procesního i kriminalistiky. Rekognice je také úkonem velmi 

specifickým, neboť proces znovupoznání probíhá v mozku člověka a nelze ho 

nijak kontrolovat nebo ověřit. Všechny tyto charakteristiky zvyšují požadavky 

na řádnou přípravu a provedení rekognice. Rigorózní práce také poukazuje na 

skutečnost, že rekognice je významným procesním úkonem i v případech, kdy 

nedojde ke ztotožnění nebo výsledek rekognice nebude věrohodný, neboť 

takový výsledek může být využit pro další postupy při vyšetřování. 

Cílem rigorózní práce je komplexně a přehledně zpracovat problematiku 

rekognice a analyzovat, zda současná právní úprava rekognice odpovídá 

významu tohoto procesního úkonu. Dále je cílem práce analyzovat postup při 

provedení rekognice a jeho správnost a efektivnost. V návaznosti na tyto cíle 

práce poukazuje na problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a 

nastiňuje možné způsoby jejich odstranění. 

Rigorózní práce se nejdříve věnuje obecným poznatkům o rekognici, 

druhům rekognice a vztahu rekognice k dalším kriminalistickým metodám. 

Stěžejní část rigorózní práce se zabývá podrobným rozborem právní úpravy 

rekognice a jejímu hodnocení. Samostatné kapitoly dále vymezují 

kriminalistické zásady a pravidla přípravy a provedení rekognice, neodkladnost 

a neopakovatelnost rekognice a významné problémy, vady a nedostatky 

rekognice včetně uvedení možných způsobů jejich odstranění. Závěrečná část 

rigorózní práce se věnuje některým dalším důležitým otázkám souvisejícím 

s rekognicí, některým zahraničním institutům a jejich použitelnosti a účelnosti 

zavedení do českého právního řádu, přičemž se práce zaměřuje na právní 

úpravu rekognice ve Velké Británii. 
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The title of rigorous thesis: Line-up 

Abstract 

This rigorous thesis analyzes line-up, which introduces a frequent 

procedural act and one of the basic criminological-tactical methods. The thesis 

considers line-up as a very important evidence from the perspective of 

Criminal Procedure Law and criminology. Line-up is also a very specific act 

because the process of rebuilding takes place in human brain and can not be 

controlled or verified in any way. All these characteristics increase the 

requirements for proper preparation and execution of line-up. The rigorous 

thesis also points out the fact that line-up is an important procedural act even 

in cases where identification is not achieved or the result of a line-up is not 

credible, as such result can be used for further investigative procedures. 

The aim of the thesis is to comprehensively and clearly analyze the 

issues of line-up and to analyze if the current law regulation corresponds with 

importance of this procedural act. Further, the aim of the thesis is to analyze 

the process of line-up and its correctness and effectiveness. Relating to these 

aims, the thesis points out especially significant problems, imperfections and 

confusion associated with line-up and focuses on possible ways of their 

elimination.  

The first part of the rigorous thesis focuses on general knowledge of  

line-up, types of line-up and relation of line-up to other criminological methods. 

The key part of the thesis analyzes in detail the law regulation of line-up and its 

evaluation. The criminalistic principles and rules of preparation and execution 

of line-up, urgency and unrepeatability of line-up, significant problems, 

imperfections and confusion of line-up, including the possible ways of their 

elimination are discussed in a separate chapter. The final part of the rigorous 

thesis is devoted to some other important issues related to line-up, some 

foreign institutes and their applicability and purposefulness of introduction into 

the Czech legal order. The thesis particularly focuses on legal regulation of 

line-up in Great Britain. 
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