Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá neúčinností důkazů v trestním řízení v důsledku porušení
předpisů o dokazování. Cílem této práce je uceleně předložit platnou právní úpravu ohledně
dokazování v českém právním řádu, zhodnotit ji a předestřít řešení určitých problémů.
Může být trestní proces spravedlivý, pokud během něj trpí jeho základní zásady a dochází
k porušování práva státními složkami? Jaké mantinely zabraňují státní svévoli? Na tyto otázky
předkládaná práce hledá odpověď, a to pomocí analýzy trestněprávních institutů řešících danou
oblast.
Práce je rozčleněna na šest částí – čtyři kapitoly, úvod a závěr. První kapitola pojednává
v obecné rovině o dokazování a jejím specifikám v trestním řízení. Vymezuje důležité pojmy, které
jsou k pochopení celé problematiky práce nezbytné, a také osvětluje zásady, na kterých dokazování
v trestním řízení stojí. Druhá kapitola se zaměřuje na nepřípustnost, a především na neúčinnost
důkazů, vzniklou důsledkem nezákonného postupu orgánů činných v trestním řízení. Takový
nezákonný postup musí dosáhnout určité intenzity, závažnost porušení hraje totiž v neúčinnosti
důkazů zásadní roli. V poslední podkapitole autor přináší návrhy de lege ferenda, a to v souvislosti
s navrhovaným zněním připravovaného trestního řádu. Třetí kapitola se zaobírá doktrínou plodů
z otráveného stromu převzatou z judikatury Nejvyššího soudu USA. Tato doktrína stanovuje
neúčinnost důkazů odvozených od nezákonně získaného důkazu či informace, kdy neúčinnost
působí tzv. na dálku a vzniká automaticky již právě na základě nezákonného postupu u důkazu
původního. Součástí této kapitoly je shrnutí české právní teorie a judikatury vztahující se ke
zmíněné doktríně. Čtvrtá kapitola podává dílčí výklad judikatury Evropského soudu pro lidská
práva ve Štrasburku, věnující se účinnosti důkazů, zákazu mučení a právu na spravedlivý proces.
Zabývá se dvěma zásadními rozsudky: ve věcech stěžovatelů Magnuse Gäfgena a Abu Bakah
Jalloha. V samém závěru práce dochází ke shrnutí poznatků a názorů na právní úpravu de lege lata
a zároveň autor nabízí východiska de lege ferenda.
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