Príloha č. 1  morfovanie
Na nasledujúcich troch stranách sa nachádzajú fotografie štyroch odlišných osôb, ktoré sme navzájom
prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie gtkmorph zmorfovali. Najskôr sme morofovali fotografie osôb po
dvojiciach, t. j. fotografiu 1 s fotografiou 2, fotografiu 2 s fotografiou 3, atď. Nakoniec sme zmorfovali všetky štyri
fotografie naraz do jednej výslednej (morf č. 7). Fotografie boli poskytnuté so súhlasom na nich zobrazených osôb.
Zvyčajne sa táto metóda používa na morfovanie portrérov. Z hľadiska nám lepšej dostupnosti a názornosti sme
sa rozhodli pre mofovanie tvárí na fotografiách.
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Príloha č. 2  judikáty1a zákony týkajúce sa rekognície
Číslo judikátu: 28/1986
Má-li se výslechem svědka zjistit totožnost pachatele, vyzve se svědek, aby jej popsal.
Potom osoba, která je podezřelá, že je pachatelem, mu má být ukázána mezi několika
osobami podobného vzhledu (§ 103, § 93 odst. 2 tr. ř.).
«Rekognice» osoby pouze na základě fotografie lze použít jen v případě, není-li uvedený
postup možný, např. proto, že podezřelá osoba není zjištěna.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 21.2.1985 sp. zn. 5 Tz 2/85)
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR
zrušil pravomocné usnesení vyšetřovatele Okresní správy SNB, oddělení vyšetřování VB Náchod
ze 17. července 1984 sp. zn. ČVS: VV 91/83 a uvedenému vyšetřovateli přikázal, aby věc znovu
projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Vyšetřovatel Okresní správy SNB, oddělení vyšetřování VB v Náchodě, usnesením ze dne
12.5.1983 sp. zn. ČVS:VV-91/83 zahájil trestní stíhání a současně vznesl obvinění pro trestný čin
loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. proti obviněnému E.J. Dne 6.10.1983 podal v této trestní věci
okresní prokurátor pro uvedený trestný čin u okresního soudu v Náchodě obžalobu, která spatřovala
nezákonné jednání obviněného E.J. v tom, že dne 10.10.1982 v Náchodě v restauraci Italie nejprve
několikrát udeřil do obličeje B.K. a požadoval na něm částku 3 Kčs na zakoupení piva; kromě toho
požadoval peníze na zakoupení piva na E.K., a když ten odmítl, udeřil jej několikrát do obličeje a z
peněženky mu vzal částku 20 Kčs.
Okresní soud v Náchodě rozhodl podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. usnesením ze dne
19.10.1983 sp. zn. 3 T 622/83 tak, že se tato trestní věc vrací okresnímu prokurátorovi v Náchodě k
došetření, neboť shledal značné rozpory nejen mezi výpověďmi svědků a obviněného, ale i mezi
výpověďmi svědků navzájem. Tyto rozpory byly tak zásadního charakteru, že nedovolovaly
bezpečný závěr o tom, že to byl právě obviněný, kdo se inkriminovaného jednání dopustil.
1 Judikáty sú rozhodnutia Najvyššieho súdu. Sú to vlastne stanoviská k určitej veci, ale nie je ich možné aplikovať na
všetky prípady. Judikáty nie sú totožné s precedensami.
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Usnesením krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. Prosince 1983 sp. zn. 5 To 2063/83
byla stížnost okresního prokurátora v Náchodě, podaná proti tomuto rozhodnutí okresního soudu v
Náchodě, jako nedůvodná podle § 148 odst. 1 písm. c) tr.ř. zamítnuta.
Vyšetřovatel Okresní správy SNB, oddělení vyšetřování VB v Náchodě, pak v dalším řízení
usnesením ze dne 17.7.1984 sp. zn.ČVS:VV - 91/83 podle § 172 odst. 1 písm. c) tr.ř. trestní stíhání
proti obviněnému E.J. zastavil s poukazem na to, že nebylo jednoznačně prokázáno, že stíhaný
skutek spáchal právě obviněný. Usnesení se stalo pravomocným.
Proti tomuto usnesení podal generální prokurátor ČSR ve lhůtě uvedené v § 272 tr.ř. stížnost
pro porušení zákona v neprospěch obviněného. Namítl, že vyšetřovatel v rozporu s požadavkem
okresního soudu vyslechl pouze jednoho z poškozených, neodstranil rozpory mezi jejich údaji a
rekognici, při níž měli poznat obviněného E.J., provedl formálně způsobem, který nemohl zaručit
její objektivnost a úspěšnost. Stěžovatel poukázal také na to, že důkazy již provedené dříve
nehodnotil vyšetřovatel v souladu se zákonem, neboť z doznání obviněného i ze svědectví dalších
osob přítomných v kritické době na místě činu bylo zřejmé, že to byl právě obviněný E.J., kdo se za
okolností dosud řádně neobjasněných zmocnil peněz poškozeného E.K. Rozhodnutí o zastavení
trestního stíhání bylo učiněno, aniž by byl řádně a úplně zjištěn skutkový stav.
Nejvyšší soud ČSR přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr.ř. správnost výroku napadeného
usnesení, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a shledal, že zákon byl porušen.
Z obsahu spisového materiálu je patrno, že v uvedené trestní věci byl proveden dne 10.6.1983
výslech obviněného E.J. a přitom obviněný doznal, že v kritické době se zdržoval v restauraci
"Italie" v Náchodě a že si od mladíků u stolu, kde seděl také E.C., půjčil 20 Kčs.
E.C. jako svědek potvrdil, že s mladíky-učni v uvedené restauraci seděl v době, kdy obviněný
na nich požadoval peníze na pivo a pak vytrhl jednomu z nich peněženku, vzal si částku 20 Kč a
učně, který se proti tomu ohrazoval, udeřil do tváře.
Svědci T.J. a F.Š. rovněž potvrdili, že obviněný v restauraci "Italie" peníze sháněl a 20 Kčs
nakonec přinesl, aniž jim objasnil způsob, jak tuto částku získal.
Poškozený B.K. vypověděl, že neznámý cikán na něm požadoval částku 3 Kčs, a když mu ji
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odepřel poskytnout, udeřil jej čtyřikrát do tváře, přičemž svůj požadavek neustále opakoval. Jiný
cikán podle jeho vyjádření bil E.K., kterého tím donutil, aby otevřel peněženku, z níž mu sebral 20
Kčs.
Další poškozený E.K. uvedl, že napadení B.K. přítomen osobně nebyl, jenom se od něho o
okolnostech napadení dozvěděl. Stran svého napadení vypověděl, že peníze na pivo si na něm bitím
vynucoval tentýž cikán, který tento požadavek předtím uplatňoval na B.K., a že mu z peněženky
vzal proti jeho vůli 20 Kčs tehdy, když mu poškozený chtěl ukázat, že nemá drobné.
Za této důkazní situace bylo zřejmé, že uvedené důkazy v té nedostatečné podobě, v níž byly
shromážděny, dávají bezpečný podklad pouze pro závěr, že obviněný E.J. byl v kritické době v
restauraci "Italie" v Náchodě, že zde sháněl peníze na pivo a zatím ne zcela přesně zjištěným
způsobem získal 20 Kčs. Neobjasněno zůstalo, zda se obviněný E.J. dopustil také nějakého útoku
na poškozeného B.K., když ovšem na souvislost s jednáním směřujícím k osobě poškozeného E.K.
ukazuje svědectví E.C.
Dokazování nebylo provedeno dostatečně detailně ani pokud jde o objasnění charakteru a
průběhu útoku, především se zaměřením na otázku, zda násilí útočníka bylo realizováno před
zmocněním se peněz, a je tedy v něm možno spatřovat formu násilí směřujícího k vydání peněz,
anebo až po zmocnění se peněz prostou krádeží, kdy násilí by bylo prostředkem k jejich uchování.
Okresní soud v Náchodě v usnesení o vrácení věci k došetření uložil vyšetřovateli mj.
povinnost provést znovu podrobný výslech obou poškozených B.K. a E.K., a to k výše uvedeným
okolnostem, dále provést rekognici směřující k určení osoby obviněného a jeho ztotožnění s
pachatelem útoku na poškozené, resp. některého z nich, a realizovat konfrontaci mezi obviněným a
poškozenými k odstranění sporných momentů.
Vyšetřovatel Okresní správy SNB však tyto pokyny nerespektoval. Provedl jen kusý výslech
jednoho z poškozených B.K. a přestože jmenovaný v postavení svědka upozornil na to, že si celou
věc už nepamatuje a také vypovídal o zásadních okolnostech případu ve srovnání s původním
vyjádřením učiněným 1.6.1983 odlišně, nebyla mu předestřena k vysvětlení rozporů jeho původní
výpověď. Tento svědek nebyl konfrontován ani s obviněným ani s dalšími svědky přítomnými na
místě činu a zejména se svědkem E.C.
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Vůbec nebyl vyslechnut druhý poškozený E.K. a nebyla provedena ani jeho konfrontace s
obviněným, popř. s dalšími osobami přítomnými v době činu.
Také poznávací řízení stran ztotožnění osoby obviněného nebylo realizováno způsobem
odpovídajícím potřebám náležitého objasnění případu a zákonu. Poškozeným byla předložena k
individuální identifikaci černobílá fotografie znázorňující pouze portrét hlavy obviněného E.J. ze tří
poloh mezi čtyřmi dalšími portréty osob pořízených obdobným způsobem. Tento způsob
«rekognice» ovšem omezuje na minimum možnost vnímání, poznání a konkrétního rozlišení
takových znaků jako je barva očí, pleti a vlasů, rozměrů i význačných znaků celé postavy, zabarvení
hlasu i osobitosti mimiky. Tyto prvky přitom jsou v posuzovaném případě nesporně důležité. Je
nutno uvážit, že poškození přišli s obviněným do přímého styku jen po krátký časový úsek, proto
poznávací řízení mělo být provedeno autenticky s fyzickými osobami, což bylo o to důležitější, že v
čase konání «rekognice» uplynul od kritické události více než rok. Z pořízeného snímku
obviněného E.J. je patrno, že fotografie pochází z výkonu trestu odnětí svobody. Vyvstávají proto
pochybnosti, zda vizáž obviněného zachycená na fotografii odpovídá, především pokud jde o
úpravu vlasů, vousů atd. podobě, kterou si mohli poškození zafixovat ve své paměti za situace,
která se odehrála v restauraci "Italie".
Jediným pozitivním přínosem došetření, který užitečně doplnil důkazy v posuzované trestní
věci, byla «rekognice» provedená se svědkem E.C. V rámci tohoto procesního úkonu tento svědek
spolehlivě určil poškozené B.K. a E.K., kteří se podle něho za popsaných okolností dostali do
konfliktu s obviněným E.J.
Z uvedeného vyplývá, že vyšetřovatel zastavil trestní stíhání obviněného E.J. na základě
neúplně zjištěného skutečného stavu věci a nesprávného hodnocení důkazů. Tím byl ve prospěch
tohoto obviněného porušen zákon v ustanovení § 172 odst. 1 písm. c) tr.ř., neboť postup podle
tohoto zákonného ustanovení lze aplikovat pouze za předpokladu, že se nepodaří prokázat, že
skutek spáchal obviněný, přičemž byly ovšem provedeny všechny dostupné důkazy.
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Číslo judikátu: 54/1990
Vzhledem k povaze «rekognice» (§ 93 odst. 1 tr. ř.), která je v podstatě neopakovatelným
procesním úkonem, nesmí být osoba, jež má být poznána, ukázána před rekognicí ztotožňující
osobě, například poškozenému. Jestliže by tento postup dodržen nebyl, mohou být výsledky
uvedeného procesního úkonu zpochybněny tak, že ztratí svůj důkazní význam.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 20.6.1989 sp. zn. 5 Tz 8/89).
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR
zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 3. března 1989 sp. zn. 2 To 24/89 a rozsudek
Okresního soudu v Hradci Králové z 27. ledna 1989 sp. zn. 3 T 7/89. Okresnímu soudu v Hradci
Králové přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění.
Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové z 27. ledna 1989 sp. zn. 3 T 7/89 byl obviněný
P.P. uznán vinným trestným činem omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zákona a
pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 tr. zák., a to jako zvlášť nebezpečný
recidivista podle § 41 písm. a) tr. zákona Za to byl odsouzen podle § 222 odst.1 tr. zákona za použití
§ 35 odst. 1 a § 42 odst. 1 tr. zákona k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání
osmi roků. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona byl obviněný pro výkon trestu zařazen do třetí
nápravně výchovní skupiny. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zákona mu byl uložen trest propadnutí
věci, a to jednoho kusu litinového roštu do kamen, jehož bylo užito ke spáchání trestného činu.
Podle § 72 odst. 2 písm. a), odst. 4 tr. zákona bylo obviněnému uloženo ochranné líčení
psychiatrické se sexuologickým zaměřením v ústavní formě. Podle § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 a § 2
odst. 1 zák. č. 44/1973 Sb. mu byl uložen ochranný dohled na dobu jednoho roku, přičemž podle §
2 odst. 2 cit. zák. bylo uloženo další omezení spočívající v zákazu požívání alkoholických nápojů v
době výkonu ochranného dohledu. Podle § 229 odst. 1 tr.ř. byl poškozený čs. stát zastoupený
OÚNZ v Hradci Králové odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení regresní a poškozená nezl.
P.S., zastoupená svým otcem J.S., na řízení ve věcech občanskoprávních.
Podle skutkových zjištění okresního soudu spočívala trestná činnost obviněného v tom, že dne
2.11.1988 kolem 17.30 hod. v Chlumci nad Cidlinou, v Riegrově ulici, před domem čp. 389/IV
chytil za ruku nezl P.S., přičemž jmenovaná se jednání bránila, a proto ji objal oběma rukama
zezadu za prsa takto ji držel po dobu asi pěti až deseti minut; když se poškozené podařilo zazvonit
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na zvonek u bytu její babičky B.D., udeřil ji litinovým roštem od kamen do hlavy a tím jí způsobil
zranění hlavy s pracovní neschopností od 2.11.1988 do 19.11.1988, přičemž podle vyjádření znalce
jí tímto jednáním mohl způsobit zlomeninu lebky nebo pohmoždění mozku, tedy z lékařského
hlediska mohlo dojít k poškození důležitého orgánu. Tohoto jednání se dopustil přesto, že
rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30.4.1980 sp. zn. 5 T 258/80 ve spojení s
usnesením krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.6.1980 sp. zn. 3 To 967/80 byl odsouzen
pro trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zákona jako zvlášť nebezpečný recidivista podle §
41 písm. a) tr. zákona k trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků se zařazením do třetí nápravně
výchovné skupiny, který vykonal 1.3.1987.
Usnesením krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 2 To 24/89 ze dne 3. března 1989 bylo
odvolání obviněného proti citovanému rozsudku podle § 256 tr.ř. zamítnuto.
Proti usnesení krajského soudu v Hradci Králové podal ve prospěch obviněného P.P. generální
prokurátor ČSR stížnosti pro porušení zákona. Vytýká porušení zákona v ustanovení § 254 odst. 1 a
256 tr.ř. a v řízení, které mu předcházelo v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr.ř. v neprospěch obviněného.
Zdůrazňuje zejména, že okresní soud řádně neprověřil obhajobu obviněného a neshromáždil
všechny dostupné důkazy, na jejich podkladě lze učinit správní a úplné skutkové závěry.
Poukazuje na stanovisko obviněného, který trestnou činnost popírá, a na jeho námitky, které
vznesl ohledně «rekognice», a to zejména v tom směru, že byl poškozenou označen za pachatele
proto, že byl příslušníkem VB V.L. přivezen před dům, ve kterém poškozená bydlela, a bylo jí
umožněno, aby si ho ještě před rekognicí prohlédla z okna. Za této důkazní situace soud pochybil
tím, že řádně neprověřil obhajobu obviněného, a to zejména výslechem svědka npor. V.L. a pprap.
M.P. Úřední záznam na č.1.98 o prověření obhajoby obviněného telefonickým dotazem není
dostačující. Z provedeného šetření Inspekce náčelníka KS SNB Hradec Králové je navíc patrno, že
není ani objektivní. Ze zprávy Inspekce KS SNB Hradec Králové vyplývá, že obviněný byl jako
možný pachatel poškozené demonstrován ještě před provedením «rekognice», čímž byly narušeny
nejen zásady kriminalistické taktiky a metodiky «rekognice», ale zejména byla zpochybněna její
objektivnost a důkazní hodnota.
Neúplnost důkazního řízení spočívá i v tom, že obhajoba obviněného nebyla prověřena
soudem ani při výslechu samotné poškozené nezl. P.S. V této souvislosti stížnosti pro porušení
zákona zdůrazňuje, že poškozená u hlavního líčení po předložení zajištěného roštu na dotaz, zda
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mohla být udeřena tímto předmětem, uvedla, že musel být zabalen do papíru. O skutečnosti, že
měla být udeřena předmětem zabaleným do papíru, však v přípravném řízení vůbec nehovořila a
tento rozpor nebyl odstraněn. To se týká i rozporných údajů ohledně osahávání poškozené v jejích
jednotlivých výpovědích. U hlavního líčení poškozená navíc uvedla, že do doby «rekognice»
obviněného vůbec neviděla. «Rekognice» byla prováděna dne 15.11.1988. Z citované zprávy
Inspekce KS SNB ze dne 17.4.1989 o dodatečně provedeném šetření na základě stížnosti matky
obviněného na postup orgánů VB však bylo zjištěno, že poškozená skutečně obviněného viděla před
rekognicí dne 3.11.1988. Tyto skutečnosti zpochybňují věrohodnost výpovědi poškozené a k
objektivnímu zjištění skutečného stavu věci bude nutno doplnit její výslech a přibrat znalce z oboru
dětské psychologie ke zkoumání její věrohodnosti.
V závěru stížnosti pro porušení zákona proto generální prokurátor navrhl, aby Nejvyšší soud
ČSR vyslovil shora uvedené porušení zákona, aby vadná rozhodnutí zrušil a dále postupoval podle
§ 270 odst. 1 tr.ř.
Nejvyšší soud České socialistické republiky přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr.ř. správnost
napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, a shledal, že zákon byl porušen.
Především je nutné konstatovat, že závěr v tom, že byl obviněný P.P., kdo vůči poškozené
nezl. P.P. jednal způsobem popsaným ve výroku o vině rozsudku okresního soudu v Hradci Králové,
je opřen zásadně o výpověď poškozené. Vlastnímu jednání pachatele nebyl nikdo kromě poškozené
přítomen, přičemž obviněný trestnou činnost od počátku trestního řízení popírá. Okresní i krajský
soud po zhodnocení výsledků dokazování shodně uzavřel, že není žádných skutečností, které by
odůvodňovaly pochybnosti o věrohodnosti poškozené. Pokud obviněný vznášel v průběhu řízení
námitky ohledně způsobu provedené «rekognice» s tím, že byl před jejím uskutečněním poškozené
ukázán příslušníkem VB V.L., pak na tuto obhajobu reagoval okresní soud telefonickým dotazem na
OO VB Nový Bydžov, jehož obsah tvrzení obviněného nepotvrdil.
Oprávnění v této souvislosti stížnosti pro porušení zákona namítá, že takový způsob prověření
obhajoby obviněného je zcela nedostatečný. S ohledem na závažnosti tvrzení obviněného bylo
nutné přímo vyslechnout v hlavním líčení npor. V.L. a případně i pprap. M.P. z OO VB Nový
Bydžov k údajům uváděným obviněným. Nedůslednost v postupu obou předchozích soudů při
prověřování obhajoby obviněného je zřejmá zvlášť poté, kdy - jak vyplývá ze zprávy o prošetření
stížnosti B.Š., matky obviněného, ze 17.4.1989, jež byla přiložena ke stížnosti pro porušení zákona,
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- bylo Inspekcí Krajské správy SNB v Hradci králové po přešetření uzavřeno, že stížnosti je
důvodná. Orgány inspekce zjistily, že npor. V.L. prováděl 3.11.1988 převoz vytypovaného pachatele
P.P. z místa jeho zaměstnání v Chlumci na Cidlinou na OO VB Nový Bydžov. Při této příležitosti si
chtěl "ověřit" přesný popis pachatele; proto zajel služebním vozidlem k domku, kde bydlela P.S.
Poškozená byla nemocná, a proto byla doma se svou matkou. Na vyzvání příslušníka VB se
podívala uzavřeným okem přes záclonu do služebního vozidla a pak mu sdělila, že muž tam sedící
je totožný s tím, který ji přepadl. Ze zprávy Inspekce KS SNB vyplývá, že npor. V.L. nepostupoval
zcela v souladu se zásadami kriminalistické taktiky a metodiky «rekognice», která jako důležitou
základní kriminalistickou podmínku organizační a materiální přípravy «rekognice» stanoví, aby
objekt, jehož totožnost má být rekognicí zjištěna, nebyl před rekognicí ukázán subjektu
«rekognice». Pokud by takový postup předcházel rekognici podle trestního řádu, jde o vadu řízení,
která zpochybňuje výsledky i důkazní význam uvedeného procesního úkonu.
Obsah shora citované zprávy Inspekce KS SNB je však významný i z jiného hlediska.
Poškozená v hlavním líčení výslovně uvedla, že obviněného před oficiálně provedenou rekognicí,
ohledně níž byla pořízena i fotodokumentace, od doby spáchání činu neviděla. Toto její tvrzení je v
rozporu s obsahem uvedené zprávy a do jisté míry zpochybňuje věrohodnost výpovědi poškozené
jakožto základního důkazu, o který oba soudy opřely své závěry o vině obviněného. Za této situace
je zcela důvodný - i přes jinak kladné zprávy o poškozené - požadavek na přibrání znalce z oboru
dětské psychologie. Znalec by měl posoudit schopnost vštípivosti, retence a reprodukce prožitého
děje poškozenou, její psychické reakce ve vztahu ke skutkovému ději.
V důsledku existence nových okolností vyplývajících z citované zprávy Inspekce KS SNB v
Hradci Králové bude nutné opětovně poškozenou k předmětným otázkám vyslechnout. Tohoto
výslechu bude pak možní důsledně využít i k objasnění dílčích rozporů v jednotlivých dosavadních
výpovědích poškozené ohledně jednání obviněného včetně toho, proč se poškozená v přípravném
řízení na rozdíl od výpovědi v hlavním líčení nezmiňovala o tom, že předmět, kterým byla udeřena,
byl zabalen do papíru.
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Zákon č. 141/1961 Sb. ve znění z. č. 79/2006 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
§ 104b Rekognice
(1) Rekognice se koná, 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.
(2) Podezřelý, obviněný nebo svědek, kteří mají poznat osobu nebo věc, se 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.
(3) 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 nikoliv podle
svého vzezření, ale podle hlasu, umožní se jí, aby hovořila v libovolném pořadí mezi dalšími
osobami s podobnými hlasovými vlastnostmi.
(4) 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.
(5) Má-li být poznána věc, ukáže se podezřelému, obviněnému nebo svědkovi ve skupině věcí
pokud možno téhož druhu.
(6) Pro rekognici jinak platí ustanovení o výpovědi obviněného a svědka.
(7) Podle povahy věci lze rekognici provést tak, aby se poznávající osoba bezprostředně
nesetkala s poznávanou osobou. Provádí-li se rekognice za účasti osoby mladší než patnáct let, užije
se přiměřeně § 102. Rekognici za přítomnosti svědka, jehož totožnost se utajuje z důvodů
uvedených v § 55 odst. 2, lze za podmínek utajení jeho podoby a osobních údajů provést, pokud je
svědek poznávající osobou.
(8) Po provedení rekognice se podezřelý, obviněný nebo svědek vyslechnou znovu, je-li třeba
odstranit rozpor mezi jejich výpovědí a výsledky rekognice.
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Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005. TRESTNÝ PORIADOK
§ 126 Rekognícia
(1) Ak sa má výsluchom zistiť totožnosť nejakej osoby alebo veci, vyzve sa obvinený, aby ju
opísal. Až potom sa mu má osoba alebo vec ukázať, a to medzi viacerými osobami podobného
zovňajšku alebo vecami toho istého druhu.
(2) Rekogníciu možno vykonať aj podľa fotografií, prípadne s použitím technických
prostriedkov.
(3) K rekognícii treba vždy pribrať nezúčastnenú osobu.
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