
Pozn. redakce: změna komentáře k § 158 odst. 10 k 22. 3. 2019 

K odst. 10 
            31. Ustanovení zakládá použitelnost pořízených záznamů záznamu pořízeného při 

sledování podle odstavce 2 i v jiné trestní věci, pokud je vedeno řízení o úmyslném trestném 

činu nebo souhlasí-li s tím osoba, do jejíchž práv a svobod bylo sledováním zasahováno. 

Souhlas osoby, do jejíchž práv a svobod bylo sledováním zasahováno, tedy může založit 

použitelnost záznamu založit i v případě nedbalostních trestných činů, což však bude spíše 

raritní případ.  
            32. Z textace ustanovení se může jevit, že upravuje pouze použitelnost záznamů 

povolených státním zástupcem podle odstavce 2 a nikoliv záznamů povolených soudcem podle 

odstavce 3. Takový závěr je však patrně nesprávný, a to s přihlédnutím k § 89 odst. 2, jež 

zakotvuje principiální použitelnost důkazů, pokud z trestního řádu nebo jiného právního 

předpisu nevyplývá opak. Pokud by se tedy odstavec 10 vztahoval pouze ke sledování 

povoleného státním zástupcem, pak by sledování povolené soudcem bylo použitelné bez 

dalšího omezení. Tuto variantu však nelze pokládat za správnou, neboť pokud by zákonodárce 

upravil podmínky pro použitelnost záznamů pořízených při sledování povoleném („pouze“) 

státním zástupcem, pak je nelogické, aby na použitelnost záznamu ze sledování, jímž je 

výrazněji zasahováno do soukromí osob, a k němuž je proto požadováno předchozí povolení 

soudce, nebyly kladeny žádné upřesňující podmínky. Odkaz na odstavec 2 se tedy vztahuje 

k pořizování záznamu, přičemž takové záznamy jsou použitelné v jiné trestní věci za 

podmínek uvedených v odstavci 10, ať již bylo sledování povoleno státním zástupcem nebo 

soudcem.   
  

  
            32. Značně široká použitelnost záznamu pořízeného při sledování podle odstavce 2 

kontrastuje s naprostou nepoužitelností záznamu pořízeného při sledování podle odstavce 

3 v jiné trestní věci, což se jeví být nedůvodně restriktivní, zvláště při vědomí skutečnosti, že 

jinak přísněji regulovaný odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 a § 88a 

použitelnost v jiných věcech umožňuje. Nelze tedy např. vyloučit, že pokud bude nasazen 

prostorový odposlech stran korupční trestné činnosti a namístě bude spáchán např. závažný 

násilný trestný čin, nebude možno ve vztahu k ní pořízený záznam využít.  
 


