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Trestný čin maření spravedlnosti
The Crime of Obstruction of Justice

RENATA VESECKÁ1

Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je představit nový trestný čin maření spravedlnosti, který byl 
přijat poslední novelou trestního zákoníku (č. 287/2018 Sb.). Návrh vyvolal mezi odbornou 
veřejností velkou diskusi. Podle názoru vlády trestný čin maření spravedlnosti reaguje 
na požadavky EU nebo mezinárodních organizací. Ve skutečnosti však přijetí a praktická 
aplikace tohoto nového trestného činu může způsobit značné problémy při aplikaci 
v praxi. Jeho použití v praxi nemusí vést k zamýšlenému účinku, ale může představovat 
další nástroj trestní represe proti obviněným osobám a může zasahovat do nezávislosti 
obhajoby.

Klíčová slova
trestný čin maření spravedlnosti, trestní právo, trestní zákoník, korupce, advokáti 

Abstract
The aim of this article deals with the new crime of obstruction of justice, which was adopted 
by the last amendment to the Criminal Code (amendment no. 287/2018). The proposal 
caused a  great deal of discussion among the legal professionals. In the Government's 
view, the crime of obstructing justice responds to the requirements of EU or international 
organisations. In fact, accepting and practical application of this new crime, is likely to 
cause signifi cant practical problems. Its use in practice may not lead to the intended eff ect, 
but may represent another instrument of criminal repression against accused persons and 
intervene in the independence of advocacy.
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Úvod

Poslední novela trestního zákoníku a  trestního řádu, novela č. 287/2018 Sb., zavedla 
do českého právního řádu nový trestný čin maření spravedlnosti (§ 347a TrZ). Trestným 
se tak do budoucna stane úmyslné předkládání padělaných nebo pozměněných věcných 
či listinných důkazních prostředků v rámci soudního řízení, a to za účelem jejich použití 
jako pravých. Kolem přijetí zmíněného trestného činu jsme mohli zaznamenat bouřlivou 
diskusi, která do velké míry potvrdila obavy části odborné právnické veřejnosti o to, kam 
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až má státní moc ambice zajít při posunování hranic lidského jednání, ale také to, jak 
neobratně si stát počíná při transpozici evropského, popř. mezinárodního práva. 

Maření spravedlnosti – skutková podstata

Skutková podstata trestného činu maření spravedlnosti podle ustanovení § 347a trestního 
zákoníku má dvě skutkové podstaty. První skutková podstata postihuje pachatele, který 
pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo 
trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, 
který má podstatný význam pro rozhodnutí, přestože ví, že je padělaný nebo pozměněný, 
v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek 
v úmyslu, aby byl použit jako pravý. Druhá skutková podstata postihuje pachatele, kteří 
sami nebo prostřednictvím jiného poskytnou, nabídnou nebo slíbí prospěch jinému nebo 
pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345 TrZ), křivé výpovědi 
a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346 TrZ) nebo křivého tlumočení (§ 347 TrZ).

Horní hranice trestní sazby, kterou lze uložit za  tento trestný čin, činí 10 let. Odnětím 
svobody na 1 rok až 5 let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v úmyslu získat 
pro sebe nebo pro jiného prospěch, spáchá-li takový čin jako úřední osoba, spáchá-li 
takový čin v  úmyslu vážně jiného poškodit v  zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy 
nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, nebo spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu 
plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo 
uloženou mu podle zákona (§ 347a odst. 1, 2, 3 písm. a) až d) TrZ). Odnětím svobody na 
2 léta až 8 let pak bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin jako člen organizované 
skupiny, způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo získá-li takovým činem pro sebe 
nebo pro jiného značný prospěch (§ 347a odst. 4 trestního zákoníku). Nejpřísnější je 
naplnění skutkové podstaty trestného činu dle § 347a odst. 5 písm. a), b) TrZ, kdy pachateli 
hrozí trest odnětí svobody na 3 léta až 10 let, pokud způsobí tímto činem škodu velkého 
rozsahu, nebo získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Původní návrh, který byl do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předložen Ministerstvem 
spravedlnosti ČR, obsahoval i  třetí základní skutkovou podstatu spočívající ve svádění 
jiného ke spáchání některého z  trestných činů dle ustanovení §§ 345 až 347 trestního 
zákoníku. Navržená formulace nebyla dostatečně určitá. Odborná diskuse v Poslanecké 
sněmovně se následně přiklonila k přepracování navržené právní úpravy a došlo nejen 
k vypuštění třetí základní skutkové podstaty tohoto trestného činu, ale také ke zpřesnění 
původně navrhované skutkové podstaty jako takové. 

Cíl přijetí změny „číslo jedna“ 

Pokud zapátráme po  cílech přijetí tohoto trestného činu, zjistíme z  důvodové zprávy 
k  novele č. 287/2018 Sb., že k  zavedení trestného činu maření spravedlnosti podle 
§ 347a TrZ, je přistupováno především na základě požadavku transpozice mezinárodní 
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práva. Ten má vést k posílení postihu trestných činů korupčního charakteru. Konkrétním 
transpozičním ustanovením je čl. 23 Úmluvy Organizace spojených národů proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu (dále jen „Úmluva“). Tato Úmluva byla přijata již 
v roce 2000, a to rezolucí č. 55/25 Valného shromáždění OSN (ČR přistoupila k dokumentu 
v roce 2013) a jejím cílem je spolupráce při prevenci, vyšetřování a trestním stíhání tzv. 
závažných trestných činů mezinárodní povahy defi novaných v  jejím článku 2 písm. b), 
které zahrnují organizovanou skupinu, a trestných činů stanovených na základě článků 5, 
6, 8 a 23 Úmluvy. Tyto články zavazují smluvní strany kriminalizovat taková jednání, jako 
je účast ve skupině organizovaného zločinu, praní špinavých peněz, korupce a maření 
výkonu spravedlnosti.2, 3, 4,

Úmluva požaduje po  smluvních státech mj. zavedení trestnosti jednání, které spočívá 
v příslibu, nabídce nebo poskytnutí neoprávněné výhody s cílem navádět k falešnému 
svědectví nebo narušit podávání svědectví nebo předkládání důkazů v průběhu řízení 
v souvislosti se spácháním trestných činů. Uvedené požaduje mj. čl. 70 odst. 1 písm. b) 
Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (84/2009 Sb. m. s.).

Pokud analyzujeme současnou právní úpravu, pak zjistíme, že požadavek deklarovaný 
mezinárodním právem (čl. 70 odst. 1 písm. b) Římského statutu MTS) již Česká republika 
splňuje, neboť trestní zákoník zná trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 
posudku podle § 346 TrZ, trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 
TrZ, ale také trestný čin podplácení podle § 332 TrZ. Toto jednání je trestné také u třetích 
osob, a  to jako účastenství ve  formě organizátorství nebo návodu k  trestnému činu 
křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku nebo podplácení. Pokud sice hlavní 
pachatel (např. svědek, který měl křivě svědčit, nebo znalec, který měl podat nepravdivý 
znalecký posudek) nedospěje ani do stádia pokusu, pak nelze skutek účastníka trestně 
postihnout.5, 6, Uvedené však nelze považovat za  žádnou anomálii, která by neměla 
v trestním právu obdoby a ze které by bylo možné automaticky dovozovat, že ČR nesplňuje 
požadavky evropského nebo mezinárodního práva. Důvodová zpráva k novele č. 287/2018 
Sb. tuto skutečnost ovšem uvádí jako hlavní nedostatek, o  který opírá právě zavedení 
nového trestného činu maření spravedlnosti. 

Podle mého názoru by však měl „uvedený nedostatek“, spočívající v  nemožnosti 
postihovat osoby, které navádí jiné osoby ke spáchání shora vyjmenovaných trestných 
činů bez nutnosti naplnění podmínek akcesority účastenství, být opřen o zcela konkrétní 
statistiku, ze které vyplývá, že k uvedenému nekalému jednání dochází ve značné míře 

2 Důvodová zpráva k  novele č. 287/2018 Sb. k  návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve  znění 
pozdějších předpisů a změně dalších zákonů.

3 CHMELÍK, J., M. BRUNOVÁ, V. PORADA a S. KRÍŽOVSKÝ. Dokazování terorismu a organizovaného zločinu. 
In: Kriminalita – bezpečnosť – identifikácia. Zborník z medzinárodného odborného vedeckého seminára, 
konaného 15. septembra 2007, Košice: VŠBM, 2007, s. 391–401. ISBN 978-80-89282-19-7.

4 CHMELÍK, J., M. BRUNOVÁ a V. PORADA. Dokazování organizovaného zločinu. In: Terorismus a medzinárodné 
právo. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Eurokódex, 2007, s. 280–289. 
ISBN 978-80-969320-2-3.

5 Rozhodnutí NS, sp. zn. 4 Tdo 1245/2013, sp. zn. 7 Tdo 1061/2014.
6 BRUNOVÁ, M. Dokazování v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2009, č. 3, s. 27–43. ISSN 1801-2193.
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a stát toto jednání neumí žádným způsobem postihovat. Důvodová zpráva k novele však 
nepředstavuje žádnou konkrétní statistiku, o kterou by navrhovanou právní úpravu opírala. 
Právní řád jednání, o  kterém pojednává Úmluva, tedy dosud postihovala za  určitých 
podmínek, a tím bylo možné považovat podle mého názoru požadavky kladené na ČR 
za vyčerpané. Dosavadní právní úprava tak byla v tomto ohledu zcela legitimní, protože 
kriminalizovat jednání, které ve  svém důsledku nedospěje do  žádného vývojového 
stádia u osoby, která se ho má přímo dopustit, balancuje podle mého názoru na hranici 
překročení limitů trestního práva a zejména zásady „ultima ratio“ (§ 12 TrZ). Nová právní 
úprava však v tomto přichází se zásadní změnou a do budoucna má platit, že lze trestně 
postihovat také jednání, které nedospěje ve  své hlavní povaze ani do  stadia přípravy, 
natož do stadia pokusu.7 

Cíl přijetí změny „číslo dva“ 

Tvrzení předkladatele v důvodové zprávě, které dále hovoří o tom, že cílem nové právní 
úpravy je rovněž boj proti korupčnímu prostředí a korupčním trestným činům, vyvolává 
mylný dojem, že v  ČR nelze postihnout jednání korupční povahy týkající se aktivního 
uplácení svědka, znalce nebo tlumočníka. 

Taková skutečnost přitom není pravdou, neboť trestní zákoník již dnes zná např. trestný 
čin podplácení podle § 332 TrZ, podle kterého je trestné jednání osoby, které sama 
nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro 
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo tak učiní v  souvislosti 
s podnikáním svým nebo jiného.8 V této souvislosti je trestné také jednání osoby, která 
tento úplatek přijala (§ 331 TrZ – trestný čin přijetí úplatku). Uvedené se vztahuje např. 
na  znalce, který v  souvislosti s  vypracováním znaleckého posudku požaduje úplatek 
za  to, že v  posudku uvede hrubě zkreslené údaje, může se dopustit trestného činu 
přijímání úplatku (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2010, sp. zn. 3 Tdo 
1483/2009). V úvahu rovněž přichází také trestný čin nadržování (§ 366 TrZ), pokud svádí 
osoba rozdílná od pachatele, který se svému trestnímu stíhání snaží uniknout (pachatel 
trestného činu nemůže nadržovat sám sobě). Platná právní úprava zná také trestný čin 
nepřímého úplatkářství (§ 333 TrZ), podle které lze postihovat jednání osoby působící 
na výkon pravomoci úřední osoby, nebo trestný čin zasahování do nezávislosti soudu 
(§ 335 TrZ).

Zavádějící je tak tvrzení předkladatele, že nově zaváděný trestný čin maření spravedlnosti 
by měl přispět k snížení počtu korupčních případů.9 Pro takové tvrzení není žádný důvod 
a uvedené je pouhou spekulací orgánů státní moci. 

7 BRUNOVÁ, M. Nové přístupy v  teorii kriminalistických stop a  identifikace v  souvislosti s  dokazováním 
v trestním řízení. Karlovarská právní revue. 2008, č. 2, s. 1–9. ISSN 1801-2193.

8 Součástí obecného zájmu jsou veškeré zájmy veřejné a ještě některé zájmy soukromé.
9 Důvodová zpráva k  novele č. 287/2018 Sb. k  návrhu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve  znění 

pozdějších předpisů a změně dalších zákonů.
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Kritika ze strany advokátského stavu

Návrh vyvolal kritické reakce ze strany odborné veřejnosti, zejména ze strany advokátů. 
Množily se výtky, poukazující nejen na jeho (v mnohém) duplicitu a zbytečnost, jak jsem 
naznačila shora, ale terčem kritiky byl také z toho důvodu, že někteří advokáti, za kterými 
v tomto ohledu stojí i Česká advokátní komora, se obávají možných zásahů do své nezávislé 
činnosti. Nejen vůči obviněným, ale dokonce vůči advokátům by mohla být dovozena 
trestněprávní odpovědnost za  důkazy, které budou předkládat v  zastoupení svých 
klientů.10 Podle advokátských předpisů jednak platí, že advokát není povinen bez souhlasu 
klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost jím poskytnutých informací, ale obecně nelze 
ani po advokátovi spravedlivě požadovat, aby tyto skutečnosti ověřil s plnou relevancí. 

Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že ze skutkové podstaty tohoto trestného činu nakonec 
zcela vypadl pojem „svádění“ a byla zavedena účinná lítost (viz podrobně ustanovení § 33 
TrZ), podle které trestní odpovědnost pachatele zaniká v případě, že škodlivému následku 
trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo učinil o trestném činu oznámení v době, 
kdy škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno. Značně kontroverzní 
byla představa zákonodárce, že bude možné postihovat trestněprávně pouhé „svádění“ 
ke spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345 TrZ), křivé výpovědi a nepravdivého 
znaleckého posudku (§ 346 TrZ) nebo křivého tlumočení (§ 347 TrZ). 

Ke škodě zůstává, že trestný čin maření spravedlnosti zůstal mezi trestnými činy s horní 
hranicí sazby 10 let (§ 347a odst. 5 TrZ). Jedná se tedy o zvlášť závažný zločin, pro jehož 
trestní postih bude možné za určitých zákonných podmínek použít všeobecně přísnější 
trestněprávní úpravu, a to jak např. v otázce operativy, tak v otázce ukládání trestů nebo 
podmínek pro podmíněné propuštění z  výkonu trestu odnětí svobody. Za  nevhodné 
považuji rovněž skutečnost, že uvedený trestný čin podle § 347a odst. 4 TrZ spadá již 
do kategorie zločinů, na které lze nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu. 
Uvedené je výrazným zásahem do  svobody jednotlivce a  lze uvést, že podrobně není 
oprávněnost takového zásahu odůvodněna ani v důvodové zprávě. 

Závěr

Ačkoliv se podařilo v průběhu legislativního procesu nový trestný čin maření spravedlnosti 
mírně okleštit, není vyloučeno, že jeho aplikace orgány činnými v trestním řízení bude 
v praxi způsobovat řadu problémů a je otázkou, do jaké míry a  jakým způsobem bude 
právní úprava policejním orgánem nebo státním zástupcem využívána. Pokud však 
ve  společnosti bude i  nadále přetrvávat snaha trestně stíhat za  každou cenu, pak se 
obávám, že do „hledáčku“ maření spravedlnosti se dostanou především obviněné osoby 
a jejich advokáti. 

10 Vyjádření ČAK ze dne 5. 12. 2018 (online dostupné na  http://www.bulletin-advokacie.cz/mareni-
spravedlnosti-se-stane-trestnym-cinem2).
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