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Úvod

Tato kniha se zabývá přípravou, procesem přijetí a  obsahem zákona 
č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (dále též jen trestní řád z roku 

1950). Vznik tohoto zákona je spjat s obdobím tzv. právnické dvouletky, jejímž 
výsledkem byla přestavba československého právního řádu. Ačkoliv se litera-
tura zabývá některými ze zákonů, které v době právnické dvouletky vznikly, 
trestní řád z roku 1950 zůstává stranou zájmu trestních právníků i právních 
historiků, nebyla mu věnována žádná rozsáhlejší studie ani monografie. Pro-
ces vzniku tohoto zákona tak zůstává zahalen rouškou nepoznaného a jeho 
obsah a aplikace je ztotožňována s politickými procesy 50. let. 

Téma navazuje na výzkumný projekt, v jehož rámci vznikla první právně 
historicky zaměřená studie o trestním právu procesním v období právnické 
dvouletky s názvem Rekodifikace trestního práva procesního, která se stala jed-
nou z kapitol monografie nazvané Právnická dvouletka.1 Kniha vznikla jako 
výstup práce i na dalších projektech, jejichž součástí je i prvotní výzkum roz-
sáhlého archivního materiálu z fondu ministerstva spravedlnosti v Národním 
archivu České republiky (dále též jen Národní archiv). Neméně podstatným 
důvodem pro volbu tohoto tématu byly i současné legislativní práce na mi-
nisterstvu spravedlnosti, jejichž výstupem by měla být nová právní úprava, 
nový kodex trestního práva procesního. Téma bylo tedy zvoleno s ohledem na 
výzkumné projekty a úkoly, ale rovněž na aktuální legislativní záměry, neboť 
pochopení podstaty této problematiky a  jejího kontextu může mít zásadní 
vliv nejen na rozhodování o budoucí rekodifikaci, ale i na její výsledek.

Byť je rekodifikace trestního práva procesního součástí plánu legislativních 
prací ministerstva spravedlnosti již od konce 90. let 20. století, dosud se na 
rozdíl od trestního práva hmotného nepodařilo připravit jeho novou kodifika-
ci.2 Namísto toho probíhá neustálé doplňování ustanovení zákona č. 141/1961 
Sb., o trestním řízení soudním, o normy, jejichž původ nalezneme v právu ev-
ropském a mezinárodním. Z více než stokrát novelizovaného trestního řádu 
byla vyčleněna např. právní úprava mezinárodní justiční spolupráce ve věcech 
trestních.3 Přestože již v roce 2004 byl připraven první návrh věcného záměru 

1 SVV UK č. 260012/2014. Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století, 
hlavní řešitel prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. Výstupem projektu je monografie Bláhová, 
I. / Blažek, L. / Kuklík, J. / Šouša, J. Právnická dvouletka. Praha: Auditorium, 2014.

2 V oblasti trestního práva hmotného byl přijat zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
3 Viz zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.


