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ÚVOD 

Jedním z nejstarších a nejrozšířenějších důkazních prostředků je bezpochyby výslech. Jeho 

aspekty a taktikou vedení se zabývá nejen kriminalistika, trestní právo procesní, ale i forenzní 

psychologie. Pro správné provedení této náročné a komplikované disciplíny tak je třeba mít 

teoretické znalosti i praktické zkušenosti napříč různými obory. 

 Taktikou výslechu se zabývalo již mnoho odborných publikací i vědeckých výzkumů, a přesto 

vnímám téma jako neustále aktuální a významné. Rád bych ve své diplomové práci systematicky 

shrnul dostupné poznatky z domácí i zahraniční literatury, s cílem zaměřit se na problematiku chyb 

na straně vyslýchající osoby, již považuji za důležitou, neboť bez patřičné přípravy a odborného 

přístupu při jeho provádění nelze dosáhnout uspokojivých výsledků. Během interakce 

vyslýchajícího s vyslýchaným ve všech stadiích výslechu je nutno dbát na mnoho faktorů, které 

mohou negativně ovlivnit jeho průběh i výslednou výpověď. Dále si pak kladu za cíl nastínit 

možná preventivní opatření, jak některým z těchto chyb předejít. 

Práce je rozčleněna do pěti částí, které se dále dělí na příslušné kapitoly a podkapitoly. První 

část práce se věnuje výslechu z hlediska kriminalistiky, trestního práva a forenzní psychologie. 

Také se zaobírá jeho aspekty, možnými způsoby dělení a právnímu rámci, což je důležité pro 

správné porozumění následujícím kapitolám. Druhá část se zabývá přípravou jako nezbytným 

předpokladem správného vedení výslechu, kterému je často věnována nedostatečná pozornost. 

Třetí část popisuje konstrukci výslechu a rozděluje jej do tří stadií. Věnuje se také patřičným 

náležitostem dokumentace. Předposlední část rozebírá taktiku výslechu nejen z hlediska 

základních taktických postupů, ale věnuje se i typickým výslechovým situacím a některým 

z netypických metod. Závěrečná a stěžejní část práce se zaměřuje na osobu vyslýchajícího, chyby 

vyplývající z interpersonálního styku a pochybeními, kterých se mohou vyslýchající osoby 

dopustit při vedení výslechu, a některá doporučení, jak jim předcházet.  

Aby byla práce pro čtenáře zajímavější, tak budou vybrané teoretické poznatky doplněny o 

názorné příklady z reálných výslechů a judikatury. Při psaní budu využívat především analyticko-

deskriptivní a komparativní metodu. 

Vzhledem k zaměření a rozsahu práce tak nelze obsáhnout specifické problémy taktiky 

výslechu, jako je například výslech některých skupin osob (utajený svědek, osoby se zvýšenou 

sugestibilitou). 
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1 VÝSLECH JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ POJEM 

Aby bylo možné se podrobněji zabývat výslechem, je nejprve třeba si pojem objasnit. Výslech 

je interdisciplinární pojem, neboť se jím zabývá více vědních oborů. Mezi tyto vědní disciplíny 

patří kriminalistika, trestní právo procesní a forenzní psychologie. 

1.1 Výslech z pohledu kriminalistiky 

1.1.1 Pojem, podstata a cíl výslechu 

Kriminalistika chápe výslech jako metodu získávání výpovědi. Přesné vymezení pojmu je 

definováno v různých odborných publikacích odlišně. Například Bělkin a Pješčak vymezují 

výslech jako „specifickou metodu kriminalistické praktické činnosti, kterou se získávají o 

událostech trestných činů či jiných kriminalisticky relevantních skutečnostech informace 

zafixované ve vědomí člověka“. 1  Naproti tomu Musil, Konrád a Suchánek ve svém pojetí 

zdůrazňují důležitost přísného dodržení zákonných práv a povinností při výslechu.2 Někteří autoři, 

jako například Tiplica3, zahrnují do vymezení i dokumentaci výpovědi. Osobně to považuji za 

nadbytečné, neboť povinnost dodržovat zákonné podmínky v sobě zahrnuje i povinnost 

dokumentovat průběh a výsledky. Za vyhovující definici považuji Strausovu, dle kterého se jedná 

o specifickou metodu kriminalistické praxe, získávající formou výpovědi informace uložené ve 

vědomí člověka, za zákonem daných podmínek a důvodů.4 

Nicméně všechny názory na vymezení pojmu mají společnou podstatu. Jedná se o získání 

relevantních informací, které jsou uloženy ve vědomí vyslýchané osoby.5 Konrád za další dva 

 

1  PJEŠČAK, J., BĚLKIN, R. S. a kol. Kriminalistika: československo-sovětská učebnice. II, 

Kriminalistickotaktické metody odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti. Praha: Federální 

ministerstvo vnitra – Správa pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost, 1984, s. 65. 

2  MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, s. 327. 

3 TIPLICA, Mircea. Kriminalistická taktika. 2. upr. vyd. Praha: Policejní akademie, 1999, s. 65. 

4 STRAUS, Jiří a kolektiv. Kriminalistická taktika. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 101. 

5 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty a studenty Policejní akademie České republiky v Praze. 

1. vydání. Praha: Abook, 2017, s. 321. 
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pojmové znaky výslechu považuje způsob vydělování informací z paměťových stop a právní 

rámec výslechu.6  

Cílem výslechu je podle Musila, Konráda a Suchánka „získání úplné a věrohodné výpovědi 

v zájmu zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“7 Je však zřejmé, že 

ne každý výslech může tento cíl naplnit.  

V angloamerické literatuře se často objevují pojmy „Interview“ a „Interrogation“. Interview 

neboli rozhovor je veden neobviňujícím způsobem a jeho cílem je získávat informace. Využívá se 

například v případech, kdy je potřeba si vytvořit s vyslýchaným psychologické pouto, a je tak 

pravděpodobnější dosažení potřebného výsledku. Naproti tomu Interrogation neboli výslech má 

za cíl získat od vyslýchaného doznání a zjistit pravdu. Je veden zaujatým, obviňujícím stylem.8 

Takové pojetí výslechu není v českém právním prostředí přípustné. 

1.1.2 Výpověď a vysvětlení 

Sdělení vyslýchaného získané výslechem, které je zadokumentované za současného 

dodržování příslušných právních předpisů se nazývá výpověď. Předmětem výpovědi mohou být 

jakékoliv skutečnosti týkající se kriminalisticky relevantní události. Obsah získaný výslechem pak 

může sloužit nejen jako důkaz, ale i jako informace důkazního charakteru.9  

Vysvětlení můžeme z kriminalistického hlediska chápat jako zvláštní druh výpovědi.10 Je to 

sdělení osoby, podávající na výzvu oprávněného orgánu a ze zákonných důvodů potřebné ústní 

vysvětlení, které je zadokumentováno jako úřední záznam podle § 158 odst. 5 TŘ, případně jako 

protokol o podání vysvětlení podle § 12 odst. 1 PolZ. 11  Výpověď a vysvětlení se 

 

6 KONRÁD, Zdeněk. Vysvětlení – zvláštní druh výslechu?. Kriminalistika [online]. 1999 [cit. 2019-11-13], roč. 

32, č. 4. Dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d. 

7 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 327. 

8  INBAU, Fred Edward., John E. REID a Joseph P. BUCKLEY. Criminal interrogation and 

confessions. 5th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2013, s. 3-5. 

9 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 328. 

10 KONRÁD, Zdeněk, cit. dílo. 

11 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 328. 

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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z psychologického hlediska formuje obdobně. 12  Z pohledu kriminalistiky je taktika vedení 

výslechu v obou případech stejná. 

K etapám a aspektům formování výpovědi a její věrohodnost viz kapitola Výslech z hlediska 

forenzní psychologie (1.3). 

1.1.3 Dělení výslechu dle kriminalisticko-taktických hledisek 

Existuje celá řada kritérií, podle kterých můžeme rozlišovat druhy výslechu. Vhodné dělení 

není jen teoretickou záležitostí, ale napomáhá volbě správného kriminalistického postupu pro 

vedení výslechu. Nejčastěji se výslech klasifikuje podle procesního postavení vyslýchaného a na 

základě kriminalisticko-taktických hledisek. 13  Mezi vybraná kriminalisticko-taktická hlediska 

patří: 

• Trestní minulost vyslýchaného. Rozdělujeme na prvopachatele, osoby v minulosti trestané a 

recidivisty. Osoba dosud netrestaná nemá pravděpodobně mnoho zkušeností s jednáním 

s vyšetřovateli, a tak je větší šance, že při výslechu nebude lhát. V případě osob v minulosti již 

trestaných je třeba být obezřetný, neboť vyslýchaný již zná průběh a postupy výslechu. Záleží 

však také na tom, zda měla daná osoba v minulosti zkušenosti s vyšetřovateli pozitivní či 

nikoliv. Nejproblémovějším bývá zpravidla výslech recidivistů. Je vhodné zjistit chování 

vyslýchaného v minulých případech a na základě toho zvolit vhodnou taktiku. Proto je 

nezbytná důkladná příprava takového výslechu.14 

• Věk vyslýchané osoby. Rozlišujeme výslech nezletilých, mladistvých, dospělých a osob 

starých. Věk má vliv na formování a dekódování paměťových stop.15 Může tak být například 

negativně ovlivněna schopnost zapamatovat si relevantní události, či se na ně rozpomenout. Je 

proto třeba obezřetně volit vhodný taktický postup. 

• Mentální úroven vyslýchaného. Výslech osoby psychicky defektní je někdy třeba provádět 

ve specializovaném psychiatrickém zařízení, případně za účasti psychiatra či psychologa, a 

 

12 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 65. 

13 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 102. 

14 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 336-337. 

15 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 103. 
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s ohledem na stav vyslýchaného je nezbytné přizpůsobit vedení výslechu a kladené otázky 

jejich úrovni myšlení.16 

• Zdravotní stav vyslýchané osoby. Výslech prováděný u osob těžce nemocných, umírajících, 

nebo těhotných má svá specifika. Typicky se koná mimo standardní místo výslechu a 

vyslýchající je tak nucen přizpůsobit se jiným podmínkám. Může být nutná konzultace 

s ošetřovatelem.17 

• Vztah vyslýchané osoby k vlastní výpovědi. Zaprvé na výslech osob s úmyslem vypovědět 

pravdu a tomu odpovídající následek, kdy vypovídají pravdivě a relativně úplně. Dále osoby 

s úmyslem pravdivě vypovídat, ale nastalý následek nekoresponduje se zamýšleným, kdy je 

jejich výpověď neúplná a nepřesná, případně nepravdivá. Posledním druhem jsou osoby, které 

vůbec nechtějí vypovídat pravdivě, s typickou konfliktní interakcí v důsledku lživé 

výpovědi.18 

• Pohlaví vyslýchajícího je podle Meteňka, Bačíkové a Samka19 další hledisko, dle kterého lze 

rozdělit výslech na realizovaný policistou a policistkou. Důležitost volby pohlaví pak vidí 

především při výslechu poškozeného, například v případech sexuálních deliktů, který může 

vnímat pohlaví agresora negativněji. Je proto vhodné provádět výslech takové osoby 

vyslýchajícím opačného pohlaví, kdy může oběť lépe a otevřeněji komunikovat. 

Na základě procesního postavení vyslýchané osoby dle TŘ a PolZ pak můžeme klasifikovat 

jednotlivé druhy výslechu: 

- výslech podezřelé zadržené osoby,20 

- výslech obviněného,21 

- výslech obžalovaného,22 

 

16 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 348. 

17 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 104. 

18 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 20. 

19  METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK. Kriminalistická taktika. Brno: 

Václav Klemm, 2013, s. 181. 

20 § 76 TŘ. 

21 § 91-95 TŘ. 

22 § 207-208 TŘ. 
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- výslech svědka,23 

- výslech znalce,24 

- vyžadování potřebných vysvětlení.25 

1.2 Právní úprava výslechu 

Výslech je v pojetí trestního práva procesním úkonem. Podle Spurného lze výslech vymezit 

jako důkazní prostředek sloužící k získávání výpovědi, kdy nositelem důkazu je vyslýchaná 

osoba. 26  Získaná výpověď pak slouží nejen jako důkazní prostředek, zjišťující stanovisko 

vyslýchaného a sloužící k objasnění věci, ale podle Jelínka i jako důležitý prostředek vlastní 

obhajoby vůči kladenému obvinění.27  Důkazní prostředky včetně výslechu upravuje rámcově 

trestní řád v hlavě V, nazvané dokazování.  

1.2.1 Výslech obviněného 

Obviněný je osoba, proti které bylo podle § 160 odst. 1 zahájeno trestní stíhání.28 Jeho výslech 

upravuje trestní řád v ustanoveních § 91 až § 95. Smyslem je zjištění stanoviska vyslýchaného 

k vlastnímu předmětu obvinění a zjistit další informace, které mohou skutek objasnit.29 

Přítomnost obviněného se zajišťuje předvoláním nebo předvedením podle § 90 TŘ. Před 

prvním výslechem se zjišťuje totožnost obviněného, jeho osobní poměry a trestní minulost. Musí 

se mu objasnit podstata obvinění a náležitě ho poučit o právech a povinnostech. Obsah poučení se 

uvádí v protokolu o výslechu.30 V případě několika obviněných platí, že se vyslýchají odděleně.31 

V ustanovení § 92 odst. 1 TŘ dále obecně stanoví, že vyslýchající zvolí postup směřující k podání 

 

23 § 55 odst. 2, § 97-104 TŘ. 

24 § 108 TŘ. 

25 § 158 odst. 3 písm. a) TŘ, § 12 PolZ. 

26 SPURNÝ, Joža, cit. dílo, s. 15. 

27 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016, s. 393. 

28 § 32 TŘ. 

29 NOVOTNÝ, František. Trestní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2017, s. 260. 

30 § 91 odst. 1 TŘ. 

31 § 91 odst. 2 TŘ. 



 

 

12 

 

úplného a jasného obrazu o relevantních skutečnostech, aniž by byl obviněný jakýmkoliv 

způsobem donucován.  

Zákaz donucování obviněného k výpovědi patří mezi všeobecně uznávané zásady. Je realizací 

zásady nemo tenetur se ipsum accusare.32 Zatímco osobní přítomnost obviněného mohou OČTŘ 

zajistit nejen za využití institutu předvolání, ale i předvedením, případně pořádkovou pokutou, 

jestliže pak odmítne vypovídat, nelze ho za to nijak sankcionovat. Odmítnutí pak nemůže samo o 

sobě být důvodem vazby.33 Stejně tak jej nelze pokládat za konkludentní doznání viny.34 

Obviněný nemá povinnost vypovídat a při výslechu může vědomě uvádět i nepravdivé 

skutečnosti. Je tak vyňat z trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, na 

rozdíl od svědka či znalce.35 To potvrdil ve svém nálezu i Ústavní soud.36 Jediným omezením tak 

pro něj je možnost naplnění skutkové podstaty trestného činu křivého obvinění podle § 345 TZ.37 

K limitům užití lži při výslechu se vyjádřil i ESLP. V soudním rozhodnutí Brandstetter proti 

Rakousku vyjádřil myšlenku, že právo na obhajobu nezaručuje obviněnému právo užít při své 

obhajobě libovolný argument. Zároveň ale ESLP dodal, že by k porušení práva na obhajobu mohlo 

dojít v případě příliš přísné vnitrostátní úpravy, kdy by riziko následných sankcí 

zabraňovalo účinné obhajobě obviněného.38 

Mezi práva obviněného patří možnost vyjádřit se ke všem skutečnostem, ze kterých je obviněn 

a k jejich důkazům39, právo zvolit si obhájce a být vyslýchán za jeho účasti.40 Dále má možnost 

bezplatné obhajoby podle podmínek § 33 odst. 2 TŘ, nebo právo nahlížet v průběhu výslechu do 

 

32 Nikdo není povinen sám sebe obviňovat. 

33  MUSIL, Jan. Zákaz donucování k sebeobviňování (nemotenetur se 

ipsumaccusare). Kriminalistika [online]. 2009 [cit. 2019-11-13], č. 4. Dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/4-

2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-accusare.aspx. 

34 VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckovy příručky 

pro právní praxi, s. 167. 

35 § 346 TZ. 

36 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2010, sp. zn. III. ÚS 1624/09. 

37 FENYK, Jaroslav, Tomáš GŘIVNA a Dagmar CÍSAŘOVÁ. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 359. 

38 PROVAZNÍK, Jan. Trestněprávní meze lži při obhajobě v trestním řízení [online]. 2019 [cit. 2019-11-30]. 

Dostupné na: https://advokatnidenik.cz/2019/03/27/trestnepravni-meze-lzi-pri-obhajobe-v-trestnim-rizeni. 

39 § 92 odst. 2 TŘ. 

40 NOVOTNÝ, František, cit. dílo, s. 261. 

https://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-accusare.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-accusare.aspx
https://advokatnidenik.cz/2019/03/27/trestnepravni-meze-lzi-pri-obhajobe-v-trestnim-rizeni/
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svých poznámek.41 K povinnostem obviněného pak mimo jiné náleží strpění úkonů k zjištění jeho 

totožnosti, 42  dostavení se na předvolání, či případně strpět předvedení, 43  předložení svých 

písemných poznámek vyslýchajícímu k nahlédnutí a povinnost napsání potřebného počtu slov, za 

účelem zjištění pravosti rukopisu.44  

Trestní řád také upravuje zákaz kladení některých typů otázek při výslechu a jeho protokolaci. 

Těmto tématům se budu věnovat v dalších částech práce, neboť se zde vyslýchající může dopustit 

několika chyb. Konstrukce výslechu do třech stadií, jak ji chápe kriminalistika, je také založena 

na systematice v zákoně a bude rozebrána ve třetí části. 

1.2.2 Výslech svědka 

Právní úpravu výslechu svědka nalezneme v ustanoveních § 97 až 103 TŘ. Svědkem je podle 

Jelínka „osoba rozdílná od obviněného, která byla vyzvána orgánem činným v trestním řízení, aby 

jako svědek vypovídala o skutečnostech, které vnímala svými smysly.“ 45  Z kriminalistického 

hlediska ho lze také chápat jako nositele paměťových stop. Svědek může být současně i obětí 

trestného činu dle zákona o obětech trestných činů.46 Konstrukce výslechu svědka je obdobná 

zákonné úpravě pro výslech obviněného. 

Trestní řád zahrnuje poškozeného mezi svědky. Pro účely taktiky vedení výslechu je však 

vhodnější jej vést jako samostatnou kategorii. Poškozený je na rozdíl od většiny svědků věcně 

zainteresován a je tedy třeba k němu přistupovat odlišně.47 

Pro svědky platí všeobecná povinnost svědčit. Její součástí je povinnost dostavit se na 

předvolání k OČTŘ a vypovídat zde jako svědek.48 Z toho existují dvě výjimky, a to u osob 

požívajících diplomatických výsad a imunit podle § 10 odst. 1 TŘ, dále u osob, jejichž výslech je 

zakázán.49 K jejich právům pak patří právo odepřít výpověď podle § 100 TŘ, právo vypovídat ve 

 

41 § 93 odst. 1 TŘ. 

42 § 91 odst. 1 TŘ. 

43 § 90 TŘ. 

44 § 93 TŘ. 

45 JELÍNEK, Jiří, cit. dílo, s. 400. 

46 § 2 odst. 2 ZObTČ. 

47 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 103. 

48 § 97 TŘ. 

49 § 99 TŘ. 



 

 

14 

 

svém mateřském jazyce a případně na zajištění tlumočníka, právo na právní pomoc a právo být 

poučen o svých právech a povinnostech50 

Svědek se může stejně jako obviněný dopustit trestného činu křivého obvinění, navíc mu 

v případě úmyslného uvádění nepravdivých informací při výslechu hrozí naplnění skutkové 

podstaty trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 

TZ. Osoba vyslýchaná jako svědek se však nedopouští tohoto trestného činu, pokud nepravdivou 

svědeckou výpovědí kryje sama sebe, neboť by případné trestní stíhání odporovalo již uvedenému 

principu nemo tenetur.51 

1.3 Výslech z hlediska forenzní psychologie 

Forenzní psychologie považuje výslech za určitou formu mezilidské komunikace, podobné 

rozhovoru. Ve vztahu ke kriminalistice se jedná o pomocnou disciplínu, která však má ve vztahu 

k taktice výslechu své uplatnění. Společným jmenovatelem forenzní psychologie a kriminalistiky 

jsou informace, liší se však v úhlu pohledu na ně.52 Dle Čírtkové se psychologie zabývá výslechem 

ze dvou hledisek. Zaprvé zkoumá výslech jako specifickou formu interpersonálního jednání, kdy 

zároveň studuje psychologické jevy mezi vyslýchaným a vyslýchajícím. Na druhé straně pak 

forenzní psychologii zajímá výpověď jako výsledný produkt výslechu, zabývá se okolnostmi, které 

mají vliv na jejím utváření.53 Spurný pak považuje obě hlediska za relativně samostatné, avšak 

funkčně propojené disciplíny zvané psychologie výslechu a psychologie výpovědi, tvořící náplň 

psychologické podpory výslechu.54 

 

50 JELÍNEK, Jiří, cit. dílo, s. 402. 

51 MUSIL, Jan, cit. dílo. 

52  SPURNÝ, Joža. Forenzní psychologie a kriminalistika. In: Kriminalistika a forenzní disciplíny: sborník 

příspěvků z mezinárodní konference. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, s. 28. 

53 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, s. 174. 

54 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 23. 
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1.3.1 Psychologie výslechu 

Forenzní psychologie nám pomáhá lépe porozumět mezilidským aspektům výslechu, jejichž 

znalost může být při styku s vyslýchanou osobou velmi užitečná. Ty můžeme rozdělit na tři 

základní úrovně sociálního styku:55  

• Interpersonální percepce se týká vzájemného vnímání vyslýchaného a vyslýchajícího a 

vytváření představ o druhé osobě. Percepce využívá kategorizace osob, vychází z dosavadních 

zkušeností. 56  Nejedná se tak o výsledek racionálního uvažování, ani vyhodnocování 

dostupných informací, jde spíše o intuitivní odhad. 

• Komunikační stránka popisuje, které informace si osoby vyměňují a jakým způsobem tak 

činí. Podle charakteru využitých prostředků můžeme komunikaci rozdělovat na verbální, 

paraverbální a neverbální. Verbální komunikace využívá slova jako nositele informací. 

Paraverbální prostředky jsou například tón hlasu nebo jeho hlasitost. Neverbální komunikace 

pracuje s mimikou, proxemikou, očním kontaktem, gesty a dalšími projevy. Výměna informací 

mezi vyslýchaným a vyslýchajícím se nazývá sdělení.57 

• Interakční stránka sleduje postupy, jakými se navzájem osoby ovlivňují a jakou taktikou 

usilují o dosažení svých cílů. Interakci lidé uskutečňují psychologickými prostředky, jako je 

například souhlas, pochvala nebo předstírání zájmu, které pak využívají v rámci komunikace. 

V reálném jednání člověka s člověkem tyto stránky splynou v jediný proces, ve kterém však 

vedoucí roli hraje komunikace.58 Vyslýchající si musí být vědom, jak se vyvarovat chybnému 

vnímání vyslýchaného, jak s ním správně komunikovat, ať už verbálně či neverbálně, a kde jsou 

hranice přípustnosti ovlivňování druhé osoby.  

Důležité pojmy pro pochopení některých psychologických aspektů taktiky výslechu jsou 

sugesce a sugestibilita. Sugesce je „schopnost člověka nekriticky přejímat myšlenky od jiné osoby, 

která je obvykle v postavení autority.“59 Sugestibilita je pak náchylnost k sugesci, která je vyšší 

 

55 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 177. 

56 SPURNÝ, Joža, cit. dílo, s. 110. 

57 Tamtéž, s. 115-117. 

58 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 177. 

59 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Ilustroval Karel NEPRAŠ. Praha: Portál, 

2010, s. 560. 
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především v dětském věku, u osob se sníženou inteligenci a závisí i na momentálním psychickém 

stavu.60 

1.3.2 Psychologie výpovědi 

Předpokladem výpovědi je, že vyslýchaný svými smysly vnímal konkrétní události, a to přímo 

nebo zprostředkovaně. Utváření samotné výpovědi pak můžeme rozlišovat do čtyř základních 

etap:61 

• Přijímání informací je počátečním stadiem utváření. Předpokladem správného přijímání jsou 

funkční smyslové orgány a také to, zda vůbec mohl vyslýchaný za daných okolností vnímat, o 

čem vypovídá. Prvotní fáze je ovlivněna individuálními zvláštnostmi vnímání jako například 

aktuálním fyzickým a psychickým stavem vyslýchaného, jeho subjektivním vnímáním situace, 

mírou pozornosti či emočním stavem.  Dále je třeba brát v potaz situační proměnné neboli 

objektivní podmínky, existující v době vnímání děje.62 

• Vštěpování a uchování informací je druhou etapou formování výpovědi. Hlavní význam zde 

má paměť a její schopnost uchovat vnímané. Rozsah a podrobnost informací je ovlivněná tím, 

zda šlo o úmyslné zapamatování, nebo o zapamatování bezděčné, které je typické nedostatky 

a malým rozsahem vnímaného. Je důležité zjistit, jakým druhem paměti disponuje vyslýchaný, 

což může být při výslechu využito. Na uchované informace pak působí proces zapomínání, 

který z fyziologického hlediska jde popsat jako utlumení dočasných spojů. Zapomínání je 

ovlivněno jak intenzitou vnímaného, snahou uchovat si informace v paměti, časem, věkem a 

dalšími faktory.63 

• Vybavení a reprodukování informací zachycuje duševní dění vyslýchané osoby v průběhu 

výslechu, kdy dochází k předávání zapamatovaných informací skrze slovní formulaci. Faktory 

ovlivňující výslechovou situaci pak mají zásadní vliv na kvalitu výpovědi. Jedná se zejména o 

aspekty popsané v předchozí kapitole. Ty mohou pomoci vyslýchanému některé informace 

 

60 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ, cit. dílo, s. 560. 

61  GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha: 

Karolinum, 2006, s. 169. 

62 Tamtéž, s. 170-171. 

63 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 328-329. 
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reprodukovat, ale také mohou působit rušivě a zkreslovat jejich obsah.64 Vliv může mít i 

prostředí, ve kterém je výslech prováděn. 

• Příjem, zpracování a zachycení informací vyslýchající osobou. V poslední etapě hraje 

výslech roli mezilidského komunikačního prostředku. Dochází k přenášení informací 

k vyslýchajícímu, kdy je využívána řeč jako dorozumívací prostředek. Je tedy důležité vnímat 

nejen doslovný význam slov, ale i emocionální pozadí. Přesnost je ovlivněna schopností 

vyslýchaného vyjádřit myšlenku a zároveň uměním vyslýchajícího těmto myšlenkám správně 

porozumět. V případě, že vyslýchaný neuvede všechny podstatné informace, nastupuje úloha 

vyslýchajícího zvolit vhodné doplňující dotazy. Problémovou stránkou může být i úloha 

vyslýchajícího, kdy může vynechat důležitá sdělení vyslýchaného při protokolaci.65 

Někteří autoři dále rozlišují aspekty formující výpověď v průběhu základních etap. Historický 

aspekt popisuje historický průběh od vnímání události až po její reprodukci při výslechu. 

Osobnostní aspekt spočívá v ovlivňování výpovědi samotnou osobností vyslýchaného, jeho 

psychickým a fyzickým stavem, názory, zkušenostmi a emocemi. Situační aspekt charakterizuje 

souhrn objektivních podmínek, za kterých se výslech koná. Sémantický aspekt pak spočívá 

v problematice správných významů sdělení a vzájemném porozumění v rámci výslechu.66 

Zejména během příjmu, zpracování a zachycení informací vyslýchajícím, může dojít k chybám 

ovlivňujícím výslednou výpověď, kterým bude věnována pozornost v poslední části práce. 

1.3.3 Paměťová stopa 

Vnímání je základním poznávacím procesem, při kterém dochází k působení daných jevů na 

smyslové orgány. Tato schopnost je značně individuální a ovlivněná dosavadním obsahem života. 

Vnímané informace vytvoří v paměti člověka paměťovou stopu.67  Paměťová stopa může být 

chápána jako změna v materiálním prostředí lidského mozku, související s kriminalisticky 

relevantní událostí, obsahující využitelné informace za pomoci kriminalistických metod a 

 

64 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 220. 

65 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 331-332. 

66 Tamtéž, s. 325. 

67 MATIÁŠEK, Jan, BÁRTA, Bohumil a SOUKUP, Jaroslav. Výslech a psychologie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1966, 

s. 62. 
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postupů.68 Podle Matouškové je paměť „schopnost organismu přijímat, uchovávat a vyvolávat 

přechodné vjemy, a to i po odeznění vyvolávajících podnětů.“69 Cílem výslechu pak je dekódování 

paměťové stopy a získání potřebných informací.  

Paměťové stopy nevznikají ihned po vjemu dané události. Doba uplynulá k zafixování může 

trvat až v řádu desítek vteřin. Například u zraněných osob po dopravních nehodách bývá časté, že 

si nedovedou vybavit děj před či po havárii a obvykle opětovné vyslýchání osoby ke konkrétní 

události zpravidla nepřinese nové informace.70 Paměťové stopy lze klasifikovat podle zapojených 

smyslů na sluchové, zrakové, čichové, chuťové a hmatové. Také je můžeme rozlišovat podle doby 

uchování v paměti na krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé.71 

Paměťové stopy zachycující prožitou událost neodpovídají přesně tomu, jak událost doopravdy 

proběhla. Paměťový proces je ovlivněn momentálním psychickým a fyzickým stavem a 

zvláštnostmi prostředí. Při vnímání stejné události si budou dva různí svědkové všímat odlišných 

detailů. Rozdílnost vnímání má následovně vliv na interpretaci dané okolnosti a výslednou 

výpověď. Odstupem času pak může dojít ke „kontaminaci“ paměťové stopy, vlivem racionalizace 

a morálními zdůvodněními vyslýchaného.72 

Zapamatování i dekódování může být provedeno pouze nositelem paměťové stopy, v případě 

výslechu tedy vyslýchanou osobou. Na zapamatování má velký vliv emoční vyladění, neboť 

vzpomínky spojené s emocemi se lépe uchovají v paměti. 73  Správné dekódování informací 

z paměťových stop je pro výpověď o předmětné události nezbytné. Proto je například vhodné 

zvolit taktiku výslechu podle typu paměti u vyslýchaného ohledně skutečností zdánlivě 

zapomenutých. Příkladem může být motorický typ paměti, kde může k rozpomenutí napomoci 

 

68 METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK, cit. dílo, s. 43. 

69 MATOUŠKOVÁ, Ingrid. Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada), s. 589. 

70 KONRÁD, Zdeněk a Jiří STRAUS. Kriminalistika: teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 56-57. 

71 PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Kriminalistika: (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 257. 

72 KUBÍK, Ondrej. Investigatívna psychológia: Súčasné teoretické a praktické problémy vyšetrovania z pohľadu 

kriminálnej a vyšetrovacej psychológie. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluver, 2019, 

s. 372-373. 

73 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 603. 
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názorná ukázka činnosti.74 Vyslýchající by měl vždy využít všech dostupných prostředků, kterými 

by napomohl vyslýchanému s dekódováním paměťových stop a jejich správnou reprodukcí. 

1.3.4 Věrohodnost výpovědi 

Jednou z problematik, kterou se forenzní psychologie zabývá, je posuzování otázek 

věrohodnosti výpovědi. Tu můžeme definovat jako míru shody výpovědi se skutečným stavem 

věci. Věrohodnost je jedním z hodnotících hledisek důkazu, což lze dovodit z § 2 odst. 6 TŘ.75 

Věrohodná výpověď popisuje události tak, jak doopravdy proběhly a nezkresluje je. Opakem je 

nevěrohodná, zahrnující fiktivní či zkreslené informace, které neodpovídají realitě. Forenzní 

psychologie se věnuje především problematice rozpoznávání lži u vyslýchaného. Pro účely 

posouzení otázky věrohodnosti se v praxi přibírá soudní znalec z oboru psychologie.76 

Věrohodnost bývá rozlišována na obecnou a speciální. Obecná představuje souhrnnou 

psychologickou charakteristiku vyslýchaného, jeho schopnost vypovídat pravdivě. Ta může být u 

každého rozvinuta odlišně. Určité skupiny osob, například hystericky založení jedinci, případně 

osoby s duševní chorobou, mají nízkou obecnou věrohodnost. Ne vždy je to však zřejmé na první 

pohled. Výpovědí samotnou se pak týká speciální věrohodnost. Zkoumá se, zda konkrétní 

výpověď je odpovídá skutečnému prožitku vyslýchaného. Vztah mezi oběma typy může být různý. 

I osoba s nízkou obecnou věrohodností může v konkrétním případě vypovídat věrohodně a 

naopak.77 

Mezi znaky, na základě kterých lze usuzovat věrohodnost výpovědi, patří posouzení obsahu, 

způsob sdělování včetně paraverbálních projevů, související neverbální chování a 

psychofyziologické jevy. 78  Pro správnou analýzu výslechu a rozpoznání lživé výpovědi u 

problémových osob je třeba, aby vyslýchající měl dostatek zkušeností, k výpovědi přistupoval 

obezřetně, předem si zjistil potřebné informace o osobnosti vyslýchaného a případně si vyžádal 

znalecký posudek od psychologa. 

 

74 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 613. 

75 NETT, Alexander. K problematice věrohodnosti výpovědi svědků. In: Pokroky v kriminalistice. Díl 1: Sborník 

odborných sdělení z mezinárodní konference. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004, s. 210. 

76 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 231. 

77 Tamtéž, s. 232-233. 

78 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 1156. 
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2 PŘÍPRAVA VÝSLECHU 

Základem efektivního výslechu a získání uspokojivé výpovědi je kvalitní a dostatečně dlouhá 

příprava. Jejím cílem je tedy vytvoření ideálních výslechových podmínek. Každý individuální 

výslech vyžaduje různou míru přípravy, nelze tak říci, kolik času je akorát. V praxi se však stává, 

že se vyslýchající dostatečně nepřipraví, ať už jeho vlastní chybou či nikoliv.  

Zatímco výslechu obviněného věnují podle výzkumu Kubíkové policisté přiměřeně dlouhý čas 

k přípravě, na výslech svědků připadá obvykle příprava o délce nejvýše jedné hodiny, což není 

vždy dostačující. Z šetření provedeného na slovenských policistech také vychází, že až 73 % 

respondentů se na výslech vždy připravuje, což však reflektuje i nemalou zbývající část 

vyslýchajících, kteří někdy přípravu neprovedou vůbec.79 

Autoři odborných publikací nejčastěji rozlišují přípravu výslechu na část analytickou a 

syntetickou.80 Jiní vydělují organizační a materiální přípravu jako zvláštní kategorii.81 Pro účely 

této práce budu využívat prvního způsobu, neboť dělení je jen teoretické a oba způsoby zahrnují 

všechny náležitosti přípravy. 

2.1  Analytická fáze přípravy 

V průběhu analytické fáze přípravy si vyslýchající ujasňuje dosud neobjasněné skutečnosti 

související s výslechem. Zabývá se dosud shromážděnými informacemi, rozborem osobnosti 

vyslýchaného a také analýzou osoby vyslýchajícího, především jeho znalostmi, schopnostmi a 

momentálním psychickým rozpoložením. Poctivě provedená analýza pak pomáhá ke zvolení 

správného taktického postupu a sestavení výslechového plánu v další fázi přípravy. 

2.1.1 Analýza dosud shromážděných materiálů 

Před samotným výslechem je nezbytné si přesně ujasnit jeho předmět, a proto vyslýchající provádí 

analýzu dosud shromážděných materiálů. V této etapě je důležité přesně vymezit fakta a jejich 

 

79 KUBÍKOVÁ, Iveta. Aktuálne možnosti a problémy slovenskej výsluchovej praxe. In: Pokroky v kriminalistice. 

Díl 1: Sborník odborných sdělení z mezinárodní konference. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004, s. 202. 

80 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 328. 

81  PROTIVINSKÝ, Miroslav a Vladimír PRERAD. Taktika výslechu obviněného a 

svědka v přípravném řízení. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978, s. 39. 
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vzájemné vztahy. Na tomto základě je pak možné pochopit, co vyslýchaná osoba vnímat musela, 

co pouze mohla a také co svými smysly vůbec vnímat nemohla a proč. Ze souhrnu poznatků lze 

vyvodit, zda se skutek doopravdy stal, jestli naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu 

a také fakta svědčící o vině a nevině. Vyslýchající musí být dobře obeznámen s důkazními 

materiály a provést jejich zhodnocení, aby mohl vést výslech do podrobností a případně přípravou 

odhalil rozpory a mezery, které je možno v průběhu výslechu odstranit. 82  Tato analýza má 

podstatnou úlohu při vymezování taktických záměrů. 

Podle Němce má analýza shromážděných materiálů kontrolní a studijní funkci. Kontrolní 

vymezuje zjištěné nedostatky, neúplnosti a rozpory, které je třeba odstranit, případně je při 

výslechu brát v potaz. Studijní funkce slouží k vyhodnocení shromážděných materiálů za účelem 

popisu okolností charakterizujících skutkovou podstatu trestného činu a důležitých pro stanovení 

taktiky daného výslechu, včetně otázek z toho vyplývajících.83 

Analyzovaný materiál lze dělit na důkazní a pomocný. Mezi důkazní patří nejčastěji protokoly o 

vyšetřovacích úkonech, zajištěné stopy a další věcné a listinné důkazy, znalecké posudky a 

oficiální zprávy úřadů. K pomocnému materiálu náleží záznamy z prověřovací fáze, operativně 

pátrací poznatky o činu i pachateli a různé evidenční výpisy.84  

Inbau a Reid také zdůrazňují důležitost této části přípravy. Kromě detailního nastudování faktů o 

případu a jeho okolnostech doporučují zjištění co možná největšího množství relevantních 

informací o životě a historii vyslýchaného. Taková znalost je pak při výslechu působivá, 

zvýhodňuje psychologické postavení vyslýchajícího a komplikuje případné pokusy o lež.85 

2.1.2 Analýza osobnosti vyslýchaného 

Důkladná analýza osobnosti vyslýchaného také patří mezi základní prvky analytické části 

přípravy. Její podstatou je shrnutí všech dostupných informací o vyslýchané osobě, jejích 

kontaktech a chování v počáteční fázi výslechu. Na základě analýzy osobnosti je pak možné zvolit 

 

82 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 329. 

83 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 356. 

84  PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL. Taktika výslechu v 

přípravném řízení trestním. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, s. 33. 

85 INBAU, Fred Edward., John E. REID. Lie Detection and Criminal Interrogation. 3rd ed. Baltimore: Williams 

Wilkins Co. 1958, s. 148. 
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nejvhodnější přístup k vyslýchanému vedoucí k získání pravdivé a věrohodné výpovědi.86 Dobrá 

znalost osobnosti také může posloužit k lepšímu navázání vztahu mezi vyšetřovatelem a 

vyslýchanou osobou. 

Mezi materiály použitelné pro analýzu osobnosti vyslýchaného mohou patřit například výpisy 

z trestního rejstříku, záznamy v policejní evidenci, životopisy, zdravotní dokumentace, minulé 

vyšetřovací a soudní spisy či znalecké posudky. Analýza směřuje k získání poznatků o charakteru 

vyslýchaného, jeho intelektu, vlastnostech, dovednostech a sociálním prostředí, v němž žije.87 

Získané informace mohou vypovídat o tom, jak se bude vyslýchaný při výslechu chovat a jak 

zareaguje na položené otázky.88 

 Při výslechu si vyslýchající utváří vědomě i nevědomě závěry o osobě vyslýchaného. Vzhled 

a chování vyslýchaného má v této situaci bezprostřední vliv. Proto je nutné zjistit co nejvíce 

informací před započetím výslechu.89 Zde je třeba upozornit na možný vznik chyb ze strany 

vyslýchajícího, kdy může dojít k vyvození nesprávného úsudku o vyslýchaném na základě 

špatného prvního dojmu. Podrobně se chybami percepce budu zabývat v poslední části práce. 

2.1.3 Analýza znalostí, schopností a psychického stavu vyslýchajícího 

Před začátkem výslechu pak musí vyslýchající provést sebehodnocení. Je třeba si uvědomit 

reálnou úroveň svých znalostí a schopností, přiznat si svůj momentální psychický stav, včetně 

okolností, které by na něj mohli negativně působit a jejich zdroje. Tyto subjektivní příčiny 

ovlivňující psychiku vyslýchajícího pak musí ještě před započetím výslechu odstranit. Stejně tak 

je nutné si doplnit případné chybějící odborné znalosti k pochopení dané problematiky. Správně 

by se vyšetřovatel neměl přeceňovat, ani podceňovat.90 Vyslýchající osoba by také měla působit 

čistým a upraveným zevnějškem.91  Až po tomto zhodnocení pak může vyšetřovatel uspokojivě 

provést výslech a minimalizovat tak možné nedostatky. 

 

86 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 329. 

87 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 181. 

88 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 66. 

89 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 181. 

90 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 329. 

91 KONEČNÁ, Tereza. Role psychologa při výslechu svědka. Trestněprávní revue [online]. 2016, č. 3, [cit. 2019-

11-13]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgzpxi4s7gnpxgxzwgq&groupIndex=2&rowIndex=0. 
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2.2  Syntetická fáze přípravy 

Syntetická fáze přípravy výslechu využívá informace získané v předchozí, analytické části. 

Podle zjištěných dat pak určuje okolnosti, za kterých bude výslech proveden, a také jeho přibližný 

průběh. Tuto fázi přípravy rozlišujeme na část obecnou a zvláštní.92 

2.2.1 Obecná část  

Tato část přípravy se zabývá podmínkami provedení samotného výslechu. Patří mezi ně 

například:93  

• Forma výslechu na základě procesního postavení vyslýchaného. Vyslýchající musí mít na 

paměti specifika daného druhu výslechu, určeného podle procesního postavení vyplývajícího 

z TŘ. 

• Předmět a cíl výslechu. Vyslýchající si musí předem ujasnit, co je cílem daného výslechu a 

vymezit podstatné otázky, kterými je třeba se zabývat. Do předmětu výslechu patří objasnění 

všech faktů souvisejících s případem, zjištění motivu, účast obviněného na trestném činu a jeho 

postoj k němu, okolnosti charakterizující vyslýchaného a mnohé další aspekty vyšetřované 

události. Důležitost přesného a detailního vymezení předmětu výslechu je důležité zejména 

v situacích, kdy obviněný uplatňuje alibi.94 

• Zařazení výslechu do procesu vyšetřování. V případě většího počtu vyslýchaných je pak 

třeba stanovit vhodné pořadí. Při sestavování pořadí se lze řídit podle toho, kdo je připraven 

vypovídat, nebo se přiznat, kdo může přinést nejdůležitější a nové poznatky k vyšetřované 

skutečnosti.95 

• Prostředí výslechu bývá rozdělováno na vnitřní a vnější. Vnější prostředí je místo konání 

samotného výslechu. Často to bývá pouze obyčejná kancelář vyšetřovatele, existují ovšem 

specializované výslechové místnosti. Výslech také může být prováděn i mimo tyto prostory, 

 

92  PORADA, Viktor. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 249-250. 

93 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 329-330. 

94 MATIÁŠEK, Jan, Bohumil BÁRTA a Jaroslav SOUKUP. Psychologie a výslechová praxe. Praha: Orbis, 1968, 

s. 173-174. 

95 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 182. 
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například v nemocnici nebo na pracovišti vyslýchaného. Každé z míst má svá specifika a 

ovlivňuje psychiku vyslýchaného i vyslýchajícího. Ve většině případů jsou nejvhodnější 

speciální místnosti a částečně i kancelář vyslýchajícího, neboť je s nimi dobře obeznámen a 

cítí se v nich dobře, zatímco vyslýchaný dané prostředí nezná, což může být v určitých 

situacích výhoda. 96  Podle výzkumu Kubíkové, provedeném mezi policisty na Slovensku, 

uvedlo až 11,52 % respondentů, že provádějí výslech v nevyhovujících a technicky špatně 

vybavených prostorech.97  

Vnitřním prostředím se pak rozumí vnitřní klima místnosti. To je ovlivněno zařízením 

místnosti, rozmístěním účastníků výslechu, osvětlením, teplotou, čistotou a dalšími faktory. 

Pozitivně působící vnitřní prostředí může pomoci zlepšit psychický stav osob a předcházet 

jejich vyčerpávání. Příznivé prostředí také podporuje psychologickou převahu vyslýchajícího 

nad vyslýchaným a pomáhá navázat potřebný vztah, snižuje pocity strachu, stísněnosti a 

nervozitu.98 Dobrá atmosféra má vliv i na utváření výpovědi.99 

Rozmístění a vzájemná vzdálenost přítomných osob v místnosti má taktický význam. 

Například je vhodné, aby obhájce seděl za vyslýchaným a nemohl s ním tak v průběhu 

položené otázky neverbálně komunikovat.100 Vyslýchající by měl sedět mezi vyslýchaným a 

dveřmi, což také působí na psychiku vyslýchané osoby, neboť se dokončení výslechu „stává 

překážkou“ nutnou k opuštění místnosti.101 Tlumočník má správně sedět tak, aby viděl na ústa 

vyslýchaného, případně aby na sebe navzájem viděli, pokud se jedná o tlumočení znakové řeči. 

Je třeba také dbát na polohu účastníků vzhledem ke snímání kamerového systému, je-li tato 

technika k dispozici.102 

 

96 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 31. 

97 KUBÍKOVÁ, Iveta, cit. dílo, s. 203. 

98 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 32. 

99 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015, s. 303. 

100  NĚMEC, Miroslav. Výslech a taktika jeho provádění ve speciální výslechové místnosti. Vyd. 1. Praha: 

Policejní akademie České republiky, 2003, s. 55. 

101 JCS – CRIMINAL PSYCHOLOGY. The Interrogation of Col. Russel Williams. In: Youtube [online]. 3. 8. 

2019 [cit. 2019-12-3]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=jJZv3z7FOt0. 

102 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC. Teorie a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2009, s. 225. 
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Inbau a Reid vyzdvihují důležitost jednoho z aspektů prostředí, a tím je soukromí. Považují jej 

za podstatný psychologický faktor podílející se na úspěšnosti výslechu. Za ideální považují 

tichou místnost, která vyslýchanému nepřipomíná skutečnost, že je ve vazbě, nebo mu podobná 

situace hrozí. Místnost by neměla mít zamřížovaná okna, nebo nejlépe vůbec žádná. Uvnitř by 

se neměly nacházet rozptylující prvky, jako jsou obrazy a další dekorace. Osvětlení má být 

dostatečné, nikoliv však příliš silné a oslňující. Také by v místnosti neměl být telefon, který 

by mohl zvoněním vyrušovat.103 

Speciální výslechová místnost je ideálně technicky vybavené a prostorově situované 

prostředí.104 Podle Němce zajišťuje „maximální autenticitu celého výslechu a jeho přesnou 

dokumentaci za současného prohloubení záruk zákonnosti.“105 Lze je podle účelu rozdělovat 

na dva základní typy: místnosti určené k výslechu zvlášť nebezpečných pachatelů a místnosti 

určené k výslechu dětí a dalších zranitelných osob. Hlavním cílem používání speciálních 

výslechových místností pro výslechy dětí a zranitelných osob je snaha co možná nejvíce 

zmírnit následnou traumatizaci. Standardní policejní prostředí by mohlo zanechat nepříjemné 

vzpomínky. Využití specializovaného prostředí slouží nejen k prevenci sekundární 

viktimizace, ale i k navázání lepšího kontaktu.106 Provádění výslechu zvlášť zranitelných obětí 

ve smyslu § 2 odst. 4 ZObTČ ve speciálních výslechových místnostech předepisuje závazný 

pokyn policejního prezidenta.107 

Součástí speciální výslechové místnosti jsou mimo jiné kamery snímající vyslýchajícího a 

jednocestné zrcadlo. Jedná se nejen o místnost, ve které je prováděn výslech samotný, ale 

sestává z celého komplexu místností, včetně čekárny, dozorčí místnosti a technického 

pracoviště.108 Speciální výslechová místnost má největší předpoklady pro vytvoření vhodné 

 

103 INBAU, Fred Edward., John E. REID, cit. dílo, s. 147. 

104 KONRÁD, Zdeněk, NĚMEC, Miroslav a NOVOTNÝ, František. Vybrané otázky teorie a praxe výslechu. 

Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008, s. 32. 

105 NĚMEC, Miroslav, Kriminalistická taktika pro policisty a studenty Policejní akademie České republiky v 

Praze. 1. vydání. Praha: Abook, 2017, s. 386. 

106 Program Zřizování speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky Policií ČR. Ministerstvo 

vnitra České republiky [online]. [cit. 2019-11-13] Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/cerven07-pdf.aspx 

107 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 103/2013 Sb., o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie 

České republiky v trestním řízení, ve znění pozdějších novelizací. 

108 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 384-386. 
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atmosféry, neboť je za tímto účelem vybudována. Minimalizuje nevhodné rušení 

vyslýchaného, jako je například klepání na dveře, zvonění telefonu a znenadále vstupující 

osoby.109 Toto je důležité především v monologickém stadiu výslechu. Kromě toho mohou 

díky jednocestnému zrcadlu sledovat výslech i další osoby, jako například přizvaný znalec, 

státní zástupce nebo soudce, i když nejsou přítomni v samotné výslechové místnosti.110 

• Doba provedení výslechu vždy závisí na konkrétních okolnostech. Patří mezi ně například 

doba k provedení analytické části přípravy, ochota vyslýchaného vypovídat, nebo taktika 

vyšetřovatele. Výslech by měl být nařízen včas, musí se ale přihlížet k zamezení příležitostí 

pro působení na svědky a znehodnocování důkazů, k zdravotnímu stavu, a dále k prevenci 

zapomínání vnímaných skutečností a pozměňování vzpomínek na základě doplňujících 

informací. 111  Někdy je však nutno vyčkat, dokud není shromážděno dostatečné množství 

důkazního materiálu, aby byl výslech obviněného efektivní.112 Výslech svědků by měl být 

většinou prováděn v co nejkratší době od trestném činu, aby si bylo možné vybavit i detailní 

informace, jako je například barva oblečení pachatele, které se brzy zapomínají.113 

Výslech by měl být ideálně prováděn v normální pracovní době tak, aby nedocházelo 

k nepřiměřenému působení únavy na psychiku vyslýchaného. Ve slovenském trestním řádu je 

dokonce zakotvená doba od 7:00 do 20:00, během které by měly být úkony vykonávány. 

V odůvodněných případech je pak možné vyslýchat i mimo tuto dobu.114 Na toto je třeba dbát 

především u nezletilých a starých osob, kdy může výslech v pozdních hodinách negativně 

ovlivňovat jejich soustředěnost.115 

• Zajištění přítomnosti vyslýchaného, konkrétně volba jeho způsobu, může mít významný 

dopad na průběh výslechu a vytvoření vzájemného vztahu mezi vyslýchajícím a vyslýchaným. 

Osoby mohou být předvolány písemně, telefonicky nebo osobně, případně v zákonem 

 

109  VANTUCH, Pavel. Výpověď obviněného, jeho vyjádření k obvinění a přerušování výslechu. Bulletin 

advokacie [online]. 2004, č. 11-12, [cit. 2019-11-13]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembqgrpweyk7geyv6mjsl5zv6mzr. 

110 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC, cit. dílo, s. 219. 

111 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 182. 

112 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 66. 

113 KUBÍK, Ondrej, cit. dílo, s. 351. 

114 § 55 odst. 2 zákona č. 301/2005 Z. z., trestný poriadok 

115 KUBÍK, Ondrej, cit. dílo, s. 74. 
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stanovených situacích předvedeny. Účast vyslýchajícího na předvedení pak může výslech a 

jeho atmosféru negativně ovlivnit. Osoby mají být vyrozuměny o předvolání tak, aby se mohly 

k výslechu dostavit a zároveň se omezilo jejich vzájemné kontaktování a ovlivňování.116 

• Osoby přítomné při výslechu. Je nezbytné si určit, které osoby budou přítomny při výslechu 

a jakou mají roli. 117  Vždy je přítomen vyslýchaný a alespoň jeden vyslýchající. 

V komplikovaných případech může být vhodné zapojit vyslýchajících více. Často bývá 

přítomen obhájce, dále se může účastnit státní zástupce, tlumočník, nebo například soudní 

znalec.118 K případu lze přibrat psychologa jako pomocného konzultanta.119 Může se jednat o 

psychologa, který už vyslýchaného zná z minulosti a má o něm své informace a určitou 

představu, anebo odborníka, který se s vyslýchaným dosud nepotkal a analyzuje ho až 

v průběhu výslechu. Konzultující psycholog může pomoci popsat charakteristiku osobnosti, 

intelektové vlastnosti, zhodnotit věrohodnost výpovědi, případně pomoci navrhnout vhodnou 

taktiku k překonání lhoucího vyslýchaného.120 Psycholog také dokáže posoudit přijatelnost 

dalšího výslechu poškozené osoby.121 Nemůže však do výslechu nijak zasahovat a pokládat 

vyslýchanému otázky. 

• Zvolení vhodného taktického záměru má velký význam především při výslechu obviněného. 

Je třeba stanovit taktické varianty výslechu, postup využívání důkazů a informací. 

V návaznosti na to pak určit dílčí kroky, počínající úvodním stadiem výslechu.122 Nikdy však 

nelze přesně stanovit konkrétní jednu taktiku, neboť je třeba vedení výslechu přizpůsobovat 

jeho průběhu. 

 

116 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 67. 

117 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 358. 

118 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 67. 

119  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Současné trendy v kriminalistické psychologii. Kriminalistika [online]. 

2007 [cit. 2019-11-13], č. 1. Dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-

728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d. 

120 ZÁHORSKÁ, Jindřiška. Psychologická intervence při vyšetřování trestních činů. Praha: Portál, 2007, s. 87-

88. 

121 NETÍK, Karel. Je třeba znalců z oboru psychologie v trestním řízení?. Bulletin advokacie [online]. 2007, č. 3, 

[cit. 2019-11-13]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembqg5pweyk7gnpxgxzuge&groupIndex=0&rowIndex=0. 

122 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s 66. 

https://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
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• Příprava technických pomůcek. 123  Před zahájením výslechu je nutné mít připravené 

potřebné prostředky a pomůcky. Je třeba také zkontrolovat jejich funkčnost, aby se zamezilo 

narušení průběhu výslechu. Volba pomůcek záleží na způsobu, jakým bude výslech 

dokumentován a jaké materiály budou v průběhu vyslýchanému předkládány. Jejich umístění 

v místnosti by nemělo odvádět pozornost vyslýchané osoby a jinak rušivě působit. 124 

V případě provádění výslechu pomocí videokonference je nezbytné zajistit potřebnou techniku 

na obou stranách spojení a ověřit vzájemnou funkčnost. 

• Volba způsobu dokumentace výslechu je nezbytnou součástí každé přípravy. Volba se 

provádí na základě technických možností vyslýchajícího, zda se může vyslýchaný dostavit a 

v jakém postavení se nachází. Podrobně se dokumentování průběhu výslechu budu věnovat 

v následující části. 

2.2.2  Zvláštní část 

V průběhu zvláštní části dochází k vypracování plánu výslechu. Němec ho definuje jako: 

„určitý model uspořádání budoucí činnosti vyslýchajícího k zajištění a provedení výslechu.“125 

Zpracovatel může na základě složitosti přípravy a komplikovanosti případu zvolit písemnou formu 

či nikoliv. 126  Přesto bych však vždy vyslýchajícímu doporučil sestavit si alespoň osnovu 

nejdůležitějších témat a otázek, seznam předkládaných důkazů a také specifické okolnosti týkající 

se osoby vyslýchaného a podmínek uvedených v obecné části. Zajistí se tak lepší plynulost 

výslechu a předejde se opomenutí podstatné záležitosti. Písemná forma je také vhodná v situaci, 

kdy by mohlo dojít ke změně vyslýchajícího, čímž se předání analyzovaných informací velmi 

usnadní. Straus a Němec doporučují písemný plán výslechu v případech užití speciální výslechové 

místnosti, kdy vzhledem ke způsobu dokumentace, využívající obrazový a zvukový záznam, je 

třeba zachovat plynulost a zapojit a koordinovat více osob.127 

Součástí plánu výslechu jsou skutečnosti, které je třeba výslechem objasnit, kriminalistické 

verze, které je třeba prověřit, a vhodná sestava otázek sloužící k tomuto účelu, včetně jejich pořadí. 

 

123 MUSIL, Jan et al. Doplňková skripta z kriminalistiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989, s. 84. 

124 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 32. 

125 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 358. 

126 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 330. 

127 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC, cit. dílo, s. 223. 
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Dále do plánu patří charakteristické znaky osobnosti vyslýchaného, souhrn věcných důkazů, 

protokolů a dalších podkladů využitých v průběhu výslechu, spolu s taktickými postupy jak a kdy 

tyto materiály využít a opatření k předcházení a odhalení lživé výpovědi. Nesmí se zapomenout 

také na způsob dokumentace výslechu.128 

Manuál americké armády upravující výslech válečných zajatců také zdůrazňuje důležitost 

vypracování plánu. Ať už má formu písemnou nebo ne, vždy by měl obsahovat minimálně předmět 

výslechu, identifikaci vyslýchaného, místo a čas výslechu, primární a alternativní taktické 

přístupy, dílčí témata a způsob kladení otázek, konkrétní odborné otázky, způsob nahrávání a 

protokolace výpovědi.129 

Sestavený plán musí být vždy flexibilní, má předpokládat možné zvraty v průběhu výslechu, 

aby mohl sloužit jako užitečná pomůcka vyslýchajícímu. Každý vyšetřovatel však má jinou míru 

zkušeností, znalostí a jiný styl práce, a proto je plán individuální záležitostí, která se nedá zobecnit 

na každou situaci. 

 

128 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 182-183. 

129 HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY. FM 2-22.3 Human Intelligence Collector Operations 

[online]. 2006 [cit. 2019-12–07]. Dostupné na: https://fas.org/irp/doddir/army/fm2-22-3.pdf. 
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3 KONSTRUKCE VÝSLECHU 

Struktura výslechu koresponduje se systematikou právní úpravy výslechu obviněného a svědka 

v trestním řádu. Kriminalistická tradičně rozděluje výslech do třech stadií: úvodní stadium, 

monolog a dialog.130 První dvě jmenované části jsou obligatorní. Stadium otázek a odpovědí je 

fakultativní, což vyplývá z § 92 odst. 3 TŘ, pokud je třeba klást dodatečné otázky k doplnění a 

vyjasnění výpovědi. Průběh a výsledky každého výslechu se povinně dokumentují. 

3.1  Úvodní stadium 

V počáteční etapě výslechu je nutno provést nezbytné procesní náležitosti, jako je zajištění 

přítomnosti vyslýchaného a jeho náležité poučení o právech a povinnostech, navázání prvotního 

kontaktu, provedení úkonů vedoucích k zjištění totožnosti a objasnění předmětu výslechu.131 Dále 

si v průběhu úvodního stadia vyslýchající činí závěry o charakteru vyslýchaného a jeho postoji 

k předmětu a výslechu samotnému. Také dochází k jeho přizpůsobení na neobvyklé výslechové 

prostředí a formování psychologického kontaktu s vyslýchaným. 132  Úvodní stadium výslechu 

obviněného bývá obvykle rozsáhlejší než v případě svědka.133 Někteří kriminalisté do úvodního 

stadia neřadí zajištění přítomnosti vyslýchaného a považují jej pouze za součást přípravy.134 Dle 

mého názoru je součástí úvodního stadia, neboť již během zajišťování přítomnosti může dojít 

k prvnímu kontaktu vyslýchajícího s vyslýchaným, což působí na formování výpovědi. 

Během úvodního stadia se zajišťuje přítomnost vyslýchaných osob. Realizuje se tak syntetická 

fáze přípravy výslechu, ve které se rozhodlo o způsobu. Způsob předvolání či předvedení pak 

ovlivňuje formování psychologického kontaktu. V případě prvního výslechu je významným 

momentem i představení se vyslýchajícího vyslýchanému. Ten by měl uvést svou hodnost, 

příjmení a funkci. Také je třeba ověřit totožnost vyslýchané osoby zjištěním příslušných osobních 

dat. Tyto úkony slouží k odstranění anonymity vzájemného jednání. Vyslýchaný by následovně 

měl být uveden do čekárny, kde se může vhodně připravit, případně rovnou do výslechové 

 

130 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 111. 
131 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 335. 
132 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 331. 
133 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 69. 
134 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 111. 
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místnosti. Tam by měl být usazen na vyhrazené místo.135 Podstatné je také dbát na vhodně zvolené 

výslechové prostředí, odpovídající požadavkům uvedeným v minulé části práce, kde nebude 

docházet k dalším rušivým vlivům.  

Vyslýchaný je seznámen s předmětem výslechu a se svým procesním postavením. Zjištěné 

osobní údaje se zapíší do protokolu o výslechu. Vyslýchaná osoba je dotázána na své majetkové, 

rodinné, platové poměry, vzdělání a na trestní minulost. Může být také dotázána na určité aspekty 

své osobnosti.136 

Jedním z nejdůležitějších momentů úvodního stadia je řádné poučení. Vyslýchaný musí být 

před každým výslechem poučen o svých právech a porozumět jim. Zvláště pak být poučen o právu 

nevypovídat podle § 33 odst. 1 TŘ. Je nezbytné také upozornit na následky křivého obvinění podle 

§ 345 TZ.137 Obsah poučení o právech a povinnostech se poznamená v protokole o výslechu, jak 

vyplývá z § 91 odst. 1 TŘ. V protokolu se uvádí také vyjádření obviněného k obsahu poučení, zda 

mu porozuměl a zda vyžaduje účast svého obhájce.138 

Příklad z praxe k vyjádření vyslýchaného, kdy využívá svého práva nevypovídat podle § 33 

odst. 1 TŘ: „Po poučení uvádím, že nejsem spokojená s průběhem vyšetřování a postupem policie. 

Jsou mi podsouvány nepravdivé důkazy, opakuji, že já jsem nic neudělala a dál nyní vypovídat 

nebudu, využívám svého práva. Nebudu vypovídat bez svého právního zástupce, toho si zvolím a 

plnou moc do tr. spisu doručím.“ 

V tomto stadiu je také vhodné vést s vyslýchaným rozhovor na běžná témata, čímž lze kromě 

navázání psychologického kontaktu zjistit více o jeho intelektu a osobnosti.139 Zjištěné informace 

o vyslýchaném a jeho rozpoložení pak mohou pomoci specifikovat připravený plán výslechu. 

 

135 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC, cit. dílo, s. 225. 

136 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 111. 

137 Viz Příloha 1 – Vzor protokolu o výslechu obviněného. 

138 VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckovy příručky 

pro právní praxi, s. 166. 

139 PORADA, Viktor a Peter POLÁK. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

Učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), s. 230. 
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3.2  Stadium souvislého líčení (monolog) 

Stadium monologu vyplývá z ustanovení § 92 odst. 2 TŘ o výslechu obviněného.  Je to tedy 

právem daná možnost vyjádřit se souvisle a podrobně k obvinění a skutečnostem s ním 

souvisejícím, uvádět důkazy a okolnosti ve svůj prospěch. Němec toto stadium definuje stručně a 

výstižně jako: „volnou, spontánní a nepřerušovanou výpověď vyslýchaného k předmětnému 

ději.“140 

Z vymezení pojmu tedy vyplývá důležitost výslech nepřerušovat, pokud to není nezbytně 

nutné. Nepřípustné by bylo opakující se zasahování do souvislé a plynulé výpovědi o relevantních 

okolnostech a předčasné kladení doplňujících otázek směřujících k doznání obviněného, což by 

mohlo být považováno za donucování k výpovědi. Vyslýchaný by měl mít možnost vyjádřit se 

vlastními slovy, zvoleným rozsahem a posloupností ke skutečnostem popírajícím či oslabujícím 

obvinění.141 K odůvodněnému přerušení vyslýchajícím by mohlo dojít například při podstatném 

odchýlení od tématu výslechu nebo výzvou k podrobnějšímu objasnění popisované události.  

Při studiích spisového materiálu jsem se často setkal s tím, že byla doplňující otázka 

z protokolu vypuštěna a byla formulována jako součást odpovědi. Nelze však zpětně ze zápisu 

zjistit doslovné znění dotazu. Jako příklad jsem zvolil následující úsek monologické části 

výslechu:  

„Pan Č. tu obálku roztrhl, vysunul z ní bankovky, které byly troufnu si tvrdit tisícikorunové 

hodnoty. Byl to jakoby klasický štos nebo balíček, jako když je balený z banky. Nevypadalo to jako 

hromada bankovek. 

Na otázku, z čeho vycházím, že to mohly být bankovky tisícikorunové hodnoty uvádím, že 

usuzuji podle barvy, byly modrofialové barvy.“ 

I v zahraniční odborné literatuře se zmiňuje důležitost nerušené fáze souvislého líčení. Samuel 

a kol. vidí problém v dodatečných otázkách, neboť se díky nim může vyslýchanému prozradit, 

 

140 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 335. 

141 VANTUCH, Pavel, cit. dílo, s. 169. 
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jakými informacemi a důkazy vyšetřovatel disponuje. Vyslýchaný se pak cítí ve svém postavení 

jistěji. Také zdůrazňují důležitost správného chování vyslýchajícího v průběhu vyprávění.142 

Ještě před započetím monologu je vhodné upozornit vyslýchaného, aby odlišoval případy, kdy 

si je popisovanými skutečnostmi jist a s určitostí si na ně pamatuje. Také by měl uvádět, zda dané 

informace vnímal sám, nebo je získal zprostředkovaně od jiných osob.143 U komplikovanějšího 

výslechu může být vhodné nastínit postup pro vyslýchaného, například vyprávění děje 

k jednotlivým skutkům podle časového sledu. 

Ve stadiu souvislého líčení vyslýchající hodnotí vyslýchaného, jeho postoj ke skutečnostem, 

typ paměti a další faktory.144 Obviněný vyjadřuje svůj postoj k sdělenému obvinění. Vyslýchaný 

může doznávat skutek a zavinění, nebo zapírat zavinění, anebo odmítat skutek i zavinění.145 

Z monologu je patrné, kterým informacím klade vyslýchaný větší význam a zdůrazňuje je, a 

kterým se naopak ve své výpovědi vyhýbá. Na základě těchto dat pak vyslýchající může 

konkretizovat taktické záměry stanovené během přípravy výslechu. Tyto připravené taktické 

záměry se mohou ukázat jako správné, případně je lze přizpůsobit aktuální situaci, nebo provést 

zásadní revizi.146 V průběhu této fáze tedy dochází k tzv. analýze výpovědi v průběhu výslechu a 

tomuto i dalším taktickým postupům je věnována čtvrtá část práce. 

3.3  Stadium otázek a odpovědí (dialog) 

Fakultativní stadium otázek a odpovědí vychází z existence nedostačující či rozporuplné 

výpovědi provedené v monologické části. Pokud v průběhu předchozí fáze souvislého líčení 

vyvstaly otázky, nebo témata zpracované během přípravy nebyla uspokojivě zodpovězena, má 

vyslýchající podle § 92 odst. 3 TŘ možnost klást doplňující dotazy. V průběhu tohoto stadia tedy 

dochází k ucelení, upřesnění a prověřování spontánní výpovědi z monologické části výslechu. 

K dialogu také může dojít v případě, že vyslýchaný odmítl vypovídat, ale dobrovolně si přeje 

odpovídat na otázky. Podle situace vyslýchající uplatňuje některé z vhodných taktických postupů. 

 

142  SAMUEL, R., SCHROEDER, OLIVER, Jr., GERBER, S. Criminal Investigation and Interrogation. 

Cincinnati: W. H. Anderson Co., 1962, s. 399. 

143 METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK, cit. dílo, s. 186. 

144 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 335. 

145 VANTUCH, Pavel, cit. dílo, s. 168. 

146 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 28. 
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Vyslýchající musí mít na paměti, že na již položenou otázku nemá vyslýchaný právo radit se se 

svým obhájcem, což vyplývá z § 33 odst. 1 TŘ. 

Ve stadiu dialogu má vyslýchající nejvýznamnější roli. Způsob, jakým klade vyslýchanému 

otázky, předkládá důkazy a jak celkově působí, má velkou roli při utváření výpovědi.147 Proto se 

lze během této části výslechu dopustit nechtěného ovlivňování vyslýchaného. Trestní řád výslovně 

zakazuje kladení otázek, v nichž se podsouvá, jak na ně odpovědět, a využívajících klamných a 

nepravdivých okolností. 148  Tyto zakázané druhy otázek se nazývají sugestivní a kapciózní. 

Správně mají být otázky formulovány tak, aby byl vyslýchaný nucen se spoléhat jen na svou 

paměť.149 Otázky kladené vyslýchajícím mají být jasné a srozumitelné.150 Ten tedy musí přihlížet 

k psychické vyspělosti vyslýchaného. V případě výslechu svědka se lze ptát na otázky směřující 

do intimní oblasti pouze šetrně a vyčerpávajícím způsobem, za účelem objasnění trestněprávně 

relevantních skutečností, s přihlédnutím k věku, zkušenostem a psychickému stavu.151 

V průběhu stadia dialogu se otázky kladou v určitém pořadí. Otázky o skutečnostech, které 

nebyly v monologické fázi zmíněny, by měly předcházet otázkám navazujícím na okolnosti, o 

nichž bylo hovořeno. Nejprve by měly být kladeny dotazy na to, co vyslýchaný sám prožil a mohl 

vnímat, až poté mohou následovat otázky ohledně zprostředkovaných informací. Otázky ohledně 

názoru a mínění vyslýchaného by měly následovat až po těch směřujících ke zjištění motivu a 

pohnutek.152  Pořadí položených otázek může být buď chronologické, tak jak probíhala daná 

skutečnost, nebo retrospektivní, od události k její příčině. Je také možné otázky řadit do skupin, 

například na okruh týkající se usvědčujících důkazů, nebo na dotazy s cílem působit na psychiku 

vyslýchaného.153  

Otázky, které klade vyšetřovatel, mohou být podle Gillernové a Boukalové děleny do několika 

druhů.154 Nejvhodnějším typem jsou ve většině případů otázky otevřené a nesugestivní („Jak jste 

se zachoval?“). Z takové otázky pak vyslýchaný nemůže zjistit žádné informace pro svou 

 

147 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 332. 

148 § 92 odst. 3 TŘ. 

149 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 70. 

150 § 92 odst. 3 TŘ. 

151 NOVOTNÝ, František, cit. dílo, s. 269. 

152 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC, cit. dílo, s. 228. 

153 METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK, cit. dílo, s. 187. 

154 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 185. 
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odpověď. Význam otevřených otázek zdůrazňuje i zahraniční literatura. Výhodou podle Samuela 

a kol. je nepřerušení myšlenek vyslýchaného vysoce konkrétní uzavřenou otázkou. Z neverbální 

reakce vyslýchajícího na odpověď by pak nemělo být patrné, které části výpovědi považuje za 

podstatné a zajímavé, proto doporučují zachovat si stejný výraz.155 V případě, že je osoba nesdílná, 

odpovědi na otevřené otázky jsou příliš neurčité, nebo má snížené rozumové schopnosti, může být 

vhodnější pokládat otázky uzavřené („Měl jste v poslední hodině před incidentem pivo?“). U 

tohoto typu otázek bývá předpokládaná odpověď kratší a konkrétnější a je zde obvykle větší vliv 

sugesce, proto je třeba je využívat opatrně, a navíc je doslovně zadokumentovat. Například je 

velmi rizikové užívat uzavřené otázky při výslechu dětského svědka, neboť v dětství je úroveň 

sugestibility značně zvýšená a dítě se snaží vyhovět předpokládanému očekávání 

vyslýchajícího.156 Existuje také kombinace těchto dvou typů, nazývaná alternativní otázky, která 

kromě naznačené odpovědi obsahuje i prvky z otevřených otázky („Hovořila jste tedy s panem Č, 

nebo s někým dalším?“). Kontrolní otázky mají za cíl nasměrovat vyslýchaného zpět k hlavnímu 

předmětu výslechu, pokud se od tématu odbíhá („Můžete ještě jednou popsat okolnosti kolem 

požáru, zejména k pohybu osob ve Vašem bytě poslední dva dny před požárem?“). Mezi ně patří i 

testovací otázky, kterými se ověřuje snaha vypovídat pravdivě a tendence k sugesci ("Když jste 

byla u něj doma, vybavíte si ještě, jak to tam u něj vypadalo?“). Němec dále rozlišuje některé další 

druhy otázek používaných při výslechu:157 vybízecí otázky („I vaše nevlastní dcera uvedla, že jste 

jim nadával, vyjádřete se k tomu.“), otázky směřující k znovupoznání („Pamatujete si na 

okamžiky po střelbě a byl jste na zemi, např. i to, jestli kolem Vás byli nějací lidé?“), otázky 

zahrnující zjevně nemožná tvrzení a otázky vyvolávající asociaci. 

Efektivní kladení otázek v průběhu etapy dialogu, jak vyplývá z důležitosti role vyšetřovatele, 

vyžaduje po vyslýchajícím velmi dobrou přípravu výslechu. Vyslýchající osoba musí dobře 

ovládat předmět výslechu a okolnosti s ním související a rozumět osobě vyslýchaného. Přesto 

předem nemůže tušit, které z připravených otázek budou zodpovězeny v průběhu monologické 

fáze. Vyslýchající by měl být proto schopen flexibilně reagovat na vzniklé mezery, rozpory a 

zjištěné informace. Během toho nesmí zapomínat na správnou formulaci takto položených otázek.  

 

155 SAMUEL, R., SCHROEDER, OLIVER, Jr., GERBER, S., cit. dílo, s. 408. 

156 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, s. 206-207. 

157 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 407. 



 

 

36 

 

3.4 Dokumentace průběhu a výsledků výslechu 

Dokumentaci Protivinský, Prerad a Musil chápou jako „souhrn činností vyšetřovatele 

směřující k objektivnímu a trvalému podchycení kriminalisticky relevantních informací, 

obsažených ve výpovědi.“158 Výslech se obligatorně zachycuje formou protokolu. Ten může být 

doplněn o zvukový nebo obrazový záznam. 

Obecné zákonné náležitosti protokolování výslechu jsou uvedeny v ustanoveních § 55-57 TŘ.  

Z protokolu musí být patrné, který OČTŘ jej sepsal, číslo daného spisu, identifikační údaje 

vyslýchaného, čas počátku a konce výslechu.159 V konkrétních ustanoveních upravujících výslech 

obviněného pak mimo jiné nalezneme, že součástí protokolu je obsah poučení o právech a 

povinnostech, jeho verifikace (§ 91 odst. 1 TŘ) a výpověď vyslýchaného (§ 95 odst. 1 TŘ). Do 

protokolu se dále zaznamená nahlížení vyslýchaného do jeho písemných poznámek (§ 93 odst. 1 

TŘ) a námitky proti obsahu protokolu (§ 95 odst. 3 TŘ).  Potřeba vyhotovení písemného protokolu 

ze zvukového a obrazového záznamu pak vyplývá i ze závazného pokynu policejního prezidenta: 

„Je-li výslech zachycen jen na zvukový a obrazový záznam na digitálním záznamovém zařízení, 

vyhotoví se bezprostředně po úkonu doslovný přepis záznamu na protokol o výslechu.“ 160 

Kompletní vzor protokolu o výslechu obviněného je k dispozici v Příloze 1. 

Podle Tiplici je třeba při dokumentaci dodržovat určité zásady: „výstižnost, objektivnost, 

autentičnost, přesnost a jednoznačnost.“161 Existuje několik způsobů, jak výslech protokolovat. 

Buď může být sepsání protokolu ponecháno až po skončení, nebo je výslech dokumentován 

doslovně během celého úkonu a také je možnost sepisovat výslech v průběhu po jednotlivých 

částech. 162 Sepisování až po ukončení úkonu má tu výhodu, že nedochází k přerušování výpovědi 

a vyslýchaný se tak může lépe soustředit. Hrozí ale riziko zkreslení z důvodu zpětného 

protokolování, proto by si vyslýchající měl vést poznámky， nebo tento způsob využívat jen u 

velmi krátkých výpovědí. Při doslovné protokolaci ihned při výslechu dochází k nepříliš 

vhodnému narušování monologu vyslýchaného. Je však vhodné v situacích, kdy je třeba 

 

158 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 109. 

159 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 337. 

160 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 103/2013 Sb., o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie 

České republiky v trestním řízení, ve znění pozdějších novelizací. 

161 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 77. 

162 Tamtéž, s. 76-77. 
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zaznamenat přesné znění výpovědi, například u odborných informací. Nedojde tak ke zkreslení, 

které může negativně ovlivnit výslednou výpověď. Také je vhodné zaznamenat konkrétní kladené 

otázky, aby bylo možné následně zhodnotit, zda nedošlo k nesprávnému formulování a 

nedovolenému nátlaku. Třetí způsob je pak kompromisem mezi doslovným a následným zápisem, 

kombinujícím výhody obou. 

Často je vhodné využívat pro dokumentaci výslechu videotechniku. Forma záznamu pak slouží 

jako objektivní důkaz o provádění výslechu. Lze z něj zjistit informace vedoucí k přesvědčení o 

pravdivosti výpovědi nebo například existenci namítaných skutečností při výslechu. Vyslýchající 

nemusí přerušovat monolog a ztrácet čas protokolací, takže využití videodokumentace může 

zkrátit průběh a zachovat plynulost výslechu. Po skončení výslechu je pak videozáznam přepsán 

do písemného protokolu a dán k přečtení a podpisu vyslýchanému.163 Pozitivní dopad může mít 

užití tohoto způsobu záznamu v případech některých poškozených osob, u kterých by hrozila 

opakovaným výslechem retraumatizace.164 Výhodou využití videotechniky je získání množství 

informací o stavu vyslýchaného, atmosféře v místnosti a způsob komunikace včetně neverbální. 

Nevýhodou může být, že se vyslýchaný nebude cítit komfortně pod kamerovým záznamem a 

nebude chtít vypovídat. Podle výsledků FBI však zavedení kamerových záznamů nemělo vliv na 

spolupráci vyslýchaných a jejich přiznávání se. Ve většině případů dokonce pak policejní orgány 

zaznamenaly změnu k lepšímu.165 

Výslech může být také prováděn formou videokonference podle § 111a TŘ. Videokonferencí 

se rozumí komunikace s využitím oboustranného audio a video přenosu.166 Vzhledem ke způsobu 

provedení výslechu se protokol po ukončení nepodepisuje.167 Na žádost vyslýchaného se podle § 

95 odst. 2 TŘ protokol po skončení výslechu přečte. Výhodou videokonference je využití 

 

163  STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 380-381. 

164 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 269. 

165 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGAION. Interrogation: A Review of the Science: High-Value Derainee 

Interrogaton Group [online]. 2016 [cit. 2019-12-10]. Dostupné na: https://www.fbi.gov/file-repository/hig-

report-interrogation-a-review-of-the-science-september-2016.pdf. 

166 VICHEREK, Roman. Co je nového v trestním řádu od 1. 1. 2012 – I. část. Epravo.cz [online]. [cit. 2019-12-

10]. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-

80023.html. 

167 § 56 odst. 1 TŘ. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-80023.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/co-je-noveho-v-trestnim-radu-od-112012-i-cast-80023.html
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v případech, kdy se vyslýchaný nemůže dostavit k výslechu, ať už ze zdravotních nebo třeba 

bezpečnostních důvodů. 
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4 TAKTIKA VÝSLECHU 

Taktikou výslechu podle Strause rozumíme „tvůrčí proces založený na výběru a aplikaci 

vhodných taktických postupů pro dosažení cíle výslechu v konkrétní výslechové situaci.“168 

4.1  Základní taktické postupy 

Mezi základní taktické postupy patří navázání psychologického kontaktu s vyslýchaným, 

analyzování výpovědi v průběhu výslechu, pomoc vyslýchanému k překonání zdánlivě 

zapomenutého a psychologické působení na lživě vypovídajícího.169  Formování psychologického 

kontaktu a analýza výpovědi jsou obligatorní, neboť k nim dochází vždy při každém výslechu. 

Zbývající postupy se pak využijí v závislosti na tom, jak ochotně a pravdivě bude vyslýchaný 

vypovídat. 

4.1.1 Formování psychologického kontaktu 

Při utváření psychologického pouta dochází k působení vyslýchajícího na psychiku vyslýchané 

osoby s cílem vyvolat zájem pravdivě vypovídat. Důležitá je už chvíle, kdy se volí způsob, jakým 

je osoba vyzvána k výslechu. Vhodné výslechové prostředí je také nezbytné pro správnou 

atmosféru při výslechu a s tím související utváření psychologického pouta mezi účastníky. 

Vyslýchaný se musí v daném prostředí cítit příjemně a nerušeně, stejně tak by vyslýchající měl 

dbát na své chování, úpravu zevnějšku, slušné a korektní vystupování a uvědomovat si své 

psychické rozpoložení.170  

Vyslýchající by se měl řádně představit, projevit zájem o osobu a přistupovat k ní nestranně.171 

Musí mít pochopení pro aktuální situaci vypovídajícího svědka, zvolit vhodný psychologický 

přístup vzhledem k specifikům osoby a zvolit správný způsob, jak vyslýchaného seznámit 

s předmětem výslechu a poučením o právech a povinnostech.172 V případě výslechu lhoucího 

 

168 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 113. 

169 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 70. 

170 KONEČNÁ, Tereza. Role psychologa při výslechu svědka. Trestněprávní revue [online]. 2016, č. 3, [cit. 2019-

11-13]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgzpxi4s7gnpxgxzwgq&groupIndex=2&rowIndex=0. 

171 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 363 

172 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 331. 
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může být vhodné zvolit přísnější tón, naopak mírnější přístup v případech pravdivě vypovídajících. 

Vyslýchající by neměl k vytváření pouta využívat nereálné a nedůvěryhodné sliby.173 Také by se 

měl vyvarovat nevhodného oslovování a tónu, případně jiného projevu své nadřazenosti nad 

vyslýchaným v průběhu výslechu. Vyslýchající by měl mít pod kontrolou své neverbální 

vyjadřování, díky čemuž může pomoci navodit potřebnou atmosféru.174 V případě slábnoucího 

kontaktu může vyslýchající využít kontaktní otázky, které dokáže vyslýchaný snadno zodpovědět 

a získá tak potřebnou sebedůvěru.175 

Psychologové považují za tři důležité principy, na nichž staví vytváření psychologického 

kontaktu, akceptaci, empatii a autenticitu. Akceptací rozumíme bezpodmínečné pozitivní přijetí 

vyslýchané osoby. Schopnost empaticky vnímat umožňuje vcítění se do pocitů vyslýchaného a 

lepší pochopení vzájemné komunikace. Autenticita spočívá v přirozenosti vyslýchajícího, kdy 

jeho prožívání a chování je ve vzájemné shodě.176 

V případě, že se podaří navázat s vyslýchaným požadovaný psychologický kontakt, je 

nezbytné jej udržet až do konce výslechu, protože příznivě působí na všechny jeho fáze.177 

Zkracování této fáze se doporučuje pouze v některých případech při výsleších zkušených 

recidivistů.178 

4.1.2 Analýza výpovědi v průběhu výslechu 

Ve všech stadiích výslechu provádí vyslýchající analýzu výpovědi. Cílem je zjištění její 

úplnosti a hodnověrnosti. Pro účely analýzy musí vyslýchající zjistit co nejvíce podrobností 

k předmětu výslechu, postoje vyslýchaného, zajímat se o zdroje těchto informací a jejich 

věrohodnost.  

 

173 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 363. 

174 Tamtéž, s. 408-409. 

175 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC, cit. dílo, s. 231. 

176 VELIKOVSKÁ, Martina. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace : status oběti a jeho význam : 

prevence a vyrovnávání se s viktimizací : reálné případy z policejní praxe. Praha: Grada, 2016, s. 520-524. 

177 PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, s. 528. 

178 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC, cit. dílo, s. 231. 
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Podle kriminalistické nauky se pro vlastní hodnocení výpovědi využívají následující 

postupy:179 

• Srovnání informací z výpovědi s ostatními důkazy. Zjištěné rozpory ve výpovědi mohou 

mít dvě hlavní vysvětlení. Buď vyslýchaný vědomě lže, a proto je třeba volit následující kroky 

k překonání jeho tendence vypovídat lživě, nebo u vyslýchaného došlo ke vzpomínkové chybě. 

Ve druhém případě je pak nutné zjistit příčiny a pokusit se pomoci vyslýchanému vybavit si 

potřebnou vzpomínku. Zde se projevuje důležitost analytické fáze přípravy výslechu, ve které 

vyslýchající získá potřebné materiály k případu a informace o osobnosti vyslýchaného. 

• Prověření vnitřní shody údajů ve výpovědi. O lživou výpověď se obvykle jedná, pokud 

stejný vyslýchající uvádí podstatně odlišné informace vzhledem k dřívější výpovědi. Lživě 

vypovídající často nemá promyšlený řetězec událostí, a tak se při výslechu mohou objevit 

rozpory a nepřesnosti. 180  Doporučuje se vyslýchaného podrobit důkladnému a dobře 

zaprotokolovanému výslechu o všech okolnostech tak, aby tyto mezery a nesrovnalosti 

výpovědi bylo snadné odhalit. 

• Vyjasnění dalších okolností ohledně toho, zda mohl vyslýchaný vnímat události tak jak tvrdí 

a jaké jsou zdroje jeho informací. 

Je také vhodné, aby vyslýchající sledoval fyziologické projevy vyslýchaného. Může především 

získávat o vyslýchaném informace o jeho emocionálních reakcích (vztek, strach, úzkost) a stavech 

(hysterická, depresivní nálada), myšlení (koherentní myšlení, přítomnost bludů) a fyzickém stavu 

(hyperventilace, pocení).181 Vnitřní napětí člověka, typické při lhaní, se totiž projevuje navenek. 

Vyslýchající by měl mít alespoň základní znalosti o řeči těla. Nelze to však vždy brát jako důkaz 

lži, protože úzkostné pocity a nervozita jsou u výslechu mnoha lidí běžné a mohou mít i jiné 

důvody. 

U komplikovaných případů může být vhodné přizvat psychologa jako pomocného konzultanta, 

protože velká část tohoto taktického postupu spadá do oblasti forenzní psychologie. Tato vědecká 

disciplína zná tři základní postupy k detekování lži. 182   Prvním je analýza verbálních, 

 

179 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 363. 

180 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 117. 

181 KUBÍK, Ondrej, cit. dílo, s. 74-75. 

182 MYNAŘÍKOVÁ, Lenka. Psychologie lži. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 236-238. 



 

 

42 

 

paraverbálních a neverbálních projevů chování vyslýchaného. Další je psychofyziologický přístup, 

využívající k detekci fyziologické změny, měřitelné zejména polygrafem. Poslední způsob je 

verbální analýza výpovědi, spočívající v detailním rozboru zaznamenané řeči.  

Po porovnání informací se shromážděnými důkazy a zjištěnými skutečnostmi a využitím svých 

zkušeností a intuice získává vyšetřovatel představu o pravdivosti a úplnosti dané výpovědi. Na 

základě výsledku analýzy, zda se jedná o lhoucího, mýlícího se, nebo pravdivě vypovídajícího, 

může vyslýchající zvolit následné taktické kroky.183  

4.1.3 Pomoc vyslýchanému k překonání zdánlivě zapomenutého, klamných vzpomínek a 

potížích při reprodukci 

Tento taktický postup se využívá především v případech výslechu svědka, který si nemůže 

vzpomenout na relevantní informace, nemůže je reprodukovat, anebo trpí některou ze 

vzpomínkových chyb. Poškozená osoba si obvykle díky větší zainteresovanosti pamatují okolnosti 

lépe a detailněji. 184  Psychologickou pomocí se v tomto případě rozumí „cílené a záměrné 

používání prvků a postupů verbální, nonverbální i paravervální komunikace v rámci zákona.“185 

Klamné vzpomínky mohou být například vzpomínkové mezery, jejichž chybějící obsah může 

být nahrazen jiným, a to na základě zkušeností, znalostí, nebo obsahu jiné vzpomínky. Také se 

může jednat o vzpomínky s nepřesným časovým sledem, nebo obsahově rozšířené vzpomínky, 

upravené působením fantazie a další. Takové vzpomínkové chyby vznikají především ze dvou 

hlavních důvodů. Vyslýchaný se nachází v obranném postoji a při vybavování si nepříznivých 

skutečností se z důvodu strachu a hanby snaží dané okolnosti ignorovat. Druhým významným 

důvodem může být vliv sugesce. Zde hraje roli nesprávná pomoc vyslýchajícího, kdy dochází 

k přejímání podsouvaných myšlenek, postojů a názorů, verbálně i neverbálně.186 

Zkušený vyslýchající snáze odhalí příčiny těchto vzpomínkových chyb, a následně aplikuje 

vhodný taktický postup. Kriminalistika využívá některé dílčí taktické postupy k pomoci 

vyslýchanému, vycházející z psychologie. Jedná se například o užití asociativních spojů při 

vybavování, jako je chronologické a podrobné líčení případu, včetně uvádění zdánlivě 

 

183 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 70-71. 

184 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 365. 

185 Tamtéž, s. 411. 

186 Tamtéž, s. 330-331. 
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nedůležitých údajů, spolu s informačními zdroji a způsoby jejich možného ověření. Dále také 

využívání příčin a následků, shod a protikladů, mnemotechnických pomůcek, nebo specifik typu 

paměti daného svědka. Vyslýchající může nabídnout pomoc za využití názorných pomůcek a 

seznamů, jako jsou schémata, mapy, nákresy a telefonní seznamy, zde je však třeba zvlášť dávat 

pozor na nechtěné ovlivňování vyslýchaného. 187  Všechny tyto způsoby pomoci provádí 

vyslýchající v monologické i dialogické části výslechu. Využít lze i další z kriminalistických 

činností, jako jsou provedení rekognice a prověrka výpovědi na místě. Ve všech případech by se 

mělo nepospíchat s výpovědí, nevynucovat ji a nesnažit se vyslýchajícím ovlivnit výslednou 

výpověď.188 Vyslýchající by měl být empatický, umět aktivně naslouchat a projevovat upřímnou 

snahu vyslýchanému pomoci. 

4.1.4 Psychologické působení na lživě vypovídajícího 

Z analýzy výpovědi v průběhu výslechu lze usoudit, že vyslýchaný lživě vypovídá. Je důležité 

zjistit, jaká je podstata této lži. Vyslýchající by se měl vždy snažit pomocí vhodného vedení 

výslechu předcházet lživé výpovědi, protože její vyvracení patří mezi nejobtížnější disciplíny.189 

Jediný dovolený způsob působení na lhoucího vyslýchaného je přesvědčování o bezúčelnosti a 

škodlivosti lži, a to nejen verbálně, ale především za pomoci listinných a věcných důkazů. Dochází 

k působení na city a rozum vyslýchaného, které ale vždy musí být v souladu se zákonem.190 

V případě výslechu svědka je vhodné jej znovu poučit o nezákonnosti křivé výpovědi a případné 

následky tohoto činu. Pokud vyslýchaný využívá svého zákonného práva nevypovídat, měl by se 

vyslýchající pokusit vysvětlit neúčelnost takového jednání. 

Vyslýchající sám by si měl dát pozor, aby se nesnížil k využívání lživých argumentů pro 

působení na vyslýchaného. Vypovídající často netuší, jaké důkazy proti němu svědčí a 

vyšetřovatel by toho neměl zneužívat svým klamavým jednáním s cílem získat jeho doznání. 

Vyslýchaný na základě vhodného přesvědčování, komunikačních prostředků, správně zvolených 

otázek a jejich pořadí, prováděného v souladu se zákonem, může vyslýchaného dostat do situace, 

ze které mu již nezbývá, než změnit svůj postoj k výslechu a začít vypovídat upřímně a pravdivě. 

 

187 TIPLICA, Mircea, cit. dílo., s. 71. 

188 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 366. 

189 Tamtéž, cit. dílo, s. 367. 

190 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 71. 
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Mezi principy, na kterých stojí taktické postupy působící na lživě vypovídajícího, patří 

především využívání momentu překvapení, nepřipravenosti vyslýchaného a využití nedostatečné 

informovanosti o existujících důkazech. Dílčími taktickými postupy pak jsou například:191   

• Využití emocionálního stavu vyslýchaného. Tato taktika staví na psychickém napětí, jež si 

vyslýchaná osoba prožívá. Vyslýchající by měl vzbudit ve vyslýchaném dojem, že pravdivou 

výpovědí se emocionálního napětí zbaví. Nejvhodnější okamžik pro tento postup je při 

bezprostředním výslechu po spáchání činu.192 Emocionální napětí lze zvýšit také například 

připomenutím právních následků křivé výpovědi. Napětí bývá vyšší u prvotrestaných osob a 

v případech závažné trestné činnosti spíše než u mnohonásobných recidivistů a bagatelních 

činů.193  

V určitých případech se může stát, že vyslýchaný s odstupem času a změnou svého 

psychického rozpoložení odvolává svou předchozí výpověď a zpochybňuje průběh výslechu. 

Doporučuje se tomu předejít vytvořením psychické bariéry ve vědomí vyslýchané osoby, 

spočívající v důkladném prověření výpovědi a zajištění patřičných důkazů.194 

• Vyjasnění příčin lživé výpovědi a jejich náprava. O motivu lživé výpovědi si vyslýchající 

sestavuje hypotézu, kterou v průběhu výslechu ověřuje a zjišťuje, zda je možné tyto příčiny 

odstranit. Důvody k nepravdivé výpovědi mohou být například strach z odhalení, přátelské 

vazby na obviněného, nedůvěra ve vyšetřování, nebo ztráta zaměstnání. V případě svědka 

může být příkladem pomoci překonat příčinu využití institutu utajení.195 Odstraněním příčin 

lživé výpovědi může vyslýchající překonat psychickou bariéru bránící vyslýchanému 

vypovídat pravdivě. 196  Ne všechny pohnutky však lze napravit, s ohledem na osobnost 

vyslýchaného, jeho zainteresovanost a kvalitu psychologického kontaktu s vyslýchajícím. 

• Stimulování pozitivních vlastností vyslýchaného vyžaduje důkladnou přípravu ve formě 

analýzy jeho osobnosti. Vyslýchající musí znát morální hodnoty, zásady a charakterové 

vlastnosti vyslýchaného, vyzdvihovat je, poukázat na předchozí řádný život, a tím ho přimět 

 

191 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 368. 

192 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 914. 

193 METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK, cit. dílo, s. 195 

194 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK, cit. dílo, s. 335. 

195 PORADA, Viktor a Peter POLÁK, cit. dílo, s. 233. 

196 METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK, s. 196. 
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k pravdivé výpovědi.197 Tento postup lze využít především v situaci, kdy vyslýchaný váhá, zda 

má vypovídat pravdivě.198 

• Využívání vnitřních rozporů ve výpovědi a ve spojitosti s jinými důkazy. Někdy může být 

výhodné nechat vyslýchaného mluvit bez upozornění na vznikající rozpory, ten může 

nepravdivou výpověď rozvíjet a poskytnout podklady pro následné usvědčení ze lži a 

nevěrohodnosti výpovědi. K usvědčení ze lži může být nápomocná vhodná volba pořadí 

předkládání důkazů během výslechu.199 Jedná se například o předkládání důkazů v logické 

posloupnosti, v pořadí s rostoucí důkazní silou, předkládání rozhodujících důkazů, či jejich 

souhrnná prezentace. V souvislosti s poukázáním na rozpory lze také argumentovat 

nelogičností výpovědi vyslýchaného, za využití metod formální logiky.200  

Příklad předkládání důkazů v průběhu výslechu, v případu žhářství, kdy obviněný popíral 

přítomnost jakékoliv nádoby s hořlavinou v bytě: 

„Předkládám Vám fotografickou dokumentaci z místa činu a dokumentaci z odborného 

vyjádření, kdy je zde vidět ohořelá část, dle odborného vyjádření se jedná o plastovou nádobu 

užívanou k výrobě plastových kanystrů a barelů. Kolem něj byla nalezena místa potřísněná 

automobilovým benzínem. Co k tomu uvedete? Dokážete tuto skutečnost nějak vysvětlit?“ 

• Využití reflexivního myšlení vyslýchaného vychází z řešení myšlenkových úloh 

vyslýchaným, které řeší zcela dobrovolně, ale na jejich vyřešení má velký zájem. Vyslýchaný 

by měl řešením úlohy získat dojem, že je jeho situace jednoznačná, a nejlepší východisko z ní 

je mluvit pravdu a přiznat se.201  

Myšlenkové úlohy mohou být vytvořené bezprostředně před výslechem, kdy může vyslýchaný 

řešit například nemorálnost a neetičnost případné lživé výpovědi, nebo mohou vznikat 

v průběhu výslechu, jako je myšlenková úloha o neúčelnosti pokračování v nepravdivé 

výpovědi.202 Chybným využitím myšlenkových úloh v rámci tohoto taktického postupu lze 

 

197 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 915. 

198 PORADA, Viktor, cit. dílo, s. 532. 

199 METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK, cit. dílo, s. 197. 

200 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 122. 

201 METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK, cit. dílo, s. 198. 

202 PORADA, Viktor, cit. dílo, s. 534. 
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vyslýchanému prozradit omezený okruh informací a důkazů, kterými vyslýchající 

disponuje.203 

4.2 Typické výslechové situace a jejich řešení 

Výslech je vždy individuální záležitost a nelze předem s jistotou určit, jak přesně bude 

probíhat. Kriminalistika pro účely snazšího zvládnutí vzniklých situací využívá taktické postupy 

vymezené v předchozí kapitole. Tyto výslechové situace můžeme rozdělovat podle ochoty 

vyslýchaného a pravdivosti podané výpovědi na tři základní typy. 

4.2.1 Chce a vypovídá pravdu 

Výslech osoby nelhoucí je ideálním typem výslechové situace. Svědek či obviněný se nebrání 

výpovědi, snaží se vypovídat pravdivě. Vyslýchaný navázal s vyslýchajícím požadovaný 

psychologický kontakt, obviněný si uvědomuje své jednání, snaží se je pomoci objasnit a nedošlo 

k negativnímu ovlivnění formování výpovědi. Doporučuje se především nechat vyslýchaného 

nepřerušovaně hovořit, tím lze často získat úplnou výpověď včetně doznání. Přes tato pozitiva 

však nesmí být opomenuta řádná příprava výslechu.204 Vyslýchající v průběhu výslechu provádí 

kontrolu úplnosti a přesnosti, čímž zajistí, aby byla výpověď kompletní a vyslýchaný na nic 

nezapomněl.205 

4.2.2 Chce a nevypovídá pravdu 

Náročnější situací je výslech osob, které se ve výpovědi mýlí. Vyslýchaný je ochoten 

vypovídat a s vyslýchajícím má navázané potřebné psychologické pouto, ale vlivem 

vzpomínkových mezer a zkreslení, dochází k nepravdivé výpovědi. Vyslýchající by měl zkusit 

vyslýchanému pomocí správného taktického postupu si správně rozpomenout a interpretovat 

zažité situace. Za tím účelem může například využívat různé názorné pomůcky a metody sloužící 

 

203 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 123. 

204 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 349-350. 

205 PORADA, Viktor, cit. dílo, s. 531. 
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k získání zapomenutého či zkresleného.206 Při výslechu by se nemělo spěchat, a s pomocí začínat 

nejdříve až po ukončení monologu, nebo jeho příslušné části.207  

4.2.3 Nechce a nevypovídá pravdu 

Výslech lhoucí osoby je obvykle tou nejnáročnější z možných situací. Jedná se o konfliktní 

situaci, ve které může lhát obviněný, nejčastěji s cílem se zprostit obvinění, i svědek, například 

z přesvědčení, aby někomu jinému neuškodil. V případě, že se podaří odhalit záměr svědka lhát 

při výslechu, je často větší šance na získání pravdivé výpovědi připomenutím zákazu křivé 

výpovědi a případných následků. Toto je vhodné především před začátkem protokolace výslechu, 

neboť se obvykle vyslýchaní drží toho, co již bylo zadokumentováno. Při výslechu lhoucího 

obviněného je většinou vhodné ihned upozornit na zjištěné rozpory a požadovat náležité 

vysvětlení. Pokud na lživé výpovědi vyslýchaný lpí, tak vyslýchající může využít příslušné 

taktické postupy. V určitých případech je také vhodné na lež neupozorňovat a pouze detailně 

zadokumentovat celou výpověď, a až poté vyslýchaného usvědčovat ze lži, s využitím důkazů. 

Vyslýchanému lze připomenout případné polehčující okolnosti, pokud by napomáhal objasnit 

skutek, nebo některé z možných odklonů v trestním řízení, jejichž podmínkou je doznání se.208 

Pro správné pochopení osobnosti vyslýchaného a jeho motivace k činu se v praxi někdy 

využívá BASIC ID. Vyslýchající může převzít roli vyslýchaného a pokusit se tak objasnit jeho 

pohnutky při činu.209 Tento model posuzující charakteristiku osobnosti vychází ze sedmi aspektů 

vyslýchané osoby: chování (Behaviors), afektivní procesy (Affective processes), smyslové a 

tělesné pocity (Sensations), imaginace (Imagery), kognice (Cognitions), mezilidské vztahy 

(Interpersonal relations) a drogová anamnéza (Drugs). Kromě detailních informací o vyslýchaném, 

využitelných při rozpoznávání a překonávání lživé výpovědi, lze BASIC ID využít i pro odhad 

budoucí nebezpečnosti pachatele a možnostech jeho nápravy.210  

 

206 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 350. 

207 PORADA, Viktor, cit. dílo, s. 531. 

208 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 349-351. 

209 STRAUS, Jiří a kolektiv, cit. dílo, s. 115. 

210 ZÁHORSKÁ, Jindřiška, cit. dílo, s. 38-42. 
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Vzhledem k náročnosti uvedeného je jasné, že by měl být výslech lhoucího prováděn jen 

zkušenými a dobře připravenými vyslýchajícími. Je vhodné mít připravený propracovaný plán 

výslechu, zahrnující témata, okruhy otázek a předkládané důkazy, sloužící ke zjištění rozporů. 

4.2.4 Nechce vypovídat vůbec 

Obviněný může zamýšlet využít svého práva nevypovídat u výslechu. V takové situaci musí 

vyslýchající vyslýchanému vysvětlit nevýhodnost takového jednání, i když zcela v souladu se 

zákonem, neboť výpověď slouží i jako prostředek obhajoby proti sděleným obviněním. 211 

Obviněný pak může pod tíhou argumentů změnit názor.  

4.3 Netradiční výslechové metody 

Existuje několik zřídka využívaných postupů, založených na poznatcích z psychologie a 

působení na lidskou psychiku, kterými lze napomoci k získání potřebných informací při výslechu 

a kontrole pravdivosti výpovědi. Patří mezi ně například fyziodetekční vyšetření, vyšetřovací 

hypnóza, nebo kognitivní interview. 

4.3.1 Fyziodetekce 

Fyziodetekční vyšetření je úkon zahrnující monitoring fyziologických hodnot a jejich změn na 

periferii organismu a snímání hlasu včetně svalového chvění, a lze jej využít k prověřování 

pravdivosti výpovědi vyslýchaného. Vyšetřením na polygrafu lze detekovat reakci vyslýchané 

osoby na některé podněty. Lidské tělo reaguje na ohrožení, což může být i případ odhalení 

nepravdivé odpovědi na položenou otázku, fyziologickými změnami, jako jsou například 

zrychlený dech a tepová frekvence, zvýšení krevního tlaku, hladiny krevního cukru a vylučování 

potu.212 

Platí zásada dobrovolnosti vyšetřované osoby, před započetím vyšetření je nutno získat její 

písemný souhlas. Vyšetřovaný musí být vždy poučen o podstatě a průběhu testování, vykazovat 

způsobilost po fyzické i psychické stránce a nesmí být pod vlivem návykových látek a některých 

léků. V průběhu polygrafického vyšetření je třeba dbát na srozumitelné kladení otázek, které mají 

 

211 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 354-355. 

212 MATOUŠKOVÁ, Ingrid. Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada), s. 194–198. 
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být pokládány dvakrát.213 K ověření reakce vyšetřovaného se využívají kontrolní a irelevantní 

otázky, jejichž pravdivá odpověď je vyslýchajícímu známa.214 Po ukončení musí vyšetřovaný 

podepsat vyhotovený záznam. Zpravidla by měl následovat výslech.215 

Proti využívání polygrafu existuje několik argumentů. Dochází zde k omezení vůle 

vyslýchaného, neboť ten nedokáže ovládat své reakce i v případě mlčení. Také se v průběhu 

vyšetření využívají sugestivní typy otázek. Důvěryhodnost výsledků je omezená a nelze z nich 

přímo bez dalšího vyvodit závěr o lživé výpovědi. Může se ale jednat o užitečný indikátor.216 V ČR 

se podle ustálené judikatury výsledkům fyziodetekčního vyšetření nepřiznává důkazní hodnota, 

mimo jiné pro jejich orientační charakter a individuálnost odchylek.217 

4.3.2 Vyšetřovací hypnóza 

Psychologický slovník definuje hypnózu jako „uměle navozený, změněný stav vědomí 

vyznačující se zvýšenou sugestibilitou a nadměrně soustředěnou pozorností.“218 Její využití je 

možné v případech svědků, kteří chtějí vypovídat, ale nemohou si vybavit relevantní události.219 

Podle některých amerických studií provedených v 80. letech byly ve většině případů, při kterých 

byla hypnóza využita, získány nové poznatky a relevantní informace.220 

Hypnotizovaná osoba znovu prožívá a popisuje dotyčný děj. Kromě přítomnosti hypnotizéra 

je na místě přítomen i vyšetřovatel dbající na správný průběh výslechu a zajišťující protokolaci. 

Opět je důležité zdůraznit dobrovolnost souhlasu vyslýchaného. Výstupy z vyšetřovací hypnózy 

mohou i přesto být zkreslené, zejména u lidí s vyšší sugestibilitou. Proto je nezbytně nutné se 

vyvarovat jakýchkoliv sugestivních otázek. Výslech v hypnóze nelze využít jako důkazní 

prostředek, přesto může v určitých případech pomoci objasnit kriminalisticky relevantní 

 

213 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 207-208. 

214 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC, cit. dílo, s. 255. 

215 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 209. 

216 KUCHTA, Josef. Zakázané metody výslechu a donucení k výpovědím v českém procesním trestním právu. 

In: Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 214-

215. 

217 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 1992, sp. zn. 6 To 12/92. 

218 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ, cit. dílo, s. 194. 

219 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 313.  

220 PORADA, Viktor a Jiří STRAUS, cit. dílo, s. 324. 
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události. 221  Její užití může připadat v úvahu například u poškozených osob, které se vlivem 

traumatické události nemohou rozpomenout.222 

Problém vyšetřovací hypnózy představuje významné omezení vůle vyslýchaného a 

nedostatečnou prozkoumanost mechanizmů, proto jiní autoři před jejím využíváním ve výslechové 

praxi varují.223 Používání vyšetřovací hypnózy k osvěžení paměti tak pro svou netransparentnost 

nelze doporučit pro výslechovou praxi.  

4.3.3 Kognitivní interview 

Kognitivní interview spojuje aspekty vyšetřovací hypnózy a výslechu, využívající poznatky 

z kognitivní psychologie. Jeho cílem je zjištění všech dostupných detailů obsažených v paměti 

vyslýchaného, vedoucích k objasnění daného případu, aniž by byly tyto informace zkresleny. 

Tento přesně naplánovaný výslech má za cíl maximálně podpořit rozpomenutí vyslýchané osoby, 

například tam, kde je výslech hlavním zdrojem informací pro objasnění případu.224 

Nejprve je s vyslýchaným nezbytné navázat vhodný psychologický kontakt. Následuje 

vymezení představy, kterou má vyslýchaný o dané události. Třetí fází je detailní analýza 

konkrétních paměťových obrazů, po které klade vyslýchající otázky s cílem získat co nejvíce 

informací a detailů o vnímaném.225  

Gieselman a kolektiv ve svém výzkumu z roku 1986 hodnotili efektivitu kognitivního 

interview. Skupině dobrovolníků pustili film s tématikou násilného zločinu. O 48 hodin později 

byly subjekty individuálně dotazovány zkušenými vyšetřovateli. Výsledky ukázaly, že díky 

kognitivnímu interview získali vyšetřovatelé více správných odpovědí, a to při položení méně 

otázek, než když použili standardní interview. Použití zvláštní metody přitom nemělo za následek 

 

221 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 314. 

222 NEČAS, Stanislav. Sugestibilita a hypnóza v kriminalistické praxi. In: Kriminalistika a forenzní disciplíny: 

sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, s. 264. 

223 KUCHTA, Josef, cit. dílo, s. 214. 

224 Tamtéž, s. 325. 

225 KUBÍK, Ondrej, cit. dílo, s. 287. 
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prodloužení doby výslechu. Mimo jiné také zaznamenali značný nárůst úspěšnosti kognitivního 

interview u vyslýchajících, kteří prošli speciálním tréninkem na využití této metody.226   

Kognitivní interview musí být vždy dokumentován, aby bylo možné zpětně posoudit 

sugestivitu kladených otázek. Pro efektivní využití této výslechové metody je nezbytná důkladná 

odborná příprava vyslýchajících a kladení důrazu na správné vedení výslechu a pokládání 

vhodných dotazů. Z uvedených metod má kognitivní interview největší předpoklady stát se častěji 

využívanou ve výslechové praxi. 

 

226  GIESELMAN, R. Edward, FISHER, Ronald P., MACKINNON, David P., HOLLAND, Heidi L. 

Enhancement of Eyewitness Memory with the Cognitive Interview. The American Journal of Psychology. 1986, 

vol. 99, No. 3, s. 385-401. 
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5 PROBLEMATIKA CHYB NA STRANĚ VYSLÝCHAJÍCÍHO 

Při přípravě a provádění výslechu je nutno mít na paměti některé z aspektů, ve kterých se 

mohou vyslýchající dopustit chyb a omylů. Úmyslná i neúmyslná pochybení mohou mít závažný 

dopad na získání úplné a věrohodné výpovědi. 

5.1 Osoba vyslýchajícího 

Jedním z předpokladů správného provedení výslechu je výběr vyslýchajícího, který bude 

splňovat základní osobnostní předpoklady pro tuto činnost. Vyslýchající by měl být trpělivý, 

nekonfliktní, empatický a nenechal se rozhodit jednáním vyslýchaného. Neměl by být 

v rozhodování příliš ukvapený. Je nutné, aby ke zjištěným informacím přistupoval kriticky a 

dokázal pochopit situaci vyslýchaného.227 Měl by vzbuzovat důvěryhodnost, mít profesní i životní 

zkušenosti. 

Vyslýchající musí být dobře obeznámen s právními předpisy upravujícími vedení výslechu, 

neboť se musí vždy pohybovat v rámci zákonných oprávnění, dále mít znalosti z oboru 

kriminalistiky a forenzní psychologie, díky nimž může snáze dosáhnout cíle výslechu. Měl by také 

disponovat dostatečnými odbornými vědomostmi z oboru týkajícího se výslechu, aby mohl 

předejít nesprávnému porozumění odpovědím vyslýchaného. Na takový výslech je vždy třeba být 

důkladně připraven, seznámit se s příslušnou tématikou a případně vše konzultovat 

s odborníkem.228 

Mezi další důležité vlastnosti vyšetřovatele patří schopnost aktivně naslouchat. Jedná se o 

snahu porozumět obsahu komunikace a pocitům vyslýchaného. Dochází pak k snazšímu vytvoření 

psychologického kontaktu a otevřenější výpovědi.  Vhodné využití je například při výslechu 

poškozeného, kde se snaží předcházet sekundární viktimizaci. Není ale vhodné se snažit 

nadbytečně terapeutizovat vyslýchaného, protože by mohl být emocionálně zaplaven a v krajním 

případě by se dokonce mohl nervově zhroutit.229 

 

227 PORADA, Viktor, cit. dílo, s. 634. 

228 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 48. 

229 KUBÍK, Ondrej, cit. dílo, s. 83-85. 
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5.2   Chyby v rámci interpersonálního styku 

5.2.1 Interpersonální percepce 

Jak již bylo zmíněno v první části, psychologie hledí na výslech jako na formu mezilidské 

interakce, tvořenou třemi hlavními složkami – vnímáním, komunikací a interakcí.  

Proces vnímání druhé osoby může být negativně ovlivňován určitými efekty. Vyslýchající si 

může pod jejich působením vytvořit chybné závěry o osobě a vlastnostech vyslýchaného, které 

mají dopad na průběh výslechu a výslednou výpověď. Mezi tyto jevy patří:  

• Haló efekt nebo také efekt prvního dojmu. Vyslýchající má tendenci hodnotit celkovou 

osobnost vyslýchaného na jeho základě dominantní vlastnosti, případně na základě prvotního 

dojmu. Tento efekt pak významně působí na následné vnímání dané osoby. Kladný dojem 

způsobuje tendenci zlepšovat i jiná vnímaná fakta, záporný dojem může mít za následek 

přehlížení dobrých vlastností a negativnější posuzování vnímaných skutečností.230 Vnímání 

může být negativně ovlivněno i na straně vyslýchaného, což může narušit psychologický 

kontakt. Z výzkumů vyplývá, že je velmi obtížné změnit negativně zabarvený první dojem na 

pozitivní. Proto je důležité dbát na preventivní opatření, mezi která patří jednání 

s vyslýchaným v souladu s profesní etikou nebo vhodná sebeprezentace vyslýchajícího.231 

• Sociální stereotypy. Vlivem stereotypizace si vyslýchající v mysli zařazuje vyslýchaného, na 

základě jeho povrchních charakteristik, do některé z předem vytvořených kategorií. Může se 

jednat například o rozlišování na základě etnické příslušnosti nebo pohlaví. Ke skutečným 

vlastnostem vyslýchaného si pak vyslýchající přiřazuje i charakteristiky typické pro danou 

kategorii, například na základě dřívější zkušenosti.232 

• Idiosynkrazie je zvýšený odpor vyslýchajícího vůči vyslýchanému, který vyplývá z vnímání 

vnějších podnětů, jako je chování vyslýchaného či jeho vzhled. Mezi osobami dochází 

 

230 HOLEČEK, Václav, Jana MIŇHOVÁ a Pavel PRUNNER. Psychologie pro právníky. 2., rozš. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk), s. 216-217. 

231 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015, s. 69. 

232 HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Vyd. 7. Přeložila Irena ŠTĚPANÍKOVÁ. Praha: Portál, 2013, 

s. 74-75. 
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k narušení psychologického kontaktu tím, že vyslýchající směřuje pozornost vůči rušivému 

prvku.233 

• Protipřenos vychází ze zasahování osobních problémů a emocionálních rozrušení do 

psychického stavu vyslýchajícího při výslechu.234 Vyslýchající by proto měl v rámci přípravy 

důkladně analyzovat svůj momentální stav a nedopustit, aby byl narušen řádný průběh 

výslechu a správné vnímání vyslýchaného. 

• Pygmalion efekt je jednou z variant sebenaplňujícího proroctví. Podle Čírtkové se jedná o 

situaci, kdy vyslýchající svými pozitivními předsudky o vyslýchaném ovlivňuje jeho faktické 

chování.235 Riziko tohoto efektu je především u osob se zvýšenou sugestibilitou. Opakem 

Pygmalion efektu je Golem efekt, kdy vyslýchající vůči vyslýchanému vystupuje negativně a 

ten svou roli přejímá.236 

Ve snaze minimalizovat dopady těchto jevů na výslech se doporučuje náležitý rozvoj 

sebepoznání, díky kterému si vyslýchající mohou v analytické části přípravy uvědomit své silné a 

slabé stránky, analýza vnímaných podnětů při výslechu a empatické vcítění do vyslýchaného.237 

5.2.2 Komunikace 

Komunikace hraje důležitou roli v průběhu celého výslechu a při formování výpovědi, 

konkrétně v její poslední etapě. Úlohou vyslýchajícího není jen správné kladení otázek a 

protokolace výslechu. Vyslýchaný předává verbálně i neverbálně informace vyslýchajícímu, ten 

je ale musí správně zachytit a pochopit. Proto je důležité, aby vyslýchající uměl druhému 

naslouchat a výslech náležitě dokumentovat, protože protokol o výslechu reflektuje pouze to, co 

vyslýchající z výpovědi přijal. 238  Podle Jannira patří mezi nejčastější překážky efektivní 

komunikace přílišné emocionální ovlivnění vyslýchajícího.239 Chybou může být i nesrozumitelné 

vyjadřování myšlenek vyslýchajícího, například při využívání terminologie, kterou vyslýchaný 

 

233 ZÁHORSKÁ, Jindřiška, cit. dílo, s. 27. 

234 Tamtéž, s. 27. 

235 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, s. 181. 

236 HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ, cit. dílo, s. 118. 

237 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 182-183. 

238 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 332. 

239 JANNIRO, Michael. J. Interview and interrogation. 4th ed. Department of polygraph defense institute, 1991, 

s. 1. 
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neovládá. 240  Osoby, které nejsou rodilými mluvčími, by měl vyslýchající dotazovat takovou 

formou, které nejlépe porozumí. Musí si tedy vždy uvědomovat, jaké má vyslýchaná osoba 

vzdělání a znalosti a jak reaguje na použitá odborná slova.241 

Při komunikaci s vyslýchaným je třeba dbát na to, aby vyslýchající nepředával nežádoucí 

informace nebo třeba své vlastní domněnky. Vyslýchaný je pak může vědomě či nevědomě 

vydávat za své vlastní.242 K ovlivňování může dojít nejen slovy, ale i v důsledku neverbálního 

chování vyslýchajícího. Jeho gesta, postoj nebo mimika mohou nevhodně zapůsobit při formování 

výpovědi vyslýchaného.243 Někteří psychologové například doporučují navodit pocit úzkosti u 

vyslýchaného tím, že vyslýchající postupně zkracuje vzdálenost mezi ním a vypovídajícím, za 

současného kladení kritických otázek. 244  Takovému využití neverbální komunikace k získání 

převahy ve výslechu by se měl vyslýchající, dle mého názoru, důrazně vyhýbat. 

Komunikace by neměla probíhat uspěchaně, mohlo by se pak stát, že vyslýchaný nestihne 

správně dokončit svou myšlenku, takže je vhodné mezi dotazy udržovat alespoň krátké pauzy. 

Stejně tak vyslýchající v příliš rychlém dotazování nemusí stíhat analyzovat výpověď a neverbální 

projevy vyslýchaného.245 

Rizikem je i nesprávné vyhodnocení neverbálních a paraverbálních projevů vyslýchaného. 

Vyslýchající může například chybně interpretovat projevy nervozity a úzkosti. 246  Zahraniční 

vyšetřovatelé, využívající Reidovy techniky k rozpoznání lživého chování, se podle některých 

studií mohou dopouštět omylů a výpověď osoby chybně klasifikovat jako lživou. To má za 

následek nesprávné zvolení dílčích taktických postupů a využívání nátlakových metod.247   

 

240 MATIÁŠEK, Jan, Bohumil BÁRTA a Jaroslav SOUKUP, cit. dílo, s. 97. 

241 BERK-SELIGSON, Susan. Coerced confessions: the discourse of bilingual police interrogations. Berlin: 

Mouton de Gruyter, 2009, s. 122. 

242 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 333. 

243 MATOUŠKOVÁ, Ingrid, cit. dílo, s. 991-992. 

244 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 196. 

245 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 223. 

246 GERBER, S. R. Criminal Investigation and Interrogation. Cincinnati: W. H. Anderson Co., 1962, s. 280-281. 

247 BOUKALOVÁ, Hedvika. Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie. 

Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, s. 66-67. 
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5.2.3 Interakce  

Nedílnou součástí výslechu je také interakce neboli vzájemné ovlivňování vyslýchaného a 

vyslýchajícího. Je však třeba rozlišovat, zda se jedná o působení přípustné, nebo nepřípustné, 

především podle míry dopadu na svobodnou vůli vyslýchaného.248 Mezi problematické metodu 

interakce patří sugesce, donucování či pobídky ke spekulaci.  

Sugesce má za následek zvýšený počet nepravdivých tvrzení a ve vážném případě i nepravdivé 

doznání k činu.249 Sugestibilní osoba tedy věří tomu, co se jí podsouvá, a chová se podle toho, aby 

se vyslýchajícímu zavděčila a nevyvolala konflikt.250 Největší riziko sugesce je především u osob 

se zvýšenou sugestibilitou, jako jsou děti, osoby se sníženou inteligencí, pamětí, nízkou 

sebedůvěrou, nebo osoby v oslabeném stavu (nemocné, unavené, v obtížné životní situaci). Větší 

míru sugesce mají osoby se vzpomínkami plnými mezer a rozporů. Čím méně se snaží ovlivňovaná 

osoba kriticky myslet o dané sugesci, tím je její sugestibilita větší. Vliv má také autorita, osobnost 

a další vlastnosti vyslýchajícího.251  

Jak vyplývá z výzkumu Bainové, Jacksonové a Baxtera, nelze zapomínat na to, že jak strohý, 

tak přátelský přístup vyslýchajícího, mají obdobný vliv na výslechovou sugestibilitu. Jediným 

východiskem pro adekvátní výpověď tak je neutrální přístup k vyslýchanému.252 

Spurný shrnuje nejčastější důvody vedoucí ke vzniku konfliktů ve výslechové interakci, 

způsobených vyslýchající osobou: chybný přístup k vyslýchanému nerespektující jeho osobnost, 

nepřipravenost na výslech, psychická nestabilita a netrpělivost, necitelný přístup k výslechu oběti 

a nedostatek důvěry.253 

 

248 ČÍRTKOVÁ, Ludmila, cit. dílo, s. 200. 

249 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 2., rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2015, s. 304. 

250 MYNAŘÍKOVÁ, Lenka, cit. dílo, s. 298-299. 

251 NĚMEC, Miroslav, cit. dílo, s. 331. 

252  BAXTER, J. S., JACKSON, M. L., BAIN, S. A. Interrogative suggestibility: interactions between 

interviewees‘ self-esteem and interviewer style [online]. 2003 [cit. 2019-12-20]. Dostupné na: 

https://www.academia.edu/367211/Interrogative_Suggestibility_Interactions_Between_Interviewees_Self-

Esteem_and_Interviewer_Style. 

253 SPURNÝ, Joža, cit. dílo, s. 52. 
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5.3 Chyby vedení výslechu 

5.3.1 Úvodní stadium a monolog 

Aby mohlo být mezi vyšetřovatelem a vyslýchaným navázáno patřičné psychologické pouto, 

je zcela nezbytné, aby vyslýchající už od počátku vystupoval slušně a profesionálně. Nesmí se 

snížit k neuctivému oslovování, povýšenosti, ale neměl by působit nuceně a předstírat přátelství. 

Ke každému vyslýchanému musí zaujmout individuální přístup, na základě jeho odlišností. 

Předcházející řádná příprava umožňuje vyslýchajícímu jasně a srozumitelně seznámit 

vyslýchaného s předmětem výslechu, aniž by se dopustil zbytečných chyb a omylů.254 

Pro vytvoření správné atmosféry výslechu se doporučuje začít především s emocionálně 

neutrálními otázkami a neformálním pohovorem. Přílišné protahování této části však může mít za 

následek zvyšování úzkosti a pocitu nejistoty u vyslýchaného.255 To zabraňuje vyslýchajícímu 

správné navázání tak důležitého psychologického pouta.  

Nabídnutí jídla či pití v průběhu výslechu je obecně přípustné, protože přímo neovlivňuje vůli 

vyslýchaného a může podpořit kontakt s vyslýchajícím. Také možnost povzbuzujících prostředků, 

jako je káva, nebo tabákové výrobky je v pořádku. Na druhé straně jejich zakázání by bylo možno 

hodnotit jako donucování k výpovědi, stejně tak podávání prostředků nedovoleně ovlivňujících 

mysl vyslýchaného, například alkoholu.256 

Je nepřijatelné, aby policejní orgán vedl s obviněným před samotným výslechem 

neprotokolovaný neformální rozhovor, jehož účelem je zjištění skutečností v jeho neprospěch, 

které by následovně využil při protokolovaném výslechu.257 Vyslýchající nesmí během monologu 

výpověď hlasitě komentovat a vyjadřovat své názory k tématu, nebo pobízet vyslýchaného, aby 

mluvil rychleji. 

5.3.2 Stadium dialogu 

V průběhu fáze kladení otázek a odpovědí je role vyslýchajícího zdůrazněna, tudíž je zde 

zvýšená pravděpodobnost vzniku chyb. Příliš velké množství kladených otázek v dialogické části 

 

254 MATIÁŠEK, Jan, Bohumil BÁRTA a Jaroslav SOUKUP, cit. dílo, s. 96-97. 

255 NETÍK, Karel, NETÍKOVÁ, Daria a HÁJEK, Stanislav, cit. dílo, s. 12. 

256 KUCHTA, Josef, cit. dílo, s. 213. 

257 VANTUCH, Pavel, cit. dílo, s. 172. 
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může mít za následek útržkovitost výpovědi a tím nechtěně způsobit její neúplnost.258 Proto je 

důležité poskytnout vyslýchanému v monologické části dostatek nepřerušovaného prostoru 

k vyjádření ke všem skutečnostem a v následující fázi mít připravenou strukturovanou a logickou 

sestavu otázek.  

Vyslýchající by se měl vyvarovat přílišného využívání uzavřených otázek, na něž lze 

odpovědět pouze ano/ne. Některé vyslýchané osoby mohou mít na takové otázky snahu odpovídat 

kladně. 259  Podle Matiáška a kol. se využíváním takových otázek snižuje vlastní iniciativa 

vyslýchaného.260 Vyslýchající by se měl vždy zamýšlet nad tím, jak bude jeho otázka pochopena 

a v průběhu výslechu si ověřit, že jí vyslýchaný správně porozuměl. Může se také stát, že 

vyslýchající odpověď nepochopí a její význam přizpůsobí tomu, co chce slyšet, například 

z důvodu přílišného zaujetí určitou verzí události.261  

Pokud vyslýchající chce během výslechu předkládat určité důkazy, je nezbytné, aby byly 

předem důkladně prověřené. Ve snaze předejít kompromitaci těchto důkazů musí vyslýchaného 

pečlivě vyslechnout ohledně všech skutečností souvisejících s důkazy.262  

5.3.3 Nepřípustné typy otázek 

Z obecné úpravy zakázaných otázek v trestním řádu nelze vždy dovodit, co všechno si může 

vyslýchající dovolit. Zákon výslovně nepřipouští využívání sugestivních a kapciózních otázek, 

avšak neřeší například doplňující či kontrolní dotazy, nebo sugestivní konstatování vyslýchajících.  

Sugestivní otázky v sobě obsahují informace, směřující k tomu, jak na ně má být odpovězeno. 

Sugestivnost by měla být určována dle toho, zda je možné ji logicky a právně vyvodit 

 

258 NETÍK, Karel, NETÍKOVÁ, Daria a HÁJEK, Stanislav, cit. dílo, s. 12. 

259 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 198. 

260 MATIÁŠEK, Jan, Bohumil BÁRTA a Jaroslav SOUKUP, cit. dílo, s. 99. 

261 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 48. 

262 Tamtéž, s. 72. 
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z dosavadních poznatků. 263  Podle Endrese má opakované kladení stejných otázek v průběhu 

výslechu obdobný sugestivní vliv na vyslýchaného jako opětovné uvádění nepravdivých údajů.264 

V minulosti bylo provedeno několik experimentů ohledně vlivu dodatečných informací na 

lidskou paměť způsobených sugestivními tvrzeními. Výzkumy shodně potvrdily negativní dopad 

těchto informací na paměťové stopy. Ten je zesílen v případě většího časového intervalu mezi 

událostí a dodatečnou informací nebo jsou-li skryty v sugestivních otázkách a vedlejších větách 

kladených vyslýchajícím a také pokud o nich vyslýchané osoby nebyly předem varovány.265 

Příkladem může být výzkum Loftusové a Palmera. Nejprve byly testované osoby vystaveny 

určité události (v tomto případě šlo o nehodu dvou automobilů), po nějaké době jim byly 

poskytnuty nepravdivé dodatečné informace, záměrně skryté v položené otázce nebo protokolu. 

Jednalo se například pouze o změnu zabarvení určitého neutrálního slova (například v položené 

otázce nebo v protokolu). Agresivní podtón určitého slova měl při rozpomínání vliv na to, jak 

velkou rychlost vozidel účastníci odhadovali, a také měl za následek vytváření falešných 

vzpomínek odpovídajících představě respondenta (přítomnost rozbitého skla při nehodě, i když 

v záznamu nic takového nebylo). 266  Podle dalších provedených studií lze dokonce využitím 

sugestivních technik zanést do lidské paměti úplně nové vzpomínky, které působí tak přesvědčivě, 

že je daná osoba nedokáže odlišit od svých vlastních prožitků.267 Z tohoto je patrné, že lze i 

nepatrnou změnou věty dosáhnout ovlivnění paměťové stopy vyslýchaného, což si vyslýchající 

ani nemusí uvědomovat. Je proto třeba přistupovat k výslechu obezřetně, uvědomovat si rizika 

sugesce a volit ideálně neutrálně zabarvená slova při formulaci otázek. 

 

263 KUCHTA, Josef, cit. dílo, s. 211. 

264  ENDRES, Johann. The suggestibility of the child witness: The role of individual differences and their 

assessment. The Journal of Credibility Assessment and Witness Psychology [online]. 1997, Vol. 1, No. 2 [cit. 

2019-12-20]. Dostupné na: http://truth.charleshontsphd.com/JCAAWP/9701/9701.html. 

265  ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Paměťové stopy: teorie a forenzně psychologické aplikace. In: Kriminalistika a 

forenzní disciplíny: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, s. 229. 

266 LOFTUS, E. F., PALMER, J. C. Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction 

between language and memory. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior. 1974, 13(5), s. 585-589.  

267 PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Kriminalistické stopy: teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 119. 
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Endres rozděluje otázky s vysokou mírou sugestivity, které se objevují ve výslechové praxi, 

do následující tabulky:268 

TYP OTÁZKY PŘÍKLAD 

Návodná otázka s premisou „Dal si ukradené peníze do své kapsy?“ 

Otázka obsahující implicitní popis a 

hodnocení  

„Jak rychle běžel, když si ho spatřil, jak 

utíká z toho obchodu?“ 

Otázka obsahující implicitní očekávání „A pak oběť určitě prosila o pomoc?“ 

Neúplná alternativní otázka „Bylo to zelené, nebo spíše hnědé auto?“ 

Tlak na konformitu 
„Pan X a Y uvedli, že… Neviděl jste to 

také?“ 

Otázky obsahující ilokuční částice.269 „Samozřejmě jsi slyšel ten vystřel, že?“ 

Opakované otázky 
„Jste si tím opravdu jist? Zeptám se 

znovu: Ukradl jste to?“ 

Negativní zpětná vazba 
„To prostě není možné, že by sis to 

nepamatoval!“ 

Hrozby a sliby „Budu se na to ptát, dokud mi neodpovíš!“ 

 

Je nepřípustné, aby byl výslech nahrazen přečtením výpovědi jiné osoby a následným dotazem 

na vyslýchaného, zda tento průběh událostí potvrzuje.270 Nesprávná volba způsobu formulace 

otázky, byť právně přípustná, může mít také zvýšený sugestivní vliv na vyslýchaného. Objektivní 

forma otázky („Nacházel se pachatel v dané místnosti?“) působí sugestivněji než subjektivní 

 

268 ENDRES, Johann, cit. dílo. 

269 Ilokuční = napomáhající signalizovat komunikační funkci výpovědi. 

270 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 56. 
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forma („Viděl jste v místnosti pachatele?“). Pozitivní konstrukce otázky („Držel něco v ruce?“) 

má menší sugestivní dopad na vyslýchaného než negativní konstrukce („Nedržel něco v ruce?“).271 

Podle výzkumu provedeného mezi policisty na Slovensku docházelo při některých výsleších k 

užívání sugestivních a kapciózních otázek. Z dat vyplývá, že 49,79 % účastníků někdy sugestivní 

otázky při výslechu kladlo. Kapciózní dotazy pak byly využívány u 21,78 % vyslýchajících. 

Alarmující je, že 1,24 % respondentů dokonce přiznalo občasné použití přímého fyzického násilí 

při vynucování výpovědi.272 

Sugestivními otázkami se zabýval i Nejvyšší soud. Ten ve svém rozhodnutí judikoval, že nelze 

vyslýchanému předestírat názor vyslýchajícího na to, jak by měl vypovídat, a přesvědčovat ho o 

nepravdivosti výpovědi s cílem dosáhnout jejího souladu s ostatními důkazy. Toto jednání soud 

označil za nepřípustné působení na obviněného kladením nepovolených otázek.273 Nelze se však 

vždy vyhnout určitému sugestivnímu charakteru dotazů. S tím souhlasil v nálezu Ústavní soud, 

když uvedl, že kladení otázek s velmi nízkou sugestivitou neporušuje právo obviněného na 

obhajobu a spravedlivý proces.274 

Problémem může být i snaha vyslýchajícího dokončovat věty vyslýchaného a pomáhat mu 

s výpovědí. Příkladem je například následující úryvek výslechu popsaném v knize Berg-

Seligsonové:275 

Vyslýchající: „Byl (spolupachatel) ve svém autě?“ 

Vyslýchaný: „Jo.“ 

Vyslýchající: „Ale vystoupil ne? Nebo ty…?“ 

Vyslýchaný: „Ne, my jsme...“ 

Vyslýchající: „Bok po boku.“ 

Vyslýchaný: „Jo.“ 

 

271 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 57. 

272  KUBÍKOVÁ, Iveta. Aktuálne možnosti a problémy slovenskej výsluchovej praxe. In: Pokroky v 

kriminalistice. Díl 1: Sborník odborných sdělení z mezinárodní konference. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004, 

s. 202. 

273 Rozsudek Nevyššího soudu ze dne 25. 6. 1968, sp. zn. 11 Tz 29/68. 

274 Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 558/16. 

275 BERK-SELIGSON, Susan, cit. dílo, s. 140. 
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Kapciózní otázky či tvrzení využívají lsti k získání požadované odpovědi.276 Může se jednat o 

uvádění nepotvrzených skutečností, nepravdivé uvádění získaných důkazů, nereálných slibů ze 

strany vyslýchajícího nebo zavádějícím právním výkladem příslušných ustanovení trestního řádu, 

například hrozbou sankcí při nevypovídání obviněného.  

Protivinský a Prerad mezi úskočné otázky řadí i tzv. neočekávané otázky, které využívají 

odvedení pozornosti vyslýchaného od předmětu výslechu, pokud předtím o okolnostech kladených 

v otázce obviněný sám nehovořil. Přípustné užití pak vidí v situaci, kdy o této záležitosti již 

vyslýchaný vypovídal, nehledě na využití momentu překvapení a nepřipravenosti na otázku.277 

Nesprávné užití takové překvapivé otázky však může vzbudit nedůvěru vyslýchaného a narušit 

psychologický kontakt. Vyslýchající by se měl také vyhýbat otázkám vnitřně rozporným, otázkám 

obsahující dvojitý zápor nebo složeným dotazům kombinující několik otázek.278 

Naproti tomu je třeba odlišovat jednání vyslýchajícího, které vůli vyslýchaného neovlivňují, 

nebo jen nepatrně. Může se jednat například o uvádění dvojsmyslných údajů, které si může 

vyslýchaný vyložit dle svého uvážení, testovací otázky ke zjištění věrohodnosti minulých 

výpovědí nebo podnět vyslýchajícího k tomu, aby obviněný odlehčil svému svědomí.279 

Mezi další nevhodné typy otázek, kterých by se měl vyšetřovatel při výslechu vyvarovat, patří 

očerňující a jiné nemístné dotazy na poškozenou osobu. Ty mohou u vyslýchaných směřovat ke 

vzniku sekundární viktimizace.280 Jedná se například o otázky přenášející vinu na oběť („Víte, že 

jste ho svým jednáním provokoval?“), bagatelizující újmu („Takže vám jenom vyhrožoval...“), 

zpochybňující následné chování po činu („Proč jste hned nešla na policii?“), nebo jiné zcela 

nevhodné dotazy a konstatování na vyslýchaného. Vyslýchající musí být schopen se vcítit do jeho 

situace, aby předcházel této traumatizaci.  

Vyslýchající by také neměl výslechovou situaci využívat k útočným a bezpředmětným 

dotazům na vyslýchaného. Následující příklad je z výslechu svědka, kde obhájce kladl 

vyslýchanému nevhodně formulované otázky.  

 

276 VÁCHA, Miloš. Kapciózní otázky ve výslechové praxi. Československá kriminalistika. 1982, roč. 15, č. 3, s. 

231. 

277 PROTIVINSKÝ, Miroslav a Vladimír PRERAD, cit. dílo, s. 97-98. 

278 NETÍK, Karel, NETÍKOVÁ, Daria a HÁJEK, Stanislav, cit. dílo, s. 12. 

279 KUCHTA, Josef, cit. dílo, s. 211. 

280 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014, s. 64.  
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Vyslýchající: „Můžete odpovědět, zda někdy lžete?“ 

Vyslýchaný: „Na všechny tyto otázky tohoto druhu jsem podstupovala příslušné testy, byla 

jsem posuzována soudním znalcem, nevím, co bych k tomu měla dodat.“ 

Vyslýchající trvá na odpovědi. 

Vyslýchaný: „Pokud za lež považujete i odpověď na otázku „Jak se máte?“…, pak občas zalžu, 

v rámci společenských konvencí.“ 

Další ukázka útočného dotazu obhájce během výslechu soudního znalce, cílící na jeho 

kompetentnost: 

Vyslýchající: „Studoval jste politologii nebo sociologii?“ 

Vyslýchaný: „Jako jednooborový předmět ne, v souvislosti s pedagogikou a s právy.“ 

Vyslýchající: „Titul máte z Plzně?“ 

Vyslýchaný: „Titul nemám z Plzně.“ 

Vyslýchající: „Já se na to ptám z toho důvodu, abych si udělal představu o Vaší akademické 

erudici, zatím to na mě budí dojem politolog-samouk, a přesto jste vypracoval takovou unikátní 

metodiku teda?“ 

Toto jednání mělo za následek napomenutí obhájce samosoudkyní, aby se vyjadřoval 

v souladu s etikou advokáta a nezabíhal do osobních útoků. 

5.3.4 Chyby při dokumentaci 

Protokol o výslechu dokáže zachytit pouze obsahovou část výslechu. Je-li třeba následně 

posoudit věrohodnost výpovědi, je třeba výslech zachytit i jiným způsobem, například pomocí 

videozáznamu. Z něj lze vypozorovat i proces získávání výpovědi, včetně neverbální 

komunikace.281 

Jedním z problémů vznikajícím při písemné protokolaci může být kvalitativní deformace 

sdělení. Jedná se o situaci, kdy vyslýchající zkreslí význam zaznamenávané výpovědi tím, že ji při 

zápisu transformuje do jiné, například formálnější podoby textu. Vyslýchající se také může 

dopouštět přílišné redukce předávaných informací. Může se jednat o jednání nevědomé, například 

 

281 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ, cit. dílo, s. 179. 
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vlivem nedostatečné slovní zásoby vyslýchajícího a špatnou pamětí, nebo vědomé, kdy dochází 

k selekci informací na základě dojmu o relevantnosti.282 Určení toho, zda je přijímaná informace 

relevantní, vyžaduje dobrou přípravu výslechu a zkušeného vyšetřovatele.  

Podle Čírtkové se chyb v důsledku modifikace dopouštějí především zkušenější vyslýchající, 

kteří si výpověď utváří na základě vlastních zkušeností a schémat. Naproti tomu méně zkušení 

vyšetřovatelé mohou mít tendenci chybovat vynecháváním obsahu.283 

Z výpovědi se tak vlivem chyb dokumentace ztrácí autentičnost a může dojít k nesprávné 

interpretaci významu některých slov. V horším případě dokonce v protokolu mohou scházet 

podstatné informace. K modifikaci obsahu a redukci přijímaných informací dochází především při 

následné protokolaci, zatímco při průběžné dokumentaci dochází k nežádoucímu přerušování 

vyslýchaného, což narušuje psychologický kontakt mezi osobami. Je tedy na vyslýchajícím, aby 

zvolil nejvhodnější způsob záznamu. K předcházení vzniku chybného protokolu o výslechu může 

pomoci pečlivé seznámení vyslýchaného se zaznamenaným obsahem, což upravuje § 95 TŘ. 

Vyslýchaný pak může před uzavřením protokolu navrhnout jeho doplnění nebo opravu daných 

skutečností. Doslovné protokolování stadia kladení otázek a odpovědí je dále velmi potřebné 

především pro možnost zpětné kontroly ovlivňování vyslýchajícím a dodržování právních 

předpisů. 

5.4 Nepravdivá a vynucená doznání  

„K doznání lze přivést většinu osob nehledě na to, jestli čin spáchaly, nebo jsou nevinné, má-

li k tomu vyslýchající při výslechu potřebné podmínky.“284 Memon a kolektiv přímo zmiňují, že 

pokud obviněný při výslechu nespolupracuje a zůstává mlčet, je úkolem policie ho přinutit 

mluvit. 285  Obdobné smýšlení vyslýchajících, využívání zakázaných otázek a nedovoleného 

nátlaku může mít za následek nepravdivá a vynucená doznání. Naštěstí je mnoho uvedených 

technik v našem právním řádu nepřípustných. 

 

282 PROTIVINSKÝ, Miroslav, Vladimír PRERAD a Jan MUSIL, cit. dílo, s. 110. 

283 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998, s. 229- 

284 FELDMAN, P. The Psychology of Crime: A Social Science Textbook. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1993, s. 87. 

285 MEMON, Amina, VRIJ, Aldert a BULL, Ray. Psychology and law: truthfulness, accuracy and credibility. 

2nd ed. Chichester: Wiley, 2003, s. 57. 
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V trestním řádu je zákaz donucování obviněného k výpovědi či doznání zakotven v 

§ 92 odst. 1. Důkazy získané za využití nezákonného donucení či hrozbou takového donucení jsou 

absolutně neúčinné. Nelze je tak tedy využít v řízení proti obviněnému, i kdyby svědčily v jeho 

prospěch. Výjimkou je situace, kdy se použijí proti tomu, kdo se daného donucení dopustil.286 

Nezákonným donucením bývá obvykle fyzické násilí na vyslýchaném, které je dostatečně 

intenzivní na to, aby vedlo k získání výpovědi proti jeho vůli. Hrozba nezákonného donucení má 

pak obvykle charakter psychologického působení. Nevyžaduje se bezprostřednost takové hrozby, 

avšak její intenzita musí být dostatečně způsobilá k ovlivnění získání výpovědi.287 Za hrozbu nelze 

považovat zákonné poučení o povinnostech a následky jejich nedodržení nebo pokyny. Násilné 

získávání výpovědi je zakázáno i v mezinárodním měřítku Úmluvou proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,288 zakazující způsobování zranění 

a trýznění, kam patří například i neodůvodněné dlouhodobé pobyty ve tmě, přerušování spánku 

nebo vystavování oslňujícímu osvětlení.289 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu je zakázáno zneužívání opakovaného výslechu s cílem 

donucení vyslýchaného k nepravdivému doznání.290 Judikatura také nepřipouští použití výpovědi 

získané za uměle vyvolaných okolností jejichž účel je nepříznivě působit na psychiku obviněného, 

jako jsou dlouhý výslech v nočních hodinách bezprostředně navazující po náročné eskortě 

vyslýchaného a účast velkého počtu vyslýchajících.291 K získání doznání obviněného nesmí být 

zneužíváno ani institutu vazby. Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí výslovně uvedl, že: 

„Důvodem koluzní vazby dle § 67 písm. b) TŘ nemůže být okolnost, že obviněný popírá trestnou 

činnost, z níž je obviněn nebo obžalován, nebo že odmítá vypovídat.“292
 

Cílem výslechu je získání co možná nejúplnějšího skutkového stavu, nikoli pouze přiznání 

obviněného. Případné přiznání pak musí být důkladně prověřeno, aby mohlo být považováno za 

 

286 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2002, sp. zn. II. ÚS 291/2000. 

287 KUCHTA, Josef, cit. dílo, s. 205. 

288 Publikovaná pod č. 143/1988 Sb.  

289 KALVODOVÁ, Věra, Milena HRUŠÁKOVÁ a kol. Dokazování v trestním řízení – právní, kriminologické a 

kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 117. 

290 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 1968, sp. zn. 7 Tz 11/68. 

291 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 1989, sp. zn. 7 To 1/89. 

292 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 1968, sp. zn. 5 To 11/68. 
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věrohodné. Vyslýchaný by se totiž mohl přiznat k činu, který nespáchal.293 Podle nálezu Ústavního 

soudu je obsah samotného doznání za věrohodný považován jen tehdy, je-li řádně podložen důkazy 

důvěryhodnými důkazy. Nelze tedy usuzovat o vině za současné neexistence jiných důkazů nebo 

pouze na základě osobních vlastností vyslýchaného.294  

Falešná doznání lze rozdělit podle třech příčin: dobrovolná, vynucená – svolná a vynucená – 

zvnitřněná.295 Dobrovolná nevznikají vlivem nátlaku vyslýchajícího, ale například z patologické 

touhy po slávě nebo snahy o sebepotrestání za jiný čin. Také se může jednat například o snahu 

zakrýt pravého viníka, vyhnutí se potrestání za jiný trestný čin nebo ukončení dlouhotrvajícího 

vyšetřování.296 Vynucené – svolné doznání je způsobeno donucováním vyslýchaného při výslechu 

vyslýchající osobou, často pomocí agresivních výslechových metod. Vypovídající se přizná i přes 

vědomí své neviny s cílem získat nějakou z nabízených výhod nebo ukončit nepříjemnou a 

stresující situaci. Vynucené – zvnitřněné přiznání je následkem sugestivních otázek a návodných 

tvrzeních, kdy vyslýchaný sám sebe přesvědčí o vině, přestane věřit svým vzpomínkám a uvěří 

lži, která mu je sugerována.297  

Některé výzkumy uvádějí, že vyslýchající, kteří jsou od počátku přesvědčeni o vině vyslýchané 

osoby, mají větší tendenci klást zakázané typy otázek a způsobovat nátlak směřující k doznání 

obviněného. To má za následek úzkostné chování vyslýchaných, což si mohou vyšetřovatelé 

nesprávně vyložit jako pocit viny. Jejich jediným přijatelným východiskem je získat úplné doznání 

vypovídající osoby.298 

Podle Vantucha se v praxi u vícedenních výslechů občas stává, že se při pokračování další den 

opakují nejzávažnější otázky z předcházejících dnů. Protokolují se pouze odlišné odpovědi na tyto 

 

293 VANTUCH, Pavel, cit. dílo, s. 167. 

294 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. I. ÚS 864/11. 

295 MYNAŘÍKOVÁ, Lenka, cit. dílo, s. 316-320. 

296 TIPLICA, Mircea, cit. dílo, s. 74. 

297  BEM, DARYL J. Self-perception: An Alternative Interpretation of Cognitive Dissonance Phenomena. 

Psychological Review [online]. 1967, Vol. 74, No. 3 [cit. 2019-12-21]. Dostupné na: 

https://www.semanticscholar.org/paper/Self-perception%3A-An-alternative-interpretation-of-

Bem/8be97a78b92c9c87e6fcf652ea62bdcec8b3f84e. 

298 SMITH, S., STINSON, V., PATRY, M. High-Risk Interrogation: Using the „Mr. Big Technique“ to Elicit 

Confessions. Psychology, Public Policy, and Law [online]. 2009 [cit. 2019-11-13], Vol. 15, No. 3, Dostupné na: 

https://cryptome.org/0003/mr-big-ruse.pdf, s. 181. 
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otázky. Cílem je získat a zaprotokolovat odpověď, která by odpovídala zájmu policejního orgánu. 

Jedná se o nepřípustný způsob nátlaku směřujícího k doznání.299 

Janniro ve své knize uvádí metody ke zlehčování a racionalizaci jednání obviněného, které 

mají za cíl získat jeho přiznání. Jedná se převážně o využívání úskočných a sugestivních tvrzení. 

Metody rozděluje pro jednotlivé okruhy trestné činnosti, jako jsou krádeže („Dělají to všichni.“, 

„Jen zabezpečoval svou rodinu.“), ublížení na zdraví („Byla to jen nehoda při sebeobraně.“, „Oběť 

si za to mohla sama.“), nebo drogové delikty („Potřeboval jen trochu peněz.“, „Prodával to jen 

svým přátelům.“)300 

V některých zemích lze za účelem získání doznání lhát o existenci důkazů. Například po 

polygrafickém testu CQT (Control Question Test) může následovat další, neoficiální fáze 

výslechu, při níž je vyslýchaný obeznámen s tím, že v předchozím vyšetření lhal, s cílem 

dosáhnout toho, aby přestal popírat svou vinu a přiznal se k činu i přes nedostatek jiných důkazů. 

Vyslýchaný, který věří v neomylnost detektoru lži, je konfrontován s výsledky a přesvědčován o 

své nepravdě.301 

Leo v jednom ze svých výzkumů zjišťoval nejčastější výslechové techniky využívané policií 

v USA. Mezi některé diskutabilní a u nás i zakázané techniky, které se ve výsledcích objevily, 

patří: nepravdivé tvrzení o zjištěných důkazech v neprospěch vyslýchaného (30 % případů), 

chvály a lichotky za účelem získání doznání (30 % případů) nebo zlehčování vážnosti činu (22 % 

případů).302  

Ukázkový případ chybného vedení výslechu se odehrál v USA před více než třiceti lety. 

Jednalo se o obvinění několika učitelů McMartinova předškolního zařízení ze sexuálního 

obtěžování stovek dětí. Nikdo z nich však nebyl z činu usvědčen, protože byla zjištěna mnohá 

pochybení při vyšetřování. Důvodem byly nepřípustné sugestivní otázky využívané na dětech při 

výslechu. Příkladem může být otázka („Můžeš si vzpomenout na ty nahé fotky?“) v situaci, kdy do 

té doby nebyly dítětem zmíněny žádné fotografie ani nahota. Vyslýchající také využívali tlak na 

sociální konformitu („Víme o té hře, kterou jste hráli, dvacet dětí nám o ní už řeklo… Myslíš, že 

 

299 VANTUCH, Pavel, cit. dílo, s. 172. 

300 JANNIRO, Michael. J., cit. dílo, s. 74-81. 

301 MYNAŘÍKOVÁ, Lenka, cit. dílo, s. 295. 

302 GUDJONSSON, G. H. The psychology of Interrogations and Confessions. West Sussex: Wiley, 2003, s. 31-
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bys mohl zapnout mozek a odpovědět mi na otázku?“) Chybou bylo i využívání hrozby negativních 

následků („Budeš hloupý, nebo chytrý a pomůžeš nám?“) Typickým příkladem zakázané metody 

bylo mimo jiné opakované dotazování s cílem získat vytouženou odpověď („Pamatuješ si ty nahé 

obrázky?“, dítě vrtí hlavou, „Můžeš si na to vzpomenout?“, dítě opět vrtí hlavou, „Proč si to 

nepromyslíš, možná se ti oživí paměť.“) Vyšetřovatelé také využívali pobídky k spekulaci 

(„Pojďme si to představit… Co si myslíš, že se stalo?“)303 Z případu zcela jasně vyplývají závažné 

chyby, kterých se vyslýchající dopustili. Následky byly o to horší, že se jednalo o děti, tedy o 

osoby se zvýšenou sugestibilitou. 

Jeden z případů vynuceného doznání pochází z Dánska v roce 1996, kde byl vyslýchán muž 

obviněný z únosu a vraždy. Vyšetřovatelé využívali při výslechu některé techniky vycházející 

z příručky Inbau a Reida, jako je přímá konfrontace vyslýchaného s obviněným („Je zbytečné, 

abyste zůstával zticha.“), zlehčování závažnosti činu („Víme, že jste tu osobu nechtěl zabít…“), 

nebo také maximalizaci následků, pokud nebude vypovídat („Pokud se nepřiznáte, tak vaše žena 

také skončí ve vězení, za spoluúčast.“) Obviněný se pod tlakem vyšetřování přiznal k oběma 

činům. Doznání však bylo u soudu shledáno nepřípustným, přestože vyslýchající obhajovali 

použité metody.304 

Příkladem toho, že chyby vyslýchajících mohou mít velmi vážné důsledky je i výslech 

Jeffreyho Deskovice. Ten byl nepravdivě obviněn policií ze znásilnění a vraždy. Svou vinu a 

jakoukoliv souvislost s činem důrazně odmítal i přes mnohačetné výslechy vedené obviňujícím 

stylem a snahou získat jeho doznání. Následovalo vyšetření na polygrafu, při kterém ale opět vinu 

popíral. Vyslýchající přešli k ještě více agresivnějšímu a konfrontačnímu stylu jednání, při kterém 

opakovaně tvrdili, že veškeré důkazy včetně fyziodetekčního vyšetření ukazují na něj. Byl 

vyslýchán v malé místnosti, bez přítomnosti obhájce a přístupu k jídlu. Pod nátlakem se pak 

Deskovic ke všemu přiznal, a přestože bylo přiznání sporné, byl odsouzen na doživotí. Propuštění 

se dočkal až po 15 letech na základě důkazů DNA svědčících o jeho nevině.305  

 

303  GARVEN, S., WOOD, J. M., MALPASS, R. S., SHAW, J. S. More than suggestion: 

the effect of interviewing techniques from the McMartin preschool case. Journal of Applied Psychology. 1998, 

Vol.  3, s. 2. 

304 MEMON, Amina, VRIJ, Aldert a BULL, Ray, cit. dílo, s. 61-62. 

305  LASSITER, G. Daniel, ed. a MEISSNER, Christian A., ed. Police interrogations and false confessions: 

current research, practice, and policy recommendations. Washington: American Psychological Association, 

2010, s. 9-11. 
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Preventivním opatřením proti nedostatku poučení, nedovolenému nátlaku a kladení 

zakázaných otázek může být přítomnost obhájce, který dohlíží na zachování zákonnosti výslechu. 

Ten má v takovém případě oprávnění vznášet vůči vyslýchajícímu námitky již v průběhu úkonu.306 

Také využívání obrazově-zvukového záznamu výslechu může pozitivně ovlivňovat chování 

vyslýchajícího, neboť způsob dokumentace umožnuje náležitou zpětnou kontrolu řádného vedení 

výslechu. Proto je vhodné využívat speciálních výslechových místností, které jsou k tomuto účelu 

vhodně uzpůsobeny. Důležitou, ale nelehkou součástí prevence chyb při výslechu je i samotný 

výběr osob pro roli vyslýchajícího. Ten by měl disponovat vlastnostmi, které jsem popsal na 

začátku této části práce. Vyslýchající by také měl být schopen odhadnout a analyzovat osobnost 

vyslýchajícího, především s přihlédnutím k možné zvýšené sugestibilitě. 

 

306 JEŽEK, Vladimír. Námitky k průběhu výslechu – ano či ne?. Bulletin advokacie [online]. 1999, č. 9, [cit. 

2019-11-13]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptcojzhfpweyk7hfpxgxztgm&groupIndex=13&rowIndex=0. 
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ZÁVĚR 

V této práci jsem se pokusil popsat nejdůležitější aspekty taktiky výslechu. Kromě úvodní 

části, která položila základy probíraného tématu, jsem se věnoval i všem aspektům výslechu, 

včetně jeho přípravy. Taktika výslechu již byla v odborné literatuře mnohokrát zpracována, proto 

jsem si stanovil za konkrétní cíl zaměřit se na vyslýchajícího a chyby, kterých se dopouští. Kladl 

jsem důraz především na nejčastější situace, ve kterých se vyslýchající vědomě i nevědomě mohou 

dopustit pochybení, která mají často závažné následky. Mým vedlejším cílem bylo i nalézt možná 

preventivní řešení, která mohou pomoci předcházet těmto nedostatkům. Vycházel jsem nejen 

z poznatků české a československé odborné literatury, ale i ze zahraničních zdrojů a z judikatury. 

Pro lepší porozumění jsem teorii doplnil o některé praktické příklady, se kterými jsem se setkal ve 

výslechové dokumentaci.  

Během studia spisového materiálu jsem nenarazil na závažnější chyby a porušení předpisů při 

výslechu. Z toho vyplývá, že alespoň jistá část vyslýchajících v ČR je na tento úkon dobře 

připravená a přistupuje k němu profesionálně. Jako častější chybu považuji nedostatečnou 

dokumentaci kladených otázek vyslýchanému, které byly často pouze transformovány do jeho 

odpovědi. Některé z otázek položených v rámci zkoumaných výslechů byly formulovány více 

sugestivně, avšak vždy byly v mezích právního řádu. Více případů útočnějšího a zaujatějšího stylu 

kladení otázek jsem zaznamenal u dotazů položených obhajobou. V zahraniční literatuře jsem se 

naproti tomu setkal s řadou případů, kdy bylo vedení výslechu ovládáno snahou vyslýchajícího 

získat doznání za každou cenu. Vyšetřovatelé ve vybraných případech využívali téměř 

nepředstavitelné způsoby, kterými se snažili zlomit odpor ve vyslýchaném, především pomocí 

nátlaku, lsti a výrazně sugestivních otázek. Je však nutno zdůraznit, že také vycházejí i ze zcela 

odlišné právní úpravy. Obecně lze říci, že je velmi obtížné určit hranici přípustného jednání 

vyslýchajícího. 

V rámci prevence vzniku chyb bych vyzdvihl především úlohu řádné přípravy vyslýchajícího, 

která může významně pomoci vést efektivní a plynulý výslech a usnadňuje navázání vhodného 

psychologického kontaktu. Vyšetřovatel však musí mít na přípravu vyhrazen dostatek času. Jako 

další účinné opatření se jeví využívání speciálních výslechových místností, které jsou vybaveny 

na pořizování zvukových a obrazových záznamů. Je ovšem třeba zmínit, že ne každý vyslýchající 

má tuto možnost k dispozici. 
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Při shromažďování a zkoumání zdrojů jsem si uvědomil složitost celé problematiky taktiky 

výslechu. Na osobu vyslýchajícího jsou kladeny velké nároky a je nutné, aby ovládal alespoň 

základy různých oborů nahlížejících na výslech z odlišných pohledů. Nelze se tedy divit, že v tak 

komplikovaném procesu, který je současně jedním z nejdůležitějších důkazních prostředků, 

mohou vznikat pochybení a nedostatky. Doufám, že se mi v této práci podařilo podat ucelený 

pohled na taktiku výslechu, ty nejčastější z chyb zachytit a nastínit některá z jejich možných řešení. 

Kvůli omezenému rozsahu práce jsem se nevěnoval specifikům taktiky výslechu osob se 

zvýšenou sugestibilitou, přestože je tato problematika zajímavá, velmi důležitá a měla by být 

v literatuře více rozpracována. Stejně tak jsem nemohl detailně popsat všechny aspekty související 

s výslechem, kterými se zabývá forenzní psychologie, neboť by mohly být samostatným tématem. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ESLP – Evropský soud pro lidská práva 

LZPS – Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

OČTŘ – Orgány činné v trestním řízení 

PolZ – Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

TŘ – Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

TZ – Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ZObTČ – Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 
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PŘÍLOHA Č. 1 – VZOR PROTOKOLU O VÝSLECHU 

OBVINĚNÉHO307 

Protokol o výslechu obviněného 

V ......................... dne ............... v .......... hodin byl zahájen výslech obviněného 

Jméno, příjmení:                      
Dřívější příjmení:                     
Místo narození, okres, kraj:    
Datum narození: 

 
    

Průkaz totožnosti: 
 

státní příslušnost: 
 

Národnost: 
 

osobní stav: 
 

Trvalý pobyt: 
tel.:  

Zdržuje se: 
tel.:  

Adresa pro účely doručování: 
tel.:  

Datová schránka:  
Státní zaměstnanec dle zákona č. 234/2014 Sb.:  

Počet zaměstnání v posledních dvou letech:  

Vzdělání:                        

Majetkové poměry:        

Čistý měsíční příjem:     

Otec:                    

Matka:                  

Manžel (druh):      

Sourozenci:          

Děti:                      

V minulosti vyslýchán pro trestný čin: ......................... kolikrát .......... 

Dřívější tresty:      

Obviněnému bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání .............. ................. podle 
§ .............................. trestního zákoníku dne ................ 

 

307 POLICIE ČR. Protokol o výslechu obviněného [online]. [cit. 2019-12-20]. Dostupné na: 

https://www.policie.cz/soubor/5-protokol-o-vyslechu-obvineneho-docx.aspx. 

https://www.policie.cz/soubor/5-protokol-o-vyslechu-obvineneho-docx.aspx
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P o u č e n í  o b v i n ě n é h o :  

Podle § 33 odst. 1 trestního řádu máte právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se vám kladou za vinu 
a důkazům o nich, nejste však povinen vypovídat. Můžete uvádět okolnosti a důkazy sloužící k vaší obhajobě, činit 
návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Máte právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných 
orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůžete radit o tom, jak odpovědět 
na již položenou otázku. Můžete žádat, abyste byl vyslýchán za účasti svého obhájce, a aby se obhájce zúčastnil i 
jiných úkonů přípravného řízení (§ 165 trestního řádu). Jste-li ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, můžete s 
obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby.  

Podle § 33 odst. 5 trestního řádu, v případě zatčení či zadržení, máte právo na naléhavou lékařskou pomoc. 
Dále máte právo nechat vyrozumět konzulární úřad a rodinného příslušníka nebo jinou fyzickou osobu, u nichž uvedete 
údaje potřebné k vyrozumění. Na svobodě můžete být omezen 24 hodin u zatčení a 48 hodin u zadržení. Po uplynutí 
těchto lhůt musíte být propuštěn nebo odevzdán soudu. 

Podle § 34 odst. 1 trestního řádu je oprávněn obviněného zastupovat opatrovník obviněného, který je omezen 
ve svéprávnosti, zejména zvolit mu obhájce, činit za obviněného návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; 
je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit obviněný. Ve prospěch obviněného 
může opatrovník tato práva vykonávat i proti vůli obviněného. 

Podle § 91 odst. 1 trestního řádu, je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a 
trestu, může obviněný za přítomnosti obhájce sjednat se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje 
soud. Je-li sjednána dohoda o vině a trestu, obviněný se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva 
podat odvolání proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, s výjimkou případu, kdy takový rozsudek 
není v souladu s dohodou o vině a trestu, s níž souhlasil. Podle § 175a odst. 8 trestního řádu dohodu o vině a trestu 
nelze sjednat v řízení o zvlášť závažném zločinu a v řízení proti uprchlému. 

Podle § 92 odst. 2 trestního řádu máte možnost se k obvinění podrobně vyjádřit, zejména souvisle vylíčit 
skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, které obvinění zeslabují či vyvracejí a nabídnout o nich 
důkazy.   

Podle § 92 odst. 3 trestního řádu Vám mohou být kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo odstranění 
neúplností, nejasností a rozporů. Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a 
nepravdivých okolností; nesmí v nich být naznačeno, jak na ně odpovědět.  

Podle § 93 odst. 1 trestního řádu vám může být dovoleno, aby dříve než dáte odpověď, jste nahlédl do 
písemných poznámek, které musíte vyslýchajícímu, požádá-li o to, předložit k nahlédnutí.  

Podle § 33 odst. 2 trestního řádu osvědčíte-li, že nemáte dostatek prostředků, abyste si hradil náklady 
obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že máte nárok na obhajobu bezplatnou nebo za 
sníženou odměnu.  

Podle § 33 odst. 3 trestního řádu podáváte v přípravném řízení návrh na rozhodnutí o obhajobě bezplatné 
nebo za sníženou odměnu včetně příloh, jimiž prokazujete jeho důvodnost, prostřednictvím státního zástupce, v řízení 
před soudem pak prostřednictvím soudu, který koná řízení v prvním stupni.  

Podle § 55 odst. 1 písm. c) trestního řádu máte za povinnost uvést adresu pro účely doručování písemností 
určených k vašim rukám.  

Podle § 65 odst. 1 trestního řádu má obviněný, jeho obhájce a zmocněnec právo nahlížet do spisů, činit si z 
nich výpisky a poznámky a na svoje náklady si pořizovat kopie spisů a jejich částí. Totéž právo má zákonný zástupce 
nebo opatrovník obviněného, jestliže tento není plně svéprávný nebo je-li jeho svéprávnost omezena. 

Podle § 65 odst. 2 trestního řádu vám může toto právo policejní orgán ze závažných důvodů odepřít, důvod 
odepření, pokud o to požádáte, přezkoumá státní zástupce. Práva dle § 65 odst. 1 trestního řádu nelze odepřít 
obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat spis a při sjednání dohody o vině a trestu. 

                Podle § 157a odst. 1 trestního řádu máte právo kdykoli v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, 
aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu. 

                Podle § 165 odst. 1 trestního řádu se můžete se souhlasem policejního orgánu zúčastnit vyšetřovacích úkonů 
a klást otázky vyslýchaným svědkům. 

                Podle § 95 odst. 2 trestního řádu máte právo, aby Vám po skončení výslechu byl protokol předložen 
k přečtení, nebo požádáte-li o to, musí Vám být přečten. Máte právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm 
byly provedeny opravy v souhlase s vaší výpovědí.  

Podle § 95 odst. 3 trestního řádu protokol o výslechu, který byl prováděn bez přibrání zapisovatele, je nutno 
před podpisem předložit k přečtení nebo přečíst za přítomnosti nezúčastněné osoby. Máte-li proti obsahu protokolu 
námitky, je nutno je projednat v přítomnosti přibrané osoby a výsledek pojmout do protokolu. 

                Podle § 66 odst. 1 trestního řádu Vás dále poučuji o tom, že kdo přes předchozí napomenutí ruší řízení, nebo 
kdo se k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu chová urážlivě nebo kdo bez dostatečné omluvy 
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neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu byly dány podle trestního řádu, může být v přípravném řízení 
státním zástupcem nebo policejním orgánem potrestán pořádkovou pokutou do 50 000,- Kč.  

Podle § 345 odst. 1 trestního zákoníku je trestné, obviníte-li lživě jiného ze spáchání trestného činu, podle § 
345 odst. 2 trestního zákoníku je trestné, obviníte-li lživě jiného ze spáchání trestného činu v úmyslu přivodit mu trestní 
stíhání. 

Podle § 307 odst. 1 trestního řádu v řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v přípravném 
řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže se obviněný k trestnému činu doznal, nahradil škodu, 
pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu anebo učinil jiná potřebná opatření 
k její náhradě, vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo 
učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a 
k okolnostem případu, lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.  
  

Podle § 307 odst. 2 trestního řádu, je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi 
jeho spáchání anebo poměry obviněného, soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o podmíněném 
zastavení trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené v § 307 odst. 1 trestního řádu a 
zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo složí na účet 
soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem 
trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, a 
vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové 
rozhodnutí považovat za dostačující. Podle § 307 odst. 3 trestního řádu se zkušební doba stanoví na dobu 6 měsíců 
až 5 let. 

Podle § 309 odst. 1 trestního řádu v řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a 
v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný 
prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno 
svobodně, vážně a určitě, uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem, nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, 
případně jinak odčiní újmu vzniklou přečinem, vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná 
opatření k jeho vydání a složí na účet soudu, nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžní částku 
určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není 
zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a 
závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a 
majetkovým poměrům. 

Podle § 2 odst. 14 trestního řádu máte právo užívat svůj mateřský jazyk nebo jazyk, o kterém uvedete, že jej 
ovládáte. 

Podle § 28 odst. 1 trestního řádu neuvedete-li jazyk, který ovládáte, nebo uvedete-li jazyk či dialekt, který není 
jazyk vaší národnosti nebo úřední jazyk státu, jehož jste občanem a pro takový jazyk nebo dialekt není zapsána žádná 
osoba v seznamu tlumočníků, ustanoví vám orgán činný v trestním řízení tlumočníka pro jazyk vaší národnosti nebo 
úřední jazyk státu, jehož jste občanem. Využijete-li právo uvedené v § 2 odst. 14 trestního řádu, přibraný tlumočník 
přetlumočí na vaši žádost i vaši poradu s obhájcem v průběhu procesních úkonů. 

Podle § 28 odst. 2 trestního řádu, za podmínek uvedených v odstavci 1, je třeba obviněnému písemně přeložit 
usnesení o zahájení trestního stíhání, usnesení o vazbě, usnesení o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém 
ústavu, obžalobu, dohodu o vině a trestu a návrh na její schválení, návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz, 
rozhodnutí o odvolání a o podmíněném zastavení trestního stíhání; to neplatí, jestliže obviněný po poučení prohlásí, 
že pořízení překladu takového rozhodnutí nepožaduje. 

Podle § 28 odst. 4 trestního řádu, za podmínek uvedených v odstavci 1, je třeba obviněnému písemně přeložit 
i písemnost neuvedenou v odstavci 2, je-li to zapotřebí pro zaručení spravedlivého procesu, zejména pro řádné 
uplatnění práva na obhajobu, a to v rozsahu určeném policejním orgánem činným v trestním řízení, který je zcela 
nezbytný k seznámení obviněného se skutečnostmi, které jsou mu kladeny za vinu. Namísto písemného překladu podle 
věty první lze písemnost nebo její podstatný obsah přetlumočit. O nevyhovění odůvodněného návrhu podle odstavce 
4, rozhodne orgán činný v trestním řízení, který řízení vede, usnesením. 

Podle § 28 odst. 6 trestního řádu, za podmínek uvedených v odstavci 1, je třeba osobě, která je zatčena či 
zadržena, bez zbytečného odkladu přeložit též poučení o jejích právech (§ 33 odst. 6 a § 76 odst. 5 trestního řádu). 
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Vyjádření obviněného k poučení: 
Před započetím výslechu jsem byl vyslýchajícím poučen o svých právech, poučení jsem v plném 
rozsahu porozuměl. 

Zvláště jsem byl poučen o svém právu podle § 33 odst. 1 trestního řádu k věci nevypovídat, k 
tomuto poučení uvádím, že svého práva využívám - nevyužívám *) a vypovídat ...  

Dále jsem byl zejména poučen o následcích křivého obvinění podle § 345 trestního zákoníku, 
toto poučení beru na vědomí a jsem si vědom možných důsledků.  

Vyjádření obviněného k osobě: 

Vyjádření obviněného k věci: 
To je vše co jsem chtěl k věci uvést, protokol mi byl hlasitě diktován a souhlasí s mou výpovědí, 
po skončení protokolace jsem měl možnost si jej znovu pozorně pročíst, s jeho obsahem 
souhlasím, nežádám v něm žádných změn ani doplnění a jako správný jej podepisuji dne ....... v 
...... hodin. 
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Taktika výslechu 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se věnuje taktice výslechu. Téma je stále aktuální, neboť se jedná o jeden 

z nejdůležitějších a nejvyužívanějších důkazních prostředků. Cílem bylo shrnout dostupné 

poznatky o vedení výslechu z domácí i zahraniční odborné literatury, se zaměřením na chyby, 

kterých se vyslýchající osoby mohou dopustit. Kromě upozornění na tyto nedostatky se také práce 

zabývá jejich možným předcházením. Poznatky byly čerpány také z dostupné judikatury a jsou 

doplněny o praktické příklady z protokolů o výsleších. Při zpracovávání byla využívána 

analyticko-deskriptivní a komparativní metoda. 

Práce je rozčleněna na pět částí, úvod a závěr. Tyto části se dělí na jednotlivé kapitoly a 

podkapitoly.  

První část se věnuje výslechu z pohledu kriminalistiky, trestního práva a forenzní psychologie. 

Vymezuje pojem výslechu a výpovědi, jeho předmět, možná dělení a právní úpravu. Také se 

zabývá psychologickými aspekty taktiky výslechu. 

Ve druhé části je podrobně rozebrána příprava výslechu. Jedná se o důležitou etapu, která by 

neměla být opomíjena. Podle tradičního dělení je členěna na analytickou a syntetickou fázi.   

Třetí část práce popisuje konstrukci výslechu a jeho dělení do třech stadií – úvodní fáze, 

souvislé líčení a stadium kladení otázek a odpovědí. Věnuje se také způsobu, jakým lze výslech 

dokumentovat.  

Následující část je zaměřena na samotnou taktiku výslechu, konkrétně na základní taktické 

postupy, typické výslechové situace a některé netradiční metody. 

Poslední část práce se konkrétněji věnuje chybám, kterých se vyslýchající mohou při vedení 

výslechu dopustit, včetně doporučení, jak některým z nich předcházet. Zabývá se vědomými i 

nevědomými aspekty, které mohou negativně ovlivnit výslednou výpověď, jako jsou osobnost 

vyslýchajícího, chyby vyplývající z interpersonálního styku a vedení výslechu. Součástí je i 

kapitola věnovaná nepravdivým a vynuceným doznáním.  

V závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky ze studia spisového materiálu a dalších zdrojů o 

nejčastějších chybách vyslýchajících a vybraná preventivní doporučení. 
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Interrogation tactics 

ABSTRACT 

This thesis deals with interrogation tactics. The topic is still relevant as it is one of the most 

important and used criminal evidence. The aim of this work was to summarize available 

knowledge from Czech and foreign literature about conducting the interrogation, with a focus on 

the mistakes caused by interrogators. In addition to describing these mistakes, the work also 

recommends how to avoid them. Practical examples were obtained from available case-law and 

interrogation protocols. The analytical-descriptive and comparative method of research was used. 

The work is divided into five parts, introduction and conclusion. These parts are divided into 

individual chapters and subchapters. 

The first part is focused on the interrogation from the perspective of criminalistics, criminal 

law and forensic psychology. It defines the meaning and the purpose of interrogation and 

statement, different types and legal regulation. It also deals with psychological aspects of 

interrogation tactics. 

The second part discusses the preparation of the interrogation, an important aspect that should 

not be underestimated. The preparation is divided into analytical and synthetic phases. 

The third part of the thesis describes the construction of the interrogation and its three stages 

– the initial phase, monologue and dialogue phases. It also deals with the process of 

documentation. 

The following part is focused on the interrogation tactics, particularly on the basic methods 

and techniques, typical interrogation situations and some rarely used methods.  

The last part of the thesis is more specifically devoted to the mistakes in conducting the 

interrogation and recommendations on how to prevent some of them. It deals with both intentional 

and unconscious aspects that may negatively affect the statement, such as the personality of the 

interrogator, interpersonal communication and perception and improper questioning methods. It 

also includes a chapter aimed at the false and coerced confessions.  

The conclusion summarizes the knowledge obtained from the sources and interrogation records 

regarding of the most common mistakes caused by interrogators and some preventive suggestions. 
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