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Úvod 

Výslech svědka v civilním řízení bez pochyby patří mezi nejvýznamnější důkazní prostředky. 

Důležitost tohoto instrumentu je patrná přímo ze zákona. V demonstrativním výčtu důkazních 

prostředků občanského soudního řádu je výslech svědka uveden na prvním místě. Pro účastníky 

civilního řízení je to nejsnadnější důkazní prostředek, kterým lze prokázat tvrzené skutečnosti. 

Na druhé straně je pro soudce velmi obtížné zhodnotit pravdivost tvrzení, která svědek v průběhu 

své výpovědi uvede. Obtížnost je dána nejen nutností porovnávat již uvedená tvrzení a výpovědi 

jiných svědků, nebo účastníků, ale také ve vnímání neverbálních projevů osoby, která podává 

výpověď. Na základě těchto aspektů musí soudce vyhodnotit, zda bude svědka považovat za 

důvěryhodnou osobu či nikoliv.  

Právě s ohledem na výše uvedené jsem si vybral pro svou diplomovou práci toto téma. 

Laická veřejnost považuje svědeckou výpověď v rámci civilního řízení za rutinní záležitost. 

Tento názor rozhodně nezastávám. V rámci roční stáže na Obvodním soudě pro Prahu 1, kterou 

jsem v rámci studia absolvoval, jsem měl možnost se účastnit soudních jednání, při kterých byli 

vyslýcháni svědci. Velmi rychle jsem tak pochopil, že celý postup svědecké výpovědi od vstupu 

svědka do soudní síně až po konečné zhodnocení věrohodnosti svědkovy osoby je poměrně 

náročný. Neméně důležitým důvodem, proč jsem se rozhodl psát svou diplomovou práci na toto 

téma je neustálý vývoj nejen svědecké výpovědi, ale veškerých důkazních prostředků civilního 

řízení. To je dáno především vlivem moderních technologií, které usnadňují průběh dokazování 

tím, že je možné nejen průběh odkazování, ale celé soudní jednání zaznamenávat na zvukový nebo 

zvukově obrazový záznam. Taktéž dochází k rozšíření možných důkazních prostředků. 

V současné době je běžné jako důkazní prostředek využít fotografie, případně videozáznamy.  

Velkým krokem vpřed byla novela občanského soudního řádu, která umožňuje provádět důkaz 

s využitím videokonferenčního zařízení. Díky této novele je možné provést výslechy svědků, 

především starších nebo nemocných osob, kterým by osobní přítomnost na soudním jednání mohla 

způsobit obtíže. Důležitost této novely se bezesporu projevila v posledních dvou letech, kdy celý 

svět postihla pandemie nemoci COVID-19 a bylo obtížné se dostavit na soudní jednání i v rámci 

republiky.  

V rámci své práce se zaměřím nejen na samotný průběh výpovědi svědka, ale také 

na zvláštnosti, které jsou spojené s výslechem osob mladšího věku, přestárlých osob či statutárních 

zástupců právnických osob a prokuristů. Právě u posledně zmiňovaných je právní úprava podle 

mého názoru velmi nedostatečná a rozporuplná. Podrobněji se budu zabývat hodnocením svědecké 
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výpovědi. V kapitole věnované této problematice, se kromě psychologických aspektů svědecké 

výpovědi budu zabývat především tzv. testem RAVEN. V České republice to není příliš známý 

jev, který by soudci používali za účelem vyhodnocení věrohodnosti svědka. Nicméně je to podle 

mého názoru velmi důkladně rozpracované vodítko, kterým lze podrobně poznat osobu svědka.  

Diplomová práce je členěna do deseti na sebe vzájemně navazujících kapitol. S ohledem 

na komplexnost tématu budu ve své práci používat především deskriptivní metodu za účelem 

poskytnutí uspořádaného výkladu o postupu provádění svědecké výpovědi v civilním řízení. 

Cílem mé diplomové práce je především porovnávat poznatky nabyté v průběhu stáže a zkušenosti 

soudců se současnou zákonnou úpravou.  Neméně důležitým cílem mé diplomové práce je rozšířit 

okruh svých vědomostí a vyvarovat se případným nepřesnostem v rámci svého povolání 

po dokončení vysokoškolského studia.  

Při psaní své práce budu vycházet především z knižních publikací českých autorů. Dále ve své 

práci budu využívat úplné znění zákonů a komentářů k nim. Významným zdrojem jsou 

samozřejmě také soudní rozhodnutí, která zásadním způsobem upřesňují ne vždy dokonalé 

zákony. V neposlední řadě budu ve své práci vycházet z odborných článků.  
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1. Charakteristika důkazního prostředku 

Důkazní prostředek je nosič informací, ze kterého v rámci procesu dokazování získáváme 

dokazovanou skutečnost (důkaz). Pojem důkaz a důkazní prostředek je nutné rozlišovat, neboť se 

nejedná o synonyma.1 Zákonodárce však v občanském soudním řádu nedodržuje jednotnou 

terminologii. Někdy používá pojem důkaz pro označení důkazního prostředku a v dalším případě 

pro dokazovanou skutečnost. Z kontextu konkrétního ustanovení však je zřejmé, o který z výše 

uvedených pojmů se jedná. Totožná terminologická nepřesnost se také vyskytuje v trestním právu 

v procesním, a to sice v ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(dále jen „Trestní řád“). Avšak ani v rámci trestního procesu tato skutečnost nečiní v praxi 

výraznější problémy.2   

Důkazní prostředky lze dělit do několika kategorií. Základní dělení je rozlišování na přímé 

a nepřímé, jejichž rozlišení je patrné ze samotného názvu. Přímý důkazní prostředek vede 

k přímému poznání určité skutečnosti. Nepřímý důkazní prostředek naproti tomu poskytuje 

informace o rozhodných skutečnostech zprostředkovaně.3 V českém právu odpovídá přímému 

důkaznímu prostředku pouze ohledání. Všechny ostatní důkazní prostředky jsou nepřímé.  

Další kategorií jsou nepřípustné důkazní prostředky. Jedná se o takový důkazní prostředek, 

který byl získán nezákonně, v rozporu s právními předpisy.4  Podle mého názoru je v současné 

době téma nezákonných důkazních prostředků velmi aktuální. Byť se jedná spíše o trestněprávní 

záležitost, objevuje se čím dál více civilněprávních sporů, ve kterých jsou soudci postaveni 

před otázku, zda se jedná o zákonný či nezákonný důkazní prostředek. Je to způsobeno především 

tím, že moderní technologie dnes umožňují velmi sofistikované způsoby nahrávání a následně tyto 

nahrávky lze použít jako důkazní prostředek v civilním řízení. V otázce zákonnosti důkazních 

prostředků je v první řadě třeba vycházet z čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) 

a dále z ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“).5 

                                                 
1 ŠKÁROVÁ, Marta. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou: podle stavu k 1. 9. 2009, Praha: Linde, 2009. ISBN 

978-80-7201-769-0, s. 294 

 
2 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-465-0, s. 1333 

 
3 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4, § 125 

 
4 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2017, s. 540 

 
5 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 21. 10. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1009/98  
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Není tedy možné, aby výkon činnosti soudů porušoval jiná práva fyzických či právnických osob. 

Soudci při posuzování zákonnosti důkazních prostředků musí velmi pečlivě poměřovat, zda lze 

upřednostnit právo na spravedlivý proces před ochranou osobnosti dotčené osoby.6 

Nejběžnější důkazní prostředky jsou upraveny v ustanovení § 125 OSŘ. Uvedené ustanovení 

obsahuje výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických 

osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Zmíněný výčet 

je demonstrativní a obsahuje v praxi nejpoužívanější důkazní prostředky, avšak soudce může 

připustit využití jiného důkazního prostředku, pokud to bude považovat za přínosné. V takovém 

případě je však soudce povinen stanovit způsob, kterým se důkaz bude provádět.7 S ohledem 

na zásadu volného hodnocení důkazů, která je upravena v ustanovení § 132 OSŘ, není váha 

konkrétních důkazních prostředků stanovena. V rámci své práce se zaměřím pouze na důkazní 

prostředky, které se uplatní v rámci sporného řízení, jehož úprava je obsažena v OSŘ. 

1.1. Důkazní prostředky obsažené v ustanovení § 125 občanského soudního řádu 

Ačkoliv tématem mé práce je „pouze“ svědecká výpověď, myslím si, že opomenutí ostatních 

důkazních prostředků by nebylo správné. V této podkapitole ve stručnosti přiblížím důkazní 

prostředky upravené v OSŘ. Dále bych chtěl poukázat na, podle mého názoru, někdy opomíjené 

rozdíly a souvislosti mezi výslechem svědka, znaleckým posudkem, zprávami poskytovanými 

fyzickými a právnickými osobami, listinami a výslechem účastníků.  

1.1.1. Znalecký posudek 

Znalce soud ustanoví tehdy, pokud jsou zapotřebí odborné znalosti za účelem posouzení 

skutečností důležitých pro rozhodnutí. Soudce je povinen znalce ustanovit i tehdy, pokud by sám 

potřebnými odbornými znalostmi disponoval. V opačném případě by totiž byli účastníci řízení 

zbaveni možnosti se ke znaleckému posudku vyjádřit.8  

Stejně jako je tomu u svědecké výpovědi, i u tohoto důkazního prostředku jsou kladeny velmi 

vysoké nároky na soudce. Aby soudce mohl odpovídajícím způsobem znalce v průběhu jednání 

vyslýchat, je nezbytné, aby se předtím s danou problematikou alespoň krátce seznámil. To může 

                                                 
6 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 8. 2018 sp. zn. 21 Cdo 1267/2018  

 
7 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 236  

 
8 Tamtéž, s. 240 
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být v některých případech velmi náročné, neboť jen stěží lze požadovat po soudci, aby disponoval 

znalostmi z oblasti neurochirurgie nebo jaderné fyziky.9  

Znalce není nutné předvolat k soudnímu jednání pouze v případě, že účastníci na jeho výslechu 

netrvají a souhlasí s jeho závěry.10 Soudce nesmí znalci zadat vypracování znaleckého posudku 

na právní zhodnocení věci ani na zjišťování vnitrostátních předpisů.11  

Na rozdíl od svědka je znalec zaměnitelný. Pokud znalec uzná, že by mohla být prolomena 

jeho nezaujatost, musí takovou skutečnost oznámit a bude nahrazen novým znalcem. Naproti tomu 

svědek, který zpravidla mívá nějaký vztah k účastníkům řízení, ze stejného důvodu být nahrazen 

nemůže. 

V roce 2011 nabyla účinnosti novela č. 2018/2011 Sb.,12 která do OSŘ vložila nové ustanovení 

§ 127a, umožňující účastníkům řízení předložit znalecký posudek, pokud obsahuje zákonem 

stanovené náležitosti. Ze zkušeností, které jsem získal v rámci stáže na obvodním soudu, jsem 

však toho názoru, že toto ustanovení je nadužíváno a neplní svůj účel. Důvodem je snaha obou 

stran sporu dokázat, že jsou v právu a předkládají soudu své znalecké posudky. Soudci se pak 

nezřídka dostávají do situace, kdy mají vedle sebe dva znalecké posudky, které jsou protichůdné, 

a nezbývá jim tedy nic jiného, než si vyžádat revizní posudek. To však nejen výrazně zvyšuje 

náklady celého řízení, ale zejména jej prodlužuje. Výjimkou nejsou ani případy, kdy jsou 

požadovány ze stran účastníků řízení znalecké posudky, jejichž náklady na vypracování jsou vyšší 

než samotná sporná částka, o kterou se spor vede.  

1.1.2. Zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob 

Tento důkazní prostředek je využíván za účelem získání informací, ke kterým účastníci řízení 

nemají přístup. Novelou, která nabyla účinnosti v roce 1996, se ustanovení § 128 OSŘ rozšířilo 

i na fyzické osoby, na které se původně nevztahovalo.13 V některých případech se však může stát, 

že zpráva bude podávána nikoliv v písemné, ale v ústní formě. Zde se nicméně nabízí otázka, 

                                                 
9 JIRSA, Jaromír, Znalecký posudek. In: JIRSA, Jaromír, VÁVRA, Libor, MEDUNA, Petr, JANEK, Kryštof a HAVLÍČEK, 

Karel. Klíč k soudní síni. Druhé, aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-190-5, s. 380 

 
10 Tamtéž, s. 380 

 
11 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, DOLEŽÍLEK, Jiří. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 3. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2021, s. 631-632 

 
12 Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

 
13 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-86861-09-0, s. 521 
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zda by soudce spíše nezvolil postup za využití ustanovení § 126 OSŘ a nevyslechl tedy takovou 

osobu jako svědka.14 Odmítnout poskytnutí zprávy může pouze ten, kdo by tím způsobil nebezpečí 

trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.15 Osobám, ať už právnickým nebo fyzickým, je tedy 

zaručena stejná úroveň ochrany, jako je poskytována svědkovi při svědecké výpovědi. 

1.1.3. Listiny 

Základním znakem tohoto důkazního prostředku je jeho movitý podklad, na kterém jsou 

obsaženy poskytované zprávy.16 Byť to ze znění ustanovení § 129 OSŘ není zřejmé, vztahuje se 

jak na listinné, tak i na elektronické listiny. Zde je možné namítnout, že elektronickou listinu lze 

poskytnout i bez movitého podkladu. Praxe soudů je však stále taková, že elektronické listiny 

poskytnuté např. prostřednictvím datové sítě se převádějí do listinné podoby.17 Listiny lze dělit 

na veřejné, vymezené v ustanovení § 134 OSŘ, a soukromé. Jestliže účastník nemá listinu u sebe, 

nebo není schopen ji opatřit, soud uloží tomu, kdo má takovou listinu u sebe, aby ji vydal. 

Účastníci řízení by však měli mít na paměti, že listiny jsou důkazními prostředky, které mají pouze 

potvrzovat jejich tvrzení. Osoba, které soud uložil povinnost vydat listiny, může odmítnout jejich 

vydání ze stejných důvodů, pro které je svědek oprávněn odepřít výpověď.18 

1.1.4. Ohledání  

Ohledání je jediným přímým důkazním prostředkem upraveným v občanském soudním řádu. 

Lze jej rozdělit na ohledání předmětu a ohledání místa. První uvedené se zpravidla provádí v rámci 

soudního jednání v soudní síni, umožňuje-li to povaha ohledávaného předmětu. Naopak ohledání 

místa se vždy provádí mimo budovu soudu. V případě, že k ohledání dochází mimo soudní 

jednání, je nezbytné, aby k tomu byli účastníci přizváni.19 V některých případech je ohledání 

nejspolehlivějším důkazním prostředkem (např. v případě prokazování sousedských imisí 

                                                 
14 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019-. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 128 

 
15 ŠKÁROVÁ, Marta. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou: podle stavu k 1. 9. 2009, Praha: Linde, 2009. ISBN 

978-80-7201-769-0, s. 307 

 
16 STAVINOHOVÁ, Jaruška, LAVICKÝ, Petr. Základy civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-

80-210-5062-4, s. 88 

 
17 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, DOLEŽÍLEK, Jiří. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 3. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2021, s. 639 

 
18 ŠKÁROVÁ, Marta. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou: podle stavu k 1. 9. 2009, Praha: Linde, 2009. ISBN 

978-80-7201-769-0, s. 307 

 
19 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 244 
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v podobě zápachu či hluku). V době vyspělých moderních technologií tento důkazní prostředek 

však není příliš využíván, neboť pro účastníky je pohodlnější místo či předmět vyfotografovat 

či natočit na video, a následně předložit soudu.20 

1.1.5. Výslech účastníků  

Posledním z demonstrativně vypočtených důkazních prostředků v OSŘ je výslech účastníků. 

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že účastník bude vyslýchán stejným způsobem a za stejných 

podmínek jako svědek, není tomu tak. Na rozdíl od svědka účastník musí ke svému výslechu 

v souladu s ustanovením § 131 OSŘ udělit souhlas, což je charakteristické pro sporné řízení. 

Výslech účastníka v nesporném řízení souhlasem tohoto účastníka podmíněn není.   

Soudce, který přistoupí k provedení tohoto důkazního prostředku, musí reflektovat, že účastník 

není povinen vypovídat pravdu. Samozřejmě, že by tak ve svém vlastním zájmu činit měl, avšak 

v případě nepravdivé výpovědi zde není sankce trestního stíhání, jako je tomu v případě svědecké 

výpovědi. Z uvedeného tedy vyplývá, že soudce by měl vyslechnout účastníka pouze tehdy, pokud 

dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak.21  

Samotný průběh výslechu se odehrává tak, že účastník (žalující nebo žalovaná strana) zůstane 

v lavici a není vyslýchán ze svědeckého místa, jako je tomu u svědka.22 Velmi důležité je také 

rozlišování mezi tvrzeními a vyjádřeními účastníků a jejich výslechem jako důkazním 

prostředkem. V prvně zmiňovaném případě se jedná o realizaci práva na soudní ochranu účastníka. 

Za výslech účastníka může být označen pouze takový důkazní prostředek, který soud nařídí.23  

Zásadní změnou v přístupu k účastnickým výslechům byla novela OSŘ z roku 2001. Od této 

doby se považuje výslech účastníka ve sporném řízení za pouhý podpůrný důkaz. S ohledem na to 

se tedy soud musí v rozhodnutí vypořádat se zamítnutím návrhu na provedení výslechu účastníka 

pouze tehdy, pokud by ho účastník navrhl a trval na jeho provedení, avšak soud jej považuje za 

nadbytečný.   

                                                 
20 JIRSA, Jaromír, Znalecký posudek. In: JIRSA, Jaromír, VÁVRA, Libor, MEDUNA, Petr, JANEK, Kryštof a HAVLÍČEK, 

Karel. Klíč k soudní síni. Druhé, aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-190-5, s. 383 

 
21 Ustanovení § 131 OSŘ 

 
22  WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 246 

 
23 Tamtéž, s. 245 
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Velmi důležité je podle mého názoru na tomto místě zmínit ustanovení § 100 OSŘ, 

které zakotvuje možnost zjištění názoru dítěte, jež je účastníkem řízení, na projednávanou věc. 

Domnívám se, že zákonodárce byl při tvorbě tohoto ustanovení poněkud nepřesný, neboť zde 

hovoří zároveň o „zjištění názoru“ ale také o „výslechu dítěte“.  Termín výslech dítěte je v tomto 

případě poněkud nevhodný, neboť se zde neuplatní ustanovení § 131 ani § 126 OSŘ. 

Cílem postupu dle ustanovení § 100 odst. 3 OSŘ je zjistit názor nezletilého dítěte, který má být 

zjišťován formou rozhovoru mezi soudcem a dítětem.24 Zákonodárce by měl v rámci tohoto 

ustanovení sjednotit terminologii a vypustit slovo výslech. 

1.2. Důkazní prostředky neobsažené v ustanovení § 125 občanského soudního řádu  

Kromě důkazních prostředků, uvedených v předchozí podkapitole, zákon umožňuje předložit 

i jiné, které přispějí k zjišťovanému stavu v posuzované věci. Především se může jednat 

o fotografie, videozáznamy nebo data uchovávaná v elektronické podobě. To však klade určité 

nároky na soudce, který je povinen opatřit potřebné technické zařízení na soudní jednání, aby mohl 

být vůbec důkazní prostředek použit.  

Stejně jako u důkazních prostředků obsažených v demonstrativním výčtu ustanovení 

§ 125 OSŘ i zde platí tzv. evidenční povinnost. Jedná se o povinnost toho, kdo má předmětný 

důkazní prostředek u sebe, aby jej na vyzvání předložil soudu.25 V rámci řízení soud může připustit 

i takový důkazní prostředek, který české právo vůbec nezná. Může se jednat např. o písemné 

prohlášení účastníka soudu, nebo o v cizině nashromážděné důkazy, před zahájením řízení.26 

Vždy je důležité mít na paměti dostupnost navrhovaného důkazního prostředku a význam 

dokazované skutečnosti pro celé řízení. Výčet důkazních prostředků nemůže být nikdy taxativní, 

neboť by tím mohlo být porušeno právo na spravedlivý proces účastníků.   

                                                 
24 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 100 

 
25 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-86861-09-0, s. 532 

 
26 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 236 
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2. Výslech svědka jako důkazní prostředek 

Výslech svědka patří spolu s listinami k nejvyužívanějším důkazním prostředkům v civilním 

procesu. Hned na úvod této rozsáhlé kapitoly je nezbytné zmínit, jaký je vlastně rozdíl mezi 

výslechem svědka a svědeckou výpovědí. Někdy jsou tyto pojmy totiž nesprávně zaměňovány. 

Pojem výslech svědka označuje důkazní prostředek. Naproti tomu svědecká výpověď je samotným 

důkazem.27 

Z ustanovení § 126 OSŘ nevyplývají žádné speciální požadavky vztahující se k osobě svědka. 

Zákon pouze uvádí, že se musí jednat o osobu, která není účastníkem řízení.28 Jako svědek tedy 

může být vyslýchána jakákoliv osoba odlišná od účastníka, která svými smysly vnímala určitou 

skutečnost. Zde je také důležité zdůraznit, že svědkovi nepřísluší, aby o vnímaných skutečnostech 

činil skutkové nebo právní závěry. Pokud by tak učinil, soudce k nim nemůže přihlížet.29 Svědkem 

pak může být i dítě nebo osoba stižena duševní nemocí. Soudce však musí přihlédnout k osobě 

svědka při posuzování jeho svědecké výpovědi. Svědecká povinnost, zakotvená v ustanovení 

§ 126 OSŘ, je označována jako zákonná svědecká povinnost, která ukládá každému se 

na předvolání dostavit k soudu a poskytnout svědeckou výpověď.30 Z uvedeného je tedy zřejmé, 

že se jedná o povinnost a nikoliv možnost. V případě, že se předvolaný svědek bez omluvy 

na jednání nedostaví, může být předveden, případně mu může být udělena pořádková pokuta.  

Zákonná svědecká povinnost se z logiky věci vztahuje pouze na osoby fyzické. Svědek je tedy 

jedinečnou (nezaměnitelnou) osobou, kterou nelze nahradit. V tom je postavení svědka rozdílné 

od postavení znalce či tlumočníka, kteří mohou být nahrazeni jinou, stejně erudovanou osobou.31 

Velmi důležité je také rozlišovat od svědka přezvědnou osobu a znaleckého svědka. Ačkoliv je 

pojem přezvědné osoby spíše bližší správnímu soudnictví, je možné se s ní setkat i v rámci 

civilního řízení. Tato osoba je dotazována proto, aby se vyjádřila k soudem připravovanému 

opatření. Typickým příkladem je orgán sociálně-právní ochrany dětí, jež se v rámci řízení o svěření 

dítěte do péče rodiče vyjádří k takovému opatření.  Pojem znalecký svědek se používá pro 

označení svědka, který sice vnímal určitou okolnost svými smysly, nicméně ve spojení s touto 

                                                 
27 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-86861-09-0, s. 509 

 
28 Ustanovení §126 OSŘ 

 
29 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 7. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1908/2006  

 
30 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 238 

 
31 Tamtéž, s. 238 
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skutečností disponuje i odbornými znalostmi. Typickým příkladem znaleckého svědka bude lékař, 

který uvidí zranění jiné osoby a zároveň jí poskytne ošetření. Pokud by soud uznal za nutné za 

tímto účelem ustanovit znalce, je povinen tak učinit a nemůže vycházet ze svědecké výpovědi 

poskytnuté tímto znaleckým svědkem.32 

2.1. Svědecká způsobilost 

Způsobilost být svědkem není podmíněna způsobilostí k právním úkonům, tedy schopností 

právně jednat. Ačkoliv zákon, jak jsem výše uvedl, na osobu svědka neklade žádné podmínky, 

s výjimkou toho, že se nesmí jednat o účastníka řízení, určité limity existují. V následující části 

této podkapitoly si dovolím rozdělit tyto limity do dvou skupin. Do první skupiny spadají situace, 

kdy svědek není schopen pro svůj zdravotní stav poskytnout svědeckou výpověď. Druhá je dána 

vztahem svědka k projednávané věci, či k předmětu řízení.  

V prvně zmiňované skupině se typicky bude jednat o stav, kdy je svědek v umělém spánku, 

nebo u něj došlo v důsledku úrazy hlavy ke ztrátě paměti či ke ztrátě schopnosti komunikovat.33 

Vztah svědka k účastníkům řízení nebo k projednávané věci je žádoucí, neboť jinak by nemohl 

vypovídat. Ani velmi blízký vztah svědka k některému z účastníků řízení nezakládá jeho 

nezpůsobilost svědčit.34 Je však nezbytné, aby k tomuto vztahu soud k takovému blízkému vztahu 

přihlédl při posuzování věrohodnosti svědka a jeho výpovědi. Přesto může nastat situace, 

kdy poměr svědka k některému z účastníků nebo k projednávané věci bude překážkou. 

Uvedené bylo posuzováno u dovolacího soudu v případě, kdy členem odvolacího senátu byl 

manžel advokátky, která v minulosti poskytovala žalující straně právní pomoc v jím posuzované 

věci. V tomto případě by to tedy mělo vliv na to, že by soudce byl z projednávané věci vyloučen 

pro podjatost. K vyloučení soudce totiž není nutné, aby byla tvrzená podjatost prokázána. 

Postačuje pouhá pochybnost o jeho nepodjatosti. Je tedy zřejmé, že v popisované situaci soudce 

mohl svými smysly vnímat určité okolnosti, které následně v rozhodování uplatnil.35 

Svědecká způsobilost není omezena ani věkovou hranicí. Soudce však musí k přestárlé osobě nebo 

                                                 
32 Tamtéž, s. 238 

 
33 ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ., Klára Civilní proces: Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2020. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-787-3, s. 299 

 
34 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 22 Cdo 2516/2008 

 
35 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 3. 1998, sp. zn. 2 Cdon 43/96 
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k dítěti v pozici svědka přistupovat odlišným způsobem. O tom bude pojednáno v následujících 

kapitolách.  

2.2. Právo odepřít výpověď a povinnost mlčenlivosti 

Odepření výpovědi a zachování mlčenlivosti jsou dvě výjimky, které existují z obecné zákonné 

povinnosti svědčit zakotvené v ustanovení § 126 OSŘ. Zásadní rozdíl v těchto institutech spočívá 

v tom, že v prvním případě se jedná o fakultativní možnost. Naproti tomu, pokud je osoba vázána 

povinností mlčenlivosti, její svědectví zakazuje přímo zákon. 

2.2.1.  Právo odepřít výpověď  

Úvodem je nezbytné uvést, že soudce musí svědka vždy poučit o jeho právu odepřít výpověď. 

Soudce tak učiní v rámci všeobecného výslechu tzv. výslech ad generalia.36 Následkem absence 

poučení svědka je nemožnost soudu přihlížet ke skutkovým zjištěním, o nichž svědek vypovídá, 

jelikož důkaz nebyl proveden v souladu s OSŘ.37  

V ustanovení § 126 OSŘ je uvedeno, že svědek může odepřít výpověď jen tehdy, pokud by 

tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké.38 Kdo je osobou blízkou však 

není upraveno procesním, ale hmotněprávním předpisem. Uvedený pojem je definován 

následovně: „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle 

jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru 

rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou 

utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými 

jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“39 Na tomto místě bych se rád krátce 

zamyslel nad, podle mého názoru, nekoncepční právní úpravou. Byť se na první pohled může zdát, 

že na pojmu osoba blízká není nic nejasného, není tomu tak. Aby člověk nejen laik, ale i osoba 

znalá práva zjistil, co zákon považuje za osobu blízkou, je třeba poněkud detailněji prozkoumat 

OZ. Pro pochopení pojmů obsažených ve výše zmíněném ustanovení § 22 OZ je totiž nutná 

znalost celé řady ustanovení rodinného práva obsažených v části druhé OZ. S ohledem na to, že dle 

výzkumů pouze čtvrtina populace disponuje dobrou znalostí práva, se domnívám, že předvolaný 

                                                 
36 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 239 

 
37 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4505/2010 

 
38 Ustanovení § 126 OSŘ 

 
39 Ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 
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svědek potřebné znalosti mít nebude. Výzkumy taktéž ukazují, že i osoby s dobrou znalostí práva 

mají pouze jen obecné, nikoliv konkrétní znalosti o právu.40   

Podle mého názoru je taktéž nesprávné, že ustanovení § 126 OSŘ neobsahuje odkaz 

na zmiňované ustanovení § 22 OZ. Lze předpokládat, že si svědek na základě předvolání bude 

schopen dohledat dotčené ustanovení OSŘ, bez zmíněného odkazu na OZ a znalosti občanského 

práva hmotného však bude pojmu osoba blízká rozumět jen stěží. Myslím si, že pojem osoby 

blízké, pro kterou je svědek oprávněn odepřít výpověď, je dnes zákonem upraven méně 

srozumitelně a přehledně, než jak tomu bylo před více než 100 lety v Civilním řádu soudním. 

V tomto zákoně, který nabyl účinnosti v roce 1898, byl v ustanovení § 321 jasný a srozumitelný 

výčet osob, pro které může svědek výpověď odepřít, pokud by jim tím způsobil nebezpečí trestního 

stíhání. Kromě nebezpečí trestního stíhání byl v tomto ustanovení zakotven ještě jeden důvod, pro 

který svědek mohl tohoto práva využít, a to sice pokud by jím poskytovaná výpověď byla 

uvedeným osobám k hanbě.  

Právo odepřít výpověď je v českém právním řádu zakotveno nejen v OSŘ, ale i na ústavní 

úrovni, a to sice v čl. 37 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 

(dále jen „LZPS“). Svědek, který tohoto práva che využít, musí soudu uvést obecné důvody, 

pro které chce výpověď odepřít. Je logické, že svědek se musí v takovém případě omezit pouze 

na obecné důvody, neboť jinak by vypověděl vše a uvedeného práva by nevyužil.41 To může 

v praxi někdy činit problém, protože soudce nemusí být na základě obecných důvodů schopen 

posoudit, zda svědek odepírá výpověď v souladu se zákonem. Neexistují žádná konkrétní kritéria, 

podle kterých by bylo možné stanovit, kdy už je prolomena hranice ústavně zaručeného práva, 

a kdy nikoliv. Soudci však zpravidla budou aplikovat restriktivnější přístup a upřednostňovat tedy 

poskytnutí výpovědi před jejím odmítnutím.  

Svědkovi, který odmítá poskytnout výpověď i poté, co důvody pro její odepření soud neshledal 

opodstatněnými, je možné uložit pořádkovou pokutu. Zde je taktéž nutné zmínit, že civilní proces 

nezná obdobný institut, kterým je v trestním právu možnost svědka vypovídat utajeně.42 Svědek 

                                                 
40 VEČEŘA, Miloš, URBANOVÁ, Martina. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 

2015. ISBN 978-80-210-7783-6, s. 26-27 

 
41 SCHELLEOVÁ, Ilona. Český civilní proces: vysokoškolská právnická učebnice. Praha: Linde, 1997. ISBN 80-7201-065-

4, s. 367 

 
42 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 126 
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v civilním řízení, který tedy nebude chtít vypovídat z důvodu strachu z některého účastníka řízení 

a soudce neuzná jeho důvody pro odepření výpovědi, potom raději volí cestu opakovaných pokut, 

nebo dokonce trestní postih v podobě trestu odnětí svobody, nebo zákazu činnosti v souladu 

s ustanovením § 346 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“).43  

Svědek odmítající vypovídat taktéž musí mít na paměti, že právo odepřít výpověď v sobě 

nezahrnuje možnost nedostavení se na předvolání k soudu.44 Uvedené právo není právem 

absolutním, jak uvedl ve svém nálezu Ústavní soud České republiky (dále jen „Ústavní soud“). 45 

Svědek tedy tohoto práva může využít jen ve vztahu k otázkám, které mu jsou pokládány poté, 

co vylíčí vše k dokazované skutečnosti. Předpokládá se, že svědek záměrně v rámci své výpovědi 

nebude uvádět skutečnosti, o kterých se domnívá, že by mohly způsobit nebezpečí trestního stíhání 

jeho, nebo osob jemu blízkých. V neposlední řadě je nezbytné zmínit, že proti usnesení 

o důvodnosti uplatnění práva k odepření výpovědi není odvolání přípustné v souladu 

s ustanovením § 202 odst. 1 písm. a) OSŘ.46  

Právo odepřít výpověď chrání svědka pouze v případě, kdy by poskytnutou výpovědí ohrozil 

sebe nebo osobu blízkou trestním stíháním. Svědek však není oprávněn odepřít výpověď z důvodu 

obavy zásahu do soukromí nebo poškození pověsti v důsledku výpovědi. Nicméně jak soukromí, 

tak dobrá pověst jsou chráněna na ústavní úrovni dle čl. 10 LZPS. Svědek se v takovém případě 

dostává do poněkud bezvýchodné situace, neboť zákon mu neposkytuje žádný prostředek, který by 

mu umožnil neodpovídat na otázky, které jeho pověst poškodí, nebo zasáhnou do jeho soukromí. 

Soudce by tedy měl v případě nutnosti zasáhnout a vyhodnotit, zda odpověď na otázku, která by 

mohla ohrozit svědkova ústavně chráněná práva, nebo jeho blízké osoby je pro účely řízení 

nezbytná.47 

                                                 
43 Tamtéž, § 126 

 
44 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, DOLEŽÍLEK, Jiří. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 3. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2021, s. 628 

 
45 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97 

 
46 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 126 

 
47 ŠVELCHOVÁ, Tereza. Limity svědecké výpovědi s ohledem na ochranu soukromí. [online] 2016 [cit. 7. 3. 2022].  Dostupné 

z https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/limity-svedecke-vypovedi-s-ohledem-na-ochranu-soukromi 

 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/limity-svedecke-vypovedi-s-ohledem-na-ochranu-soukromi
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2.2.2.  Povinnost mlčenlivosti  

Druhou skupinou výjimek z obecné zákonné povinnosti svědčit je povinnost mlčenlivosti. 

Základní rozdíl mezi povinností mlčenlivosti a právem svědka odepřít výpověď spočívá v tom, 

že mlčenlivosti může svědka zbavit pouze příslušný orgán, nebo ten, v jehož zájmu tuto povinnost 

má. Soud se v tomto případě musí řídit zákonným ustanovením, které stanovuje povinnost 

zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, a dále 

povinnost mlčenlivosti stanovenou zákonem, nebo uznanou státem.48 Zmiňovaným zvláštním 

zákonem je zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

(dále jen „Zákon o utajovaných informacích“).  

2.2.2.1. Zákon o utajovaných informacích 

Utajovanou informací se rozumí informace, jejíž vyzrazení nebo zneužití by mohlo způsobit 

újmu nějakému zájmu České republiky, nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a je uvedena 

v seznamu informací, který vydává vláda ve formě nařízení.49 Zproštění povinnosti zachovávat 

mlčenlivost je následně upraveno v ustanovení § 63 Zákona o utajovaných informacích. 

Toto ustanovení je koncipováno tak, že zájem na utajení informace může být v některých 

případech menší než zájem na prokázání skutkového stavu v projednávaném řízení. 

Zprostit povinnosti mlčenlivosti je oprávněná pouze osoba orgánu, do jehož sféry předmětná 

informace náleží. I v případě zproštění nepřestává být informace utajovanou informací a zprošťuje 

se pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Zbavení povinnosti mlčenlivosti 

taktéž nemá žádný vliv na stupeň utajení.50  

Soudce je povinen dle ustanovení § 40a OSŘ poučit příslušné osoby o tom, že v rámci řízení 

budou projednávány utajované informace podle Zákona o utajovaných informacích. V případě 

absence poučení by osoby nejen nemohly získat přístup k utajovaným informacím, ale především 

by tím hrozila soudci pokuta ve výši až 5.000.000,- Kč za porušení povinnosti dle Zákona 

o utajovaných informacích, pokud by skutečně byly utajované informace projednány.51 

Pokud dojde ke zproštění mlčenlivosti svědka, ustanovení § 116 odst. 2 OSŘ dává soudci možnost, 

                                                 
48 Ustanovení § 124 OSŘ 

 
49 Ustanovení § 2 Zákona o utajovaných informacích 

 
50 DVOŘÁK, Jan. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2018. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-016-8, § 63 

 
51 HROMADA, Miroslav. Poučovací povinnost v civilním procesu. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice právní instituty. 

ISBN 978-80-7400-463-6, s.45 
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aby rozhodl, že veřejnost bude z jednání vyloučena. To se však vztahuje pouze k informacím, které 

jsou chráněny Zákonem o utajovaných informacích. Pokud by se jednalo o jinou zákonem 

stanovenou povinnost mlčenlivosti, zákon nedává soudci možnost veřejnost vyloučit. V takovém 

případě by veřejnost mohla být vyloučena pouze z důvodu důležitého zájmu účastníků.52  

2.2.2.2. Povinnost mlčenlivosti stanovená jiným zákonem, nebo státem uznaná  

Jak jsem uvedl v předchozí podkapitole, kromě Zákona o utajovaných informacích, na který 

OSŘ přímo odkazuje, je povinnost mlčenlivosti upravena v celé řadě jiných zákonů. Soudce může 

při své činnosti přijít do kontaktu s mlčenlivostí upravenou kupříkladu OZ, zákonem č. 85/1996 

Sb., zákon o advokacii, zákonem č. 21/1992 Sb., zákon o bankách (dále jen „Zákon o bankách“), 

zákonem č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále 

jen „Zákon o zdravotních službách“), zákonem č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů nebo zákonem č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů. Vzhledem k výše uvedenému se jedná o výčet demonstrativní. V této 

podkapitole se zaměřím na mlčenlivost upravenou OZ, Zákonem o bankách a Zákonem 

o zdravotních službách, jelikož si myslím že se těmto institutům nedostává v procesněprávní 

literatuře takového prostoru, jaký by si zasloužily. 

Povinnost mlčenlivosti upravená v OZ 

Uvedená povinnost mlčenlivosti se vztahuje k obchodnímu tajemství, jehož definice je 

obsažena v ustanovení § 504 OZ. V daném případě se však nemusí nutně jednat o spor, jehož 

předmětem by bylo přímo obchodní tajemství, nicméně v rámci řízení vzejde potřeba dokázat 

určité skutečnosti, které se obchodního tajemství týkají, a je nezbytné zajistit ochranu takového 

obchodního tajemství.  

V případě obchodního tajemství je podle mého názoru velmi důležité propojení ustanovení 

§ 116 a ustanovení § 124 OSŘ. Dostatečnou ochranu obchodnímu tajemství lze totiž poskytnout 

jedině tak, že svědek vypovídající ve věci obchodního tajemství tak bude činit, jestliže byl zproštěn 

mlčenlivosti a současně z jednání bude vyloučena veřejnost. Obchodního tajemství by totiž mohly 

využít k soudnímu jednání přítomné třetí osoby, na které by se povinnost mlčenlivosti 

                                                 
52 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 116 
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nevztahovala.53 Propojení uvedených ustanovení bylo také předmětem posuzování 

před Nejvyšším soudem.54 V uvedené věci uložil soud prvního stupně povinnost účastníkům řízení 

a jejich zástupcům, aby zachovávali mlčenlivost ve vztahu ke znaleckému posudku, v němž bylo 

obsaženo též obchodní tajemství. Argumentoval tak právě zmiňovanými ustanoveními § 116           

a § 124 OSŘ. Odvolací soud se s tímto názorem ztotožnil. Nejvyšší soud jako soud dovolací však 

měl opačný názor, a to z toho důvodu, že soud výše zmíněnou povinnost uložit nemůže. I přes 

závěry Nejvyššího soudu je podle mého zřejmé, že soudci si jsou vědomi provázanosti těchto dvou 

ustanovení. Zprostit povinnosti mlčenlivosti může osobu, která má být vyslýchána jako svědek 

ve věci týkající se obchodního tajemství, pouze vlastník takového obchodního tajemství.55 

Povinnost mlčenlivosti podle Zákona o bankách 

Povinnost mlčenlivosti se dle ustanovení § 39 Zákona o bankách vztahuje na pracovníky banky 

a členy orgánů banky. Byť to na první pohled nemusí být zřejmé, mlčenlivost upravená v tomto 

ustanovení a povinnost mlčenlivosti vázána k obchodnímu tajemství, jak je pojednáno výše, 

se někdy mohou prolínat. Je to dáno tím, že objektem povinnosti mlčenlivosti dle Zákona 

o bankách je i obchodní tajemství, neboť spadá do okruhu věcí dotýkajících se zájmů banky 

a jejích klientů.56  

Nabízí se tedy otázka, zda je možné využít ustanovení § 116 OSŘ v případě, že bude svědek 

zproštěn mlčenlivosti v souladu se Zákonem o bankách a předmětem jeho výpovědi bude 

i obchodní tajemství. Obávám se, že v uvedeném případě bude velmi náročné na posouzení, zda 

jsou, či nejsou naplněny důvody pro aplikaci ustanovení § 116 OSŘ. Soudce by musel pečlivě 

zvažovat, zda je důvod pro vyloučení veřejnosti, či nikoliv.  

Důležité je také rozlišení povinnosti mlčenlivosti a bankovního tajemství. Mlčenlivost se váže 

k fyzickým osobám, kdežto povinnost chránit bankovní tajemství zavazuje banku.57 V praxi často 

řešenou otázkou je taktéž to, kdo o zproštění mlčenlivosti má žádat. Zda to má být soud, nebo sám 

pracovník banky nebo člen jejího orgánu. Jako praktičtější se jeví, aby o zproštění požádal soud, 

                                                 
53 Tamtéž, § 116 

 
54 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. 23 Cdo 3596/2020 

 
55 ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019-. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7598-656-6, §504 

 
56 LIŠKA, Petr. Zákon o bankách a předpisy související. Praha: C.H. Beck, 1999. Zákony s poznámkami. ISBN 80-7179-176-

8, s. 122 

 
57 LIŠKA, Petr. Zákon o bankách: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7552-385-3, § 38 
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který v písemné žádosti přesně vymezí skutečnosti, které se budou projednávat.58 O zproštění 

mlčenlivosti rozhoduje statutární orgán banky. Uvedená povinnost mlčenlivosti nezaniká 

ukončením pracovněprávního vztahu.59 

Povinnost mlčenlivosti podle Zákona o zdravotních službách  

Jedním ze základních pilířů vztahu mezi pacientem a jeho ošetřujícím lékařem či jinými 

zdravotnickými pracovníky je mlčenlivost o skutečnostech, které se tyto osoby dozvěděly 

v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Mlčenlivost zdravotnického personálu je však 

také prostředek ochrany osoby pacienta.60  

Povinnost zachovávat mlčenlivost je upravena v ustanovení § 51 Zákona o zdravotních 

službách. Nejčastějšími civilními spory, ve kterých vzejde potřeba nahlédnout do zdravotní 

dokumentace nebo poskytnout údaj o zdravotním stavu, je náhrada újmy na zdraví nebo ochrana 

osobnosti. Prvně zmiňovaný případ je velmi běžným. Typicky se bude jednat o dopravní nehody. 

V případě ochrany osobnosti se bude jednat zejména o situace, kdy někdo prohlásí o někom jiném, 

že trpí určitou nemocí nebo že jeho zdravotní stav není dobrý. V následném řízení bude tedy nutné, 

aby byl poskytovatel zdravotních služeb zbaven mlčenlivosti za účelem dokázání pravdivosti 

uvedeného tvrzení. Zejména se bude jednat o spory mezi veřejně známými osobami a vydavatelem 

časopisu, novin, či provozovatelem televize, kde byl výrok pronesen. Vždy je nezbytné, aby 

zdravotnická dokumentace byla poskytována se souhlasem pacienta, kterého se týká.61 

Z ustanovení § 51 Zákona o zdravotních službách existují výjimky, kdy není třeba k prolomení 

mlčenlivosti souhlasu pacienta. Jedná se zejména o situace, kdy dochází ke sdělování údajů 

důležitých pro trestní řízení, nebo v případě disciplinárního řízení v rámci Lékařské komory.62 

  

                                                 
 
58 LIŠKA, LIŠKA, Petr. Zproštění povinnosti mlčenlivosti podle zákona o bankách. [online] 2020 [cit. 6. 3. 2022]. Dostupné 

z https://advokatnidenik.cz/2020/03/04/zprosteni-povinnosti-mlcenlivosti-podle-zakona-o-bankach/ 

59 LIŠKA, Petr. Zákon o bankách a předpisy související. Praha: C.H. Beck, 1999. Zákony s poznámkami. ISBN 80-7179-176-

8, s. 124 

 
60 UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 

978-80-7478-476-7, s. 12 

 
61 Tamtéž, s. 172 

 
62 MACH, Jan. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování: Zákon o specifických zdravotních službách. 

Praha: Wolters Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7598-103-5, § 51 

 

https://advokatnidenik.cz/2020/03/04/zprosteni-povinnosti-mlcenlivosti-podle-zakona-o-bankach/
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3. Prostředky k zajištění výslechu svědka a sankce trestního stíhání 

Soud má dispozici několik nástrojů, které může použít, aby přiměl svědka splnit jeho zákonnou 

svědeckou povinnost. Každý svědek musí být předvolán v souladu s ustanovením § 51 OSŘ. 

Jestliže svědek neuposlechne a na předvolání se k soudu nedostaví, je možné ho nechat předvést, 

nebo mu uložit pořádkovou pokutu v souladu s ustanoveními § 52 a § 53 OSŘ. Kromě těchto 

civilněprávních sankcí se svědek může v případě lživé výpovědi dopustit taktéž trestného činu 

křivé výpovědi dle ustanovení § 346 TZ.  

3.1. Předvolání  

Předvolání svědka, kterým je fyzická osoba, se v současné době děje především v listinné 

podobě za využití provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 45 a násl. OSŘ. 

Soudce však musí brát v úvahu délku procesu doručování a datum, na které má nařízené jednání, 

aby v tomto časovém úseku bylo vůbec možné svědka obeslat. Svědek může být taktéž předvolán 

telefonicky, telefaxem, nebo ústně při jednání soudu.63 Telefonicky soud předvolá svědka 

především tehdy, aby nedošlo ke zmaření již nařízeného jednání. Ani jeden z uvedených způsobů 

předvolání však není příliš běžný.  

V praxi může taktéž dojít k situaci, že příslušný svědek bude k jednání předvolán 

prostřednictvím účastníka, který jeho výpověď navrhl. To však není příliš žádoucí, neboť nelze 

dokázat, že došlo k doručení předvolání, a jen těžko si lze představit, že by takové předvolání 

obsahovalo náležité poučení. V takovém případě není možné takto předvolaného svědka nechat 

předvést, nebo mu uložit pořádkovou pokutu.64 Může však nastat situace, že takovýto způsob 

předvolání bude jediný možný, a potom tedy soudci nezbývá než tuto možnost využít. Svědek se 

dokonce může k soudu dostavit z vlastní iniciativy nebo ve spolupráci s některým z účastníků 

řízení, aniž by mu bylo doručeno předvolání.65 

Ustanovení § 51 odst. 2 OSŘ stanovuje obsahové náležitosti, které musí být uvedeny 

v předvolání. To je velmi zásadní pro předvolávanou osobu, aby měla možnost si zjistit veškeré 

dostupné informace o jednání, na které je předvolána. Obsahové náležitosti předvolání však byly 

                                                 
63 Ustanovení § 51 odst. 1 OSŘ. 

 
64 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, DOLEŽÍLEK, Jiří. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 3. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2021, s. 341 

 
65 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2017, s. 543-544 
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vloženy do OSŘ až v roce 2009 novelou č. 7/2009 Sb.66 Uvedená novela má obrovský význam 

pro předvolávání svědků, neboť jednou z obsahových náležitostí předvolání je doba zahájení 

úkonu. Pokud se tedy bude jednat o skutkově složitý případ a k jednání bude předvoláno více 

svědků, je žádoucí, aby každý z nich byl předvolán na odlišný čas. Pokud by totiž byl na stejný 

čas předvolán větší počet svědků, je jasné, že budou své výpovědi poskytovat postupně, a vznikne 

tedy časová prodleva mezi prvně a posledně vyslýchaným svědkem. Soudce by proto měl mít 

na paměti, že předvolaný svědek si musí ve svém kalendáři na jednání vyčlenit čas a není na místě, 

aby celý svůj pracovní den strávil na chodbě soudu. Taková zkušenost nepochybně svědka 

negativně ovlivní a v případě jeho dalšího předvolání by to mohlo mít zásadní vliv na jeho ochotu 

vypovídat.67 

3.2. Předvedení  

K předvedení může dojít pouze za předpokladu, že se předvolaný svědek bez omluvy k soudu 

nedostaví. Předvolání dále musí obsahovat poučení o možnosti předvedení. Naopak není nutností, 

aby byla před předvedením osobě uložena pořádková pokuta.68  

Předvedení je velmi silné opatření zasahující do nedotknutelnosti osoby zakotvené 

v ustanovení čl. 7 odst. 1 LZSP. Soudce vždy musí zvažovat, zda je výpověď předváděné osoby 

pro řízení stěžejní, nebo zda se bez ní nelze obejít. Může totiž nastat situace, kdy nebude možné 

přistoupit k předvedení předvolané osoby, neboť její faktický pobyt nebude znám. Na výslechu 

takového svědka tedy logicky nelze trvat, protože v opačném případě by soud nikdy nemohl řízení 

ukončit. Je však třeba se s neprovedením takového důkazního prostředku řádně vypořádat 

v rozhodnutí.69  

O předvedení se rozhoduje usnesením, které doručuje orgán uvedený v § 48 OSŘ. Zde je nutné 

uvést, že orgán provádějící předvedení takovým orgánem není, a je tedy nutné, aby při předvedení 

byla účastna justiční stráž nebo soudní doručovatel. Předvedení se zpravidla provádí časně ráno, 

aby pravděpodobnost zastižení předváděné osoby byla co největší. I zde platí, co bylo uvedeno 

                                                 
66 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon 

(dále jen „Novela OSŘ z roku 2009“) 

 
67 JIRSA, Jaromír, Znalecký posudek. In: JIRSA, Jaromír, VÁVRA, Libor, MEDUNA, Petr, JANEK, Kryštof a HAVLÍČEK, 

Karel. Klíč k soudní síni. Druhé, aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-190-5, s. 374 

 
68 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, DOLEŽÍLEK, Jiří. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 3. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2021, s. 343 

 
69 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 52 
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výše v souvislosti s předvoláním. Je nezbytné nařídit jednání na ranní hodinu, aby nemusela 

předváděná osoba strávit pracovní den na policejní stanici do začátku soudního jednání. 

Velmi citlivou otázkou je předvádění nezletilých osob, tedy dětí. V takovém případě by mělo být 

využití tohoto institutu nejzazší možností, pokud selže spolupráce se školou nebo psychologem.70 

Předvedení provádí Policie České republiky na základě žádosti soudu. V neposlední řadě je třeba 

uvést, že náklady předvedení hradí ten, kdo je předváděn.  

3.3. Pořádková pokuta  

Druhým nástrojem, který má k dispozici soud k zajištění svědkovy přítomnosti, je pořádková 

pokuta. Stejně jako v případě předvedení je podmínkou pro uložení pořádkové pokuty předvolání 

a poučení o možnosti uložení pořádkové pokuty. V usnesení, kterým ukládá soud pořádkovou 

pokutu, musí pečlivě zvažovat zavinění, stupeň závažnosti i subjekt, jemuž se pokuta ukládá.71 

Horní hranice pořádkové pokuty činí 50.000,- Kč, která je od roku 1993 stále stejná. Nabízí se 

tedy otázka, jaký vlastně má toto ustanovení plnit účel. Jestli se má jednat o opatření, které má mít 

na osobu, které je ukládáno, devastační, nebo odstrašující účinky. Pokud by soudce uložil 

pořádkovou pokutu při horní hranici před 25 lety, bude to mít s ohledem na tehdejší ceny rozdílné 

účinky, než kdyby takovou pokutu uložil dnes. Byť si samozřejmě uvědomuji, že pořádkové 

pokuty jsou ukládány v řádech jednotek, nikoliv desítek tisíc, myslím si, že by se po téměř 30 

letech měla tato hranice zvýšit. V usnesení o uložení pořádkové pokuty je nezbytné nejen 

specifikovat prohřešek, za který se pokuta ukládá, ale taktéž poučení o prominutí pokuty v případě 

nápravy. Účel tohoto opatření je především výchovný, nikoliv sankční. Soudce může usnesením 

pořádkovou pokutu prominout i bez návrhu. Avšak odvolat se lze jen proti usnesení, kterým byla 

pokuta uložena.72 Uložené pořádkové pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.  

Soudce má tedy poměrně silné nástroje, které může použít k tomu, aby přiměl svědka podat 

výpověď. Je možné omezit jeho nedotknutelnost za využití předvedení, nebo zasáhnout do jeho 

finanční sféry prostřednictvím pořádkové pokuty. Cílem soudu však není ukazovat své „svaly“, 

ale snažit se zajistit bezproblémový průběh jednání. Svědek, kterému totiž bude uložena pořádková 

pokuta za nedostavení se k soudu, nebo bude dokonce předveden, zpravidla nebude mít zájem se 

                                                 
70 Tamtéž, § 52 
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2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 53 
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nejen k soudu, ale i k účastníkům řízení chovat jakkoliv zdvořile. Vždy je nutné s ohledem 

na konkrétní situaci posoudit, zda pro účely projednání věci není lepší, když se soud bez takového 

svědka obejde. Ostatně, jak uvádí Jirsa, to, že je osoba předvolána jako svědek k soudnímu řízení, 

by mělo být pro tuto osobu událostí, nikoliv utrpením.73 

3.4. Sankce trestního stíhání 

Na rozdíl od předvolání, předvedení a pořádkové pokuty, které mají zajistit přítomnost svědka 

na soudním jednání, míří sankce trestního jednání proti svědkovi, který se již do soudní síně 

dostavil. Jedná se o sankci, která je upravena v trestněprávním předpisu, a to sice v ustanovení 

§ 346 TZ. Skutková podstata tohoto trestného činu zahrnuje jednak uvedení nepravdy, ale                   

i zamlčení podstatných okolností. Velmi důležité je, aby byl svědek před tím, než započne se svou 

výpovědí, o možnosti trestního stíhání za křivou výpověď soudem poučen. Pachatelem tohoto 

trestného činu může být pouze osoba, která byla soudem předvolána jako svědek. Jedná se 

o úmyslný trestný čin. Úmysl musí zahrnovat vědomost pachatele o tom, že zamlčuje, nebo 

poskytuje okolnosti, které mají podstatný význam pro rozhodnutí.74 Z uvedeného tedy vyplývá, 

že se nemusí při zamlčení, nebo úmyslném uvedení nepravdy vždy jednat o trestný čin. K tomu, 

aby bylo možné hovořit o trestném činu křivé výpovědi, se musí jednat o zamlčení, nebo uvedení 

nepravdy takových skutečností, jež mají podstatný význam pro rozhodnutí.75 Podstatný význam 

se posuzuje vzhledem ke konkrétnímu případu. Je tedy otázkou, zda svědek, který si nebude jistý 

svou odpovědí, raději řekne, že si na dotazované skutečnosti nevzpomíná, než aby se vystavil 

riziku trestního stíhání.  

Pro trestní odpovědnost není rozhodující, zda křivá výpověď vedla, nebo nevedla 

k nesprávnému rozhodnutí. S ohledem na dikci ustanovení § 126 odst. 1 OSŘ je zřejmé, 

že trestného činu křivé výpovědi se nemůže dopustit svědek, který neuvádí pravdivé skutečnosti 

ve snaze utajit vlastní trestný čin.76 K tomu, aby byl pachatel za tento čin trestně odpovědný, je 

dále zapotřebí, aby získal pro sebe nebo jiného prospěch. Podle mého názoru tedy bude velmi 
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náročné, aby se podařilo svědka za křivou výpověď v civilněprávním řízení obvinit a následně 

odsoudit trestním soudem.  

  



23 

 

4. Průběh výslechu svědka 

V rámci této kapitoly bude obecně pojednáno o průběhu výslechu svědka. Než se svědek do 

soudní síně dostaví, soud musí zvážit, zda jeho svědectví vůbec potřebuje. V tomto ohledu je tedy 

na účastnících řízení, aby v souladu s provedeným dokazováním a stavem řízení navrhovali 

výslech jen těch svědků, kteří mohou do projednávané věci vnést nové světlo. Byť se to může zdát 

jako samozřejmost, je bohužel běžnou praxí, že se právní zástupci účastníků řízení snaží navrhovat 

neustále další a další svědky, kteří však žádnou novou informaci přinést nemohou. Soudce tím 

dostávají do poněkud nekonformní situace, jelikož pokud se rozhodnou, že navrhovaného svědka 

již nepředvolají, neboť to považují za nadbytečné, musí se s tím náležitě vypořádat v rozhodnutí. 

V souvislosti s tím, co bylo uvedeno u předvolání, se také nezřídka stává, že je navrhován výslech 

svědka, který je však nazastižitelný. Právní zástupci by si tedy měli pečlivě zjistit nejenom, zda 

jimi navrhovaný svědek může poskytnout nové informace, ale také, zda je vůbec reálné, aby se 

k soudu dostavil.  

Rád bych se na tomto místě zaměřil na aranžmá výslechu svědka. O jednotlivých fázích 

a nepřípustných otázkách, které nemohou být svědkovi pokládány, bude pojednáno 

v následujících podkapitolách.  

4.1. Úvod výslechu svědka  

Na prvním místě by soudce měl svědka vcházejícího do soudní síně zdvořile přivítat. 

Pro drtivou většinu předvolaných osob není podávání svědecké výpovědi každodenní záležitostí 

a je tedy samozřejmé, že jsou nervózní. Cílem soudce je získat od svědka co nejvíce informací, 

proto je velmi důležité být vůči němu vstřícný již od začátku. Stejným způsobem by se soudce měl 

se svědkem taktéž rozloučit po skončení jeho výpovědi, i kdyby se domníval, že jeho výpověď 

nebyla pravdivá.77 

Zásadní otázkou je, zda mohou být svědci, kteří ještě nebyli vyslechnuti, účastni soudního 

jednání od samého začátku. V takovém případě by totiž slyšeli výpověď svědků před nimi. 

Průlomový v této věci byl rozsudek Nejvyššího soudu, který říká, že je na vůli předsedy senátu, 

zda dosud nevyslechnutí svědci budou, či nikoliv přítomni výslechu předchozích svědků. 

Soudce musí vždy přijmout žádoucí opatření ve vztahu k projednávané věci.78 Uvedený rozsudek 
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reaguje na změnu právní úpravy, účinnou od 1. 1. 2001, která odstranila z ustanovení 

§ 117 odst. 1 OSŘ povinnost soudce dbát o to, aby dosud nevyslechnutí svědci nebyli přítomni 

jednání. Dovolím si nesouhlasit se zněním důvodové zprávy ke zmiňované novele zákona 

č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů a některé další zákony. Důvodová zpráva totiž uvádí, že cílem nového znění ustanovení 

§ 117 a § 118 je stanovit jasná pravidla vylučující pochybnosti, jaké úkony mají být v průběhu 

jednání provedeny. Vzhledem k výše citovanému rozsudku Nejvyššího soudu je však zřejmé, 

že zákonodárce učinil pravý opak.  

Jestliže došlo k nahrazení povinnosti soudce zajistit, aby dosud nevyslechnutí svědkové nebyli 

přítomni jednání, možností soudce si určit průběh dalšího jednání, rozhodně to nevnímám jako 

stanovení jasných pravidel. V průběhu roční stáže, kterou jsem na Obvodním soudě pro Prahu 1 

absolvoval, jsem však nebyl účasten jednání, na kterém by dosud nevyslechnutý svědek byl 

přítomen výslechu předchozího svědka. Na druhou stranu je nutné říci, že mohou nastat situace, 

zejména ve velmi skutkově náročných věcech, kdy bude žádoucí, aby nevyslechnutí svědkové byli 

přítomni soudnímu jednání od počátku, aby mohli doplnit to, co jejich předřečník vynechal. 

Obecně si myslím, že zmíněná novela byla krok správným směrem, neboť nelpí na přílišném 

formalismu, ale ponechává čistě na soudci, aby nastalou situaci vyhodnotil. Každý svědek však 

zpravidla bude ve své výpovědi nakloněn té straně, která ho jako svědka navrhla, a soudce by měl 

tedy rozpoznat, kdo je věrohodný a kdo nikoliv.79 

Pokud však soudce využije možnosti, kterou mu dává ustanovení § 118 odst. 3 OSŘ a bude si 

svědky do jednací síně volat postupně, měl by taktéž pamatovat na to, co již bylo uvedeno 

v souvislosti s předvoláním. Aby svědci mezi sebou nemohli žádným způsobem komunikovat, 

měli by podle toho taktéž být předvoláváni. To znamená, že by měla být určitá časová prodleva 

od výslechu jednotlivých svědků v jejich předvolání. Je však důležité mít na paměti, 

že nevyslechnutí svědci v době moderních technologií mohou dostávat informace ze soudní síně 

o tom, co mají a nemají říkat. Dále je také žádoucí, aby svědci byli vyslýcháni při jednom jednání, 

aby se následně nemohli připravit a reagovat na to, co u jednání zaznělo. Jak jsem však zmínil 

výše, praxe je bohužel taková, že v souladu s koncentrací řízení upravenou v ustanovení 

§ 118b OSŘ, právní zástupci účastníků řízení navrhují výslechy svědků i po prvním jednání. 
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Tím je tedy velmi omezena možnost soudců, aby všichni svědkové v projednávané věci byli 

vyslechnuti v rámci jednoho jednání.  

Jak vyplývá z dikce ustanovení § 126 odst. 1 OSŘ svědecká výpověď musí být ústní. Uvedené 

se zdá být nepochybné, neboť zmíněné ustanovení doplňuje ustanovení § 125 OSŘ, které hovoří 

o výslechu svědka. I přesto však musel soud postavit najisto, že svědecká výpověď je opravdu 

ústní. Bylo tomu tak v rámci rozsudku Vrchního soudu v Praze (dále jen „Vrchní soud“), 

který v rámci odvolání zamítl návrh žalovaného, aby svědeckou výpověď nahradil listinným 

důkazem, který onu výpověď obsahuje. Vrchní soud poukázal zejména na to, že na rozdíl od listiny 

je svědkovi možné v rámci jeho výslechu klást doplňující otázky.80 

4.2. Výslech všeobecný  

Poté, co je svědek soudcem přivítán v soudní síni, následuje výslech všeobecný (tzv. výslech 

ad generalia). V rámci tohoto výslechu soudce nejprve zjistí svědkovu totožnost. Ta se zpravidla 

zjišťuje občanským průkazem. Může to však být i řidičský průkaz nebo cestovní pas. I když se 

svědek dostaví na jednání bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, není to nutně důvod pro odročení 

jednání. Těžko si lze představit, že by se k soudu dostavil někdo jiný než předvolaný svědek, a 

navíc jsou účastníci řízení zpravidla schopni verifikovat totožnost takové osoby.81  

Poté se soudce zeptá, jaký má svědek vztah k účastníkům řízení, nebo projednávané věci. To je 

pro soudce velmi důležité, neboť na základě toho musí výpověď taktéž hodnotit.82 Nicméně soudce 

si nesmí na základě vztahu svědka a některého z účastníků řízení utvořit názor, že výpověď 

takového svědka je předem bezpředmětná. Mezi svědkem a účastníkem řízení zpravidla bude 

existovat nějaký vztah. Může se jednat o vztah rodinný, kamarádský či kolegiální. Soud však vždy 

musí získanou výpověď vyhodnotit s ostatními důkazy v souladu se zásadou volného hodnocení 

důkazů dle ustanovení § 132 OSŘ.83  

Následně je svědek poučen o povinnosti vypovídat pravdu a nic nezamlčovat pod sankcí 

trestního stíhání, o právu na odepření výpovědi a o právu na svědečné. Jedině řádné poučení může 
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být předpokladem pro založení trestní odpovědnosti za trestný čin křivé výpovědi. Podmínky 

trestnosti však není nutné konkretizovat.84 

Aby uvedené poučení dostálo svému významu, musí mu poučovaná osoba porozumět. Je tedy 

zřejmé, že soudce vždy musí přistupovat ke svědkovi individuálně a s ohledem na jeho osobnost, 

věk a vzdělání. Jinak bude přistupovat k poučení vysokoškolsky vzdělaného profesora a jinak 

k nezletilému dítěti. Pokud má svědeckou výpověď poskytovat osoba, která neovládá český jazyk, 

musí jí být umožněno v souladu s čl. 37 odst. 4 LZPS vypovídat ve svém jazyce. Aby tedy 

cizojazyčná osoba uvedenému poučení porozuměla, je nezbytné, aby byla poučena pomocí 

tlumočníka v její řeči.85 Pokud je výslech svědka veden v jiném než českém jazyce, je 

to pro soudce nesmírně náročné. Byl jsem účasten poměrně dlouhého jednání, kde byli vyslýcháni 

svědci v jejich rodném jazyce, kterým byla japonština. Bylo velmi obtížné následné výpovědi 

vyhodnotit, neboť to, co svědek vnímal svými smysly, soudu popisoval zprostředkovaně pomocí 

tlumočníka.  

4.3. Výslech k věci  

Po výslechu všeobecném následuje výslech k věci (tzv. výslech ad specialia). V průběhu této 

fáze svědek vypovídá o tom, co vnímal svými smysly v souvislosti s projednávanou věcí. Výslech 

k věci je rozdělen na dvě části, o čemž by svědek měl být informován.  

Nejprve je svědek dotázán, zda ví, co je předmětem sporu. Svědek má většinou vztah 

k některému účastníkovi řízení, jak bylo uvedeno v předchozí podkapitole, a je tedy obeznámen 

s projednávanou věcí. Může se však stát, že takovými informacemi nedisponuje a soudce by jej 

měl poučit, k jaké sporné skutečnosti by se měl vyjádřit.86 Následně je svědek vyzván, aby sám 

vylíčil skutečnosti rozhodné o předmětu řízení. V průběhu této fáze by mu neměly být kladeny 

žádné otázky. Účelem je zabránit nejen ovlivnění svědka případnými dotazy, ale také zjištění, 

do jaké míry je svědek o významných skutečnostech informován. Soudce by měl pouze svědka 

usměrňovat, aby neodbíhal od dokazovaných skutečností.87 V některých případech však může být 
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naopak žádoucí, aby svědek byl usměrňován. Je to závislé na osobě svědka. Pokud je svědkem 

osoba staršího věku, nebo dítě, zpravidla mají tendenci popisovat věci, které jsou pro řízení zcela 

irelevantní, a bez zásahu soudce by tedy takové vylíčení skutečností ztrácelo význam.88  

Druhá část výslechu k věci spočívá v pokládání otázek přítomnému svědkovi. Tato část je 

mnohem náročnější nejen pro soudce, ale i pro samotného svědka a účastníky řízení, případně 

jejich právní zástupce. Otázky mohou postupně pokládat předseda senátu, členové senátu, 

účastníci a znalci. Uvedené pořadí je zakotveno v ustanovení § 126 odst. 3 OSŘ. Není však 

vyloučeno, aby předseda senátu umožnil jiné pořadí osob, které budou klást dotazy svědkovi. 

Vždy bude záležet na konkrétní situaci. Taktéž může dojít k tomu, že některá z výše uvedených 

osob prohlásí, že otázek nemá, neboť bylo vše řečeno.89 Soudce musí také velmi pečlivě posuzovat 

vhodnost a účelnost kladených dotazů a podle toho je případně nepřipustit. 

Nepřípustnými otázkami jsou takové, které svědka navádějí k odpovědi, nebo vycházejí 

z nepodložených skutečností. Taktéž není možné svědkovi určitou situaci nastínit a žádat ho            

o pouhé potvrzení, zda to tak bylo, či nikoliv.90  

Na první pohled se to nemusí zdát, avšak problematika nepřípustných otázek je zásadní 

pro celkovou výpověď svědka. Nejde totiž jen o to, že se některý z účastníků, nebo jejich právních 

zástupců zeptá nevhodně. Důležité je, jak takovou nepřípustnou otázku vnímá svědek. 

Procesní strategie některých advokátů je totiž založena na tom, že se pro ně nebezpečného svědka 

budou snažit nepřípustnými otázkami znevěrohodnit. Takové otázky často bývají ještě 

doprovázeny nevhodnými poznámkami ze strany advokátů. Zde je velmi důležité, aby soudce dal 

najevo svou autoritu, která svědka bude před takovými advokáty chránit.91 Avšak advokát 

s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi by měl být schopen získat od svědka odpovědi na své 

otázky bez použití nepřípustných otázek. Nicméně pokud tazatel nebude schopný se zeptat 

způsobem, který by neodporoval právu, je soudce oprávněn možnost klást dotazy odejmout.92 
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Je tak spíše filozofickou otázkou, zda by nemělo být samozřejmostí, že každý advokát respektuje 

nejen zákony, ale všechny zvyklosti související s civilním řízením.  

Důležité je taktéž to, aby bylo rozlišováno mezí pokládáním otázek a následným vyjádřením 

k tomu, co svědek pronesl. Je nepřípustné, aby se advokát v části vyhrazené pro otázky pouštěl se 

svědkem do debaty, že na začátku své výpovědi uvedl něco jiného. Pro takové vyjádření je místo 

až po skončení svědecké výpovědi v souladu s ustanovením § 123 OSŘ. Advokát by neměl 

zapomínat, že od hodnocení důkazů je soudce, nikoliv on.93  

Je výlučně na soudci, jaký zvolí přístup k výslechu svědka. Jestli mu dá větší prostor pro vlastní 

vylíčení skutečností, nebo bude spíš klást doplňující otázky. Vždy se to bude odvíjet od konkrétní 

situace. Uvedené potvrdil i Nejvyšší soud, který ve svém rozsudku dospěl k závěru, že není 

pochybením soudu, pokud některému ze svědků poskytne větší prostor pro vylíčení skutečností 

a naopak jinému svědkovi bude klást doplňující otázky. Účastníkům řízení, případně jejich 

právním zástupcům je pak dána možnost, aby se na nezmíněné skutečnosti v rámci doplňujících 

otázek doptali.94 

4.3.1. Otázky sugestivní  

Jak bylo uvedeno v přechozí kapitole, není možné svědkovi v průběhu jeho výpovědi klást 

nepřípustné otázky. Jednou z kategorií nepřípustných otázek jsou otázky sugestivní neboli 

návodné. Podstatou těchto otázek je, že v nich je zahrnuta okolnost, která má být zjištěna výpovědí. 

Tazatel tedy v takové otázce již naznačuje svědkovi, jak má odpovědět.95 Takovým příkladem 

návodné otázky je: „Navštívil jste ihned po pádu z kola lékaře?“ Správně by se advokát měl zeptat: 

„Co jste udělal po pádu z kola?“ Pokládáním takových otázek v podstatě dochází jen k ověřování 

toho, co patrně již je známo. Sugestivní otázka může být taktéž konstruována tak, že svědkovi 

dává na výběr z možností. Advokát by se v takovém případě zeptal: „Pociťoval jste příznaky 

nemoci v pondělí, nebo až v úterý?“ Správná otázka však zní: „Kdy jste začal pociťovat příznaky 

nemoci?“   

Výslech svědka je však postupný. To znamená, že je třeba vycházet z toho, co již bylo řečeno, 

a posouvat se dál. Je to stejné jako se stavbou domu. Nejdříve je třeba vybudovat základy 
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a až následně je možné stavět stěny a patra. Nelze rovnou začít stavět první patro, 

protože v průběhu stavby můžeme zjistit, že architekt udělal v projektu chybu.  

4.3.2. Otázky kapciózní 

Druhou kategorií nepřípustných otázek jsou otázky kapciózní neboli klamavé. Tyto otázky 

předstírají nepravdivé a neprokázané skutečnosti.96 Příkladem takovéto otázky je: „Proč jste nešel 

k lékaři, když jste měl příznaky nemoci?“ Kapciózní otázky také mohou zahrnovat mylné 

konstatování, nebo nepřesnou citaci svědka. V prvním případě se zpravidla advokát odkazuje 

na jiný důkaz, avšak nepřesně. Ve druhém případě se jedná o situaci, kdy advokát použije 

předešlou odpověď svědka v následující otázce, nicméně udělá to špatně. Ne vždy se však ze 

strany advokáta jedná o úmysl. Za kapciózní otázku je možné označit také otázku, která je neurčitá 

nebo dvojznačná a není zřejmé, na co svědek odpovídá.97  

Ani jednu z těchto dvou kategorií otázek soudce nesmí připustit, neboť by došlo k ovlivnění 

svědkovy výpovědi. Problémem nepřípustnosti otázek během svědecké výpovědi je podle mého 

názoru to, že otázku musí za nepřípustnou soud označit. To znamená, že soudce předem neví, 

na co a jakým způsobem se bude advokát svědka ptát. Otázka tedy může být označena 

za nepřípustnou teprve poté, co je vyřčena. Je tedy zřejmé, že svědek takovou otázku uslyší, 

a ačkoliv soudce vyzve advokáta, aby se zeptal jinak, k určitému ovlivnění svědka již nepochybně 

došlo. Na druhou stranu je zcela nepřípustné, aby soudce předem nějakým způsobem koordinoval 

okruh otázek a způsob jejich pokládání.  
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5. Výslech statutárního zástupce právnické osoby a prokuristy  

Právnické osoby mají procesní způsobilost. Mohou být v souladu s ustanovením § 19 OSŘ 

účastníkem řízení a mohou také dle ustanovení § 20 OSŘ samostatně jednat před soudem. 

Uvedené ostatně vyplývá již ze samotného zařazení zmíněných ustanovení v OSŘ, neboť je obě 

najdeme pod názvem „Účastníci řízení“. Na tomto místě nelze opomenout, že v rámci českého 

právního řádu si v tomto směru odporuje procesně právní a hmotně právní úprava. Před účinností 

OZ, tedy do 31. 12. 2013, měly právnické osoby svou vůli, kterou projevovaly pomocí statutárního 

orgánu, nebo jiné osoby, v souladu s interním předpisem právnické osoby. Od 1. 1. 2014 však 

právnické osoby dle OZ vůli nemají a jejich vůli tvoří osoby fyzické.98  

Problematický je výslech osob zastávajících pozici statutárního orgánu právnické osoby. 

Zákon rozlišuje mezi tím, zda je vyslýchán aktuální, nebo bývalý statutární zástupce. 

Odlišnost spočívá v tom, zda se na takovou osobu bude pohlížet jako na svědka, nebo jako na 

účastníka řízení.  

V ustanovení § 126 odst. 4 OSŘ je upraven postup pro výslech současného statutárního 

zástupce právnické osoby. S ohledem na to, že toto ustanovení odkazuje v plné míře na ustanovení 

§ 131 OSŘ, bude tedy takový statutární zástupce vyslýchán jako účastník řízení. To je však 

v přímém rozporu s tím, co je uvedeno výše. Účastníkem řízení je totiž právnická osoba, nikoliv 

fyzická osoba, která za ni jedná. Podle mého názoru zde dochází k fikci, neboť se ze statutárního 

zástupce najednou z pohledu procesního práva stává účastník řízení. Pokud tedy má dojít 

k výslechu takové osoby, je nutné, aby k němu tato fyzická osoba udělila souhlas.99 Judikatura se 

na tomto místě snaží uvést do fungujícího stavu protichůdnou hmotně právní a procesní úpravu. 

V neposlední řadě je možné současného statutárního zástupce vyslechnout jen tehdy, pokud nelze 

dokazovanou skutečnost prokázat jinak.  

Novelou OSŘ z roku 2009 bylo do OSŘ vloženo nové ustanovení § 126a, které upravuje 

výslech bývalého statutárního zástupce právnické osoby. Vložení tohoto ustanovení do OSŘ bylo 

pravděpodobně reakcí na praxí řešené případy.100 Uvedené vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu, 

který dospěl k závěru, že místostarosta obce, který byl vyslýchán v souvislosti se svou činností 
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místostarosty, avšak starostou v době řízení již nebyl, nemůže být vyslýchán jako svědek, nýbrž 

jako účastník řízení.101 Domnívám se, že zákonodárce nicméně uvedený rozsudek zcela 

nerespektoval. Ustanovení § 126a OSŘ totiž říká, že výslech bývalého statutárního zástupce 

právnické osoby má být proveden dle ustanovení § 131 odst. 2 věta druhá a třetí. K výslechu tedy 

není zapotřebí jeho souhlasu. Taktéž jej nelze postihnout za trestný čin křivé výpovědi podle 

ustanovení § 346 TZ. Pozoruhodné však je, že bývalý statutární zástupce má nárok na náhradu 

hotových výdajů a ušlého výdělku v souladu s ustanovením § 139 OSŘ. Záměrně jsem nepoužil 

pojem svědečné, protože se nejedná o svědka v pravém slova smyslu. 

Podle mého názoru je úprava obsažená v ustanovení § 126a OSŘ nesprávná, neboť se nejedná 

ani o výslech účastníka řízení, ani o výslech svědka. Je to neúspěšný výsledek snažení dát do 

souladu již zmiňovaný rozpor hmotného a procesního práva. Na tomto místě nelze opomenout 

usnesení Ústavního soudu, které se sice vztahuje k úpravě účinné před novelou OSŘ z roku 2009, 

kterou bylo do OSŘ vloženo ustanovení § 126a, nicméně se domnívám, že jej lze plně využít i za 

současné úpravy. V tomto usnesení Ústavní soud dospěl k závěru, že ačkoliv byl bývalý statutární 

zástupce účastníka řízení vyslechnut jako svědek, nikoliv jako účastník, nemusí to nutně znamenat 

porušení práva na spravedlivý proces a zrušení rozsudku. Podle Ústavního soudu se musí tvrzený 

nedostatek posuzovat v kontextu celého řízení, a jestliže byl bývalý statutární zástupce vyslechnut 

jako svědek, nikoliv jako účastník, klade to na něho přísnější podmínky. Tudíž z toho nelze 

vyvodit nesprávnost rozhodnutí.102 Podle mého názoru je tedy ustanovení § 126a OSŘ 

nekoncepční a není žádným přínosem pro praxi.  

Prokurista 

Protichůdný přístup, ve srovnání s dvěma výše uvedenými, se aplikuje ve vztahu 

k prokuristovi. O tom, jakým způsobem má být vyslýchán prokurista, však v OSŘ není zmínka. 

Odpověď tedy musela přinést judikatura. Uvedeným se zabýval Nejvyšší soud, který dospěl 

k závěru, že prokurista, kterému udělila prokuru právnická osoba, která je účastníkem řízení, bude 

vyslýchán jako svědek.103  

                                                 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1397/2006 

 
102 Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. III. ÚS 2181/09 

 
103 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1862/2015 
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Postavení statutárního orgánu v rámci právnické osoby a prokuristy je samozřejmě odlišné. 

Co do rozsahu se však oprávnění prokuristy může blížit oprávnění statutárních orgánů.104 

Dovolím si tedy s posledně citovaným rozhodnutím Nejvyššího soudu nesouhlasit. Při pohledu 

do ustanovení § 21 OSŘ zjistíme, že za právnickou osobu mimo jiné jedná prokurista, může-li 

podle udělené prokury jednat samostatně. Proč by tedy prokurista, s ohledem na výše uvedené, 

tedy že rozsah oprávnění prokuristy může být v zásadě shodný s oprávněním statutárního orgánu, 

nemohl být vyslýchán za stejných podmínek uvedených v ustanovení § 126 odst. 4, případně 

ustanovení § 126a OSŘ? Je přeci naprosto běžné, že prokurista za právnickou osobu uzavře 

smlouvu, a tím pádem tedy projeví její vůli. Nevidím z pohledu procesního práva rozdíl mezi tím, 

zda vůli projeví statutární zástupce nebo prokurista. Již v citovaném rozsudku Nejvyšší soud uvedl 

„ze zásady rovného postavení účastníků řízení vyplývá, že v občanském soudním řízení, jež se týká 

právnické osoby, nemůže mít odlišný procesní význam výslech osoby, která v době, kdy se staly 

okolnosti významné pro rozhodnutí ve věci, vyjadřovala vůli právnické osoby, od výslechu jiných 

účastníků řízení.“105 Ačkoliv se jedná o rozsudek z doby před účinností OZ, lze jej plně aplikovat 

i dnes. Jak už jsem několikrát uvedl, s účinností OZ nedošlo z pohledu procesního práva 

a právnických osob ke změnám, které by bránily uvedený rozsudek použít.  

                                                 
104 ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019-. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7598-656-6, § 450 

 
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1397/2006 
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6. Specifika výslechu spojené s osobou svědka 

Aby soud vytěžil ze svědecké výpovědi maximum, musí ke každému svědkovi přistupovat 

individuálně. Vždy je nutné brát v potaz rozumovou úroveň, zdravotní stav, nebo věk. Všechny 

tyto atributy se potom odrazí nejen v přístupu ke svědkovi v průběhu jeho výpovědi, ale i v jejím 

následném hodnocení.  

6.1. Výslech nezletilého svědka 

V rámci této podkapitoly bude pojednáno o výslechu nezletilé osoby. Pokud se níže bude 

hovořit o nezletilé osobě, má se tím na mysli osoba, která nedovršila osmnáctého roku věku 

v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 OZ. Výslech svědka, kterým je nezletilá osoba, je nesmírně 

náročný. Náročnost spočívá nejenom v tom, že je zapotřebí se přizpůsobit intelektuální úrovni 

svědka, ale zejména v tom, aby takovýto svědek neutrpěl v důsledku necitlivého přístupu 

psychickou újmu. Výslech nezletilého svědka je typický především pro řízení upravená v hlavě 

páté zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Nicméně je možné se s ním setkat      

i v rámci řízení podle OSŘ.  

Způsob výslechu nezletilého svědka však není v OSŘ uveden. Jedná se podle mého názoru 

o velký deficit civilního procesního práva ve srovnání s trestním právem procesním. Trestní řád 

totiž ve svém ustanovení § 102 obsahuje podrobný návod, jak má být postupováno v případě, že je 

svědkem osoba mladší 18 let.106 Věková hranice 18 let vychází mimo jiné z článku 1 sdělení 

č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte.107 

Ačkoliv si plně uvědomuji, že svědectví z oblasti trestního práva může být pro nezletilého svědka 

mnohem psychicky náročnější než z oblasti práva civilního, myslím si, že obdobný návod 

pro civilní soudy, jak mají postupovat při výslechu takových svědků, by byl přínosný.  

S ohledem na výše uvedené se tedy zákonná svědecká povinnost v celém svém rozsahu 

vztahuje i na nezletilého svědka v souladu s ustanovením § 126 OSŘ. Takový svědek je tedy 

povinen se na předvolání dostavit k soudu a vypovídat o skutečnostech, které vnímal svými 

smysly. Výslech zde provádí soud, nikdo jiný. V rámci všeobecného výslechu je soudce povinen 

svědka poučit o významu svědecké výpovědi, o jeho právech a povinnostech a o sankci trestního 

stíhaní v případě křivé výpovědi. Obsah poučení zůstává tedy stejný jako u jakéhokoliv jiného 

                                                 
106 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-153-

3, s. 18 

 
107 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-465-0, s. 1499-1500 
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svědka, s výjimkou poučení o sankci trestního stíhání za křivou výpověď u svědka mladšího 15 

let, neboť taková osoba není v souladu s ustanovením § 25 TZ trestně odpovědná. Soudce však 

musí pečlivě volit takové výrazy, aby nezletilý svědek pochopil obsah poučení. Je však otázkou, 

zda je takový svědek schopen vyhodnotit naplnění důvodů, pro které je oprávněn odepřít výpověď, 

neboť by tím mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě (je-li starší 15 let) nebo osobě 

blízké.108  

Než soudce započne s výslechem k věci, měl by si za pomoci emocionálního kontaktu 

s nezletilým svědkem zjistit úroveň jeho zralosti. V rámci výslechu k věci je zcela nezbytné, aby 

nezletilý dostal prostor, aby bez přerušování mohl vylíčit, co vnímal svými smysly. Pokud by totiž 

došlo k přerušení, mohl by nezletilý svědek ztratit souvislost, ale i vůli pokračovat ve své 

výpovědi. Velmi důležitá je taktéž délka výslechu k věci, neboť čím je nezletilý mladší, tím se 

zkracuje doba, po kterou je schopen udržet pozornost a koncentraci pozornosti. Druhá fáze 

výslechu k věci, tedy kladení otázek, může být zahájena až ve chvíli, kdy si je soudce jistý, že 

nezletilý svědek již neví, co říci.109 

Nezletilí nebyli vždy vnímáni jako způsobilí poskytovat svědectví. Důvodem byla především 

obava z dotváření reality. Pozdější výzkumy však ukázaly, že v některých případech je nezletilý 

schopen podat přesnější obraz reality než dospělý. Na druhé straně je třeba mít na paměti, že čím 

je nezletilý mladší, tím je riziko jeho ovlivnění větší. Nezletilí taktéž budou zpravidla na uzavřenou 

otázku, kde mohou odpovědět ano, či ne, odpovídat ano, jelikož je to pro ně snazší. Důležité je 

taktéž zajistit příjemnou atmosféru a takové prostředí, aby se nezletilý cítil konformě.110 

Samozřejmostí je zákaz pokládat kapciózní a sugestivní otázky, neboť to může celý výslech 

nezletilého zmařit. 

Výslech nezletilého je bezesporu jedna z nejnáročnějších disciplín, kterou musí soudce 

ovládat. Myslím si, že by však v tomto směru měla být soudcům poskytnuta větší podpora, 

ve smyslu metodiky provádění těchto výslechů. Otázkou také je, jestli by mnohem efektivnější 

nebylo vyčlenit na každém soudu speciálně vyškolené soudce nebo zaměstnance, kteří by měli 

na starost výslech nezletilých osob.   

                                                 
108 MELICHAROVÁ, Dita Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení [Systém ASPI].  Sdc. - Soudce (Wolters Kluwer) 

[cit. 2022-3-9].  ASPI_ID LIT212627CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 

 
109 Tamtéž 

 
110 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 

978-80-7380-461-9, s. 341-344 
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6.2. Výslech osoby staršího věku 

Kromě nezletilých svědků je zapotřebí individuálně přistupovat taktéž k osobám, které jsou již 

v pokročilejším věku. Nelze však jednoznačně určit věkovou hranici, kdy již bude na místě 

individuální přístup. Stáří totiž každého poznamenává odlišně. Někdo je v 80 letech čilý a nemá 

sebemenší problém se svou pamětí, a jiný v 60 letech v důsledku nemoci neví, co se událo 

před hodinou.  

Pro starší lidi je především typické, že jim nečiní problém hovořit o událostech z jejich mládí, 

avšak stěží si vybaví týden staré dojmy. Není to však jen paměť, která v důsledku pokročilého 

věku slouží poněkud méně. Starší lidé zpravidla hůře vidí a slyší, což má zásadní význam při jejich 

výpovědi, neboť mohou poskytovat informace, které jsou ve skutečnosti mylné. Je však nutné, aby 

se soudci nebo účastníci řízení případně jejich právní zástupci nesnažili takové osoby 

přesvědčovat, případně jim podsouvat, že se mohli přeslechnout, nebo se jim to jen zdálo. 

Následkem by byl odmítavý postoj takové starší osoby a dost možná konec její svědecké výpovědi. 

Pří výslechu starších osob je taktéž důležitá trpělivost, neboť starší lidé jsou často velmi hovorní. 

Není však na místě to nějakým způsobem svědkovi vyčítat, nebo dávat najevo. Stejně, jako je tomu 

u nezletilých svědků, i u starších osob je velmi vysoká míra ovlivnění. Tomu by tedy měl 

odpovídat způsob pokládání otázek. Neméně důležitá je délka samotného výslechu, neboť starší 

lidé se brzy přestanou koncentrovat a zapomenou, o čem vlastně mluví.111 

Myslím si, že na rozdíl od výslechu nezletilých osob, není pro soudce výslech starších osob 

tolik náročný. Soudce si především musí uvědomit, že každý z nás jednou bude starý a že je 

zapotřebí ke starším lidem chovat úctu a respekt. Ve stejném duchu by se měl taktéž výslech starší 

osoby odehrávat.   

                                                 
111 MATIÁŠEK Jan, SOUKUP, Jaroslav a BÁRTA, Bohumil, Psychologie a výslechová praxe, Praha: Nakladatelství Orbis, 

1968, s. 64-67 
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7. Zvláštní postupy výslechu svědka 

V souladu s ustanovením § 122 odst. 1 OSŘ má soudce provádět dokazování při jednání. 

Jedná se o zakotvení zásady přímosti, což je jedna ze základních zásad českého civilního procesu. 

Její podstatou je nezávislost a objektivita rozhodování, včetně zajištění práva účastníků se vyjádřit 

k již provedeným důkazům. Přímost je zachována tehdy, jestliže je podkladem pro rozhodnutí 

pouze to, co se před soudem odehrálo. Zásada přímosti se nejvíce projevuje právě při výslechu 

svědka, neboť jeho věrohodnost lze zjistit tak, že ho soudce a účastníci řízení při jeho výpovědi 

vidí a slyší.112 V některých zákonem předvídaných situacích může být tato zásada oslabena. 

V souvislosti s dokazováním pomocí svědecké výpovědi bude zásada přímosti potlačena v případě 

výslechu svědka dožádaným soudem, mimo jednání nebo za využití videokonferenčního 

zařízení.113   

7.1. Výslech svědka dožádaným soudem 

Pokud se soud rozhodne provést svědeckou výpověď pomocí dožádaného soudu, musí proto 

být předem splněny určité podmínky. Dožádání je obecně možné, pokud by příslušný úkon 

procesní soud mohl provést jen s obtížemi nebo se zvýšenými, neúčelnými náklady a nebo jej 

v obvodu soudu vůbec nelze provést.114 Nutnost splnění podmínek dožádání byla předmětem 

posuzování i u Ústavního soudu, který vyjádřil názor, že soud může hodnotit důkazy, aniž by je 

provedl, jen tehdy, jsou-li splněny důvody pro dožádání. V opačném případě by se jednalo                

o porušení zásady přímosti vyplývající z čl. 36 odst. 1 LZPS a čl. 6 odst. 1 sdělení č. 209/1992 Sb. 

federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv                         

a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.115  

Samotné dožádaní začíná tím, že soudce se obrátí na dožádaný soud s žádostí o provedení 

výslechu svědka. Dožádaným soudem je vždy soud okresní (v Praze soud Obvodní, v Brně soud 

Městský). Nejinak tomu je i v případě, že v prvním stupni bude věcně příslušný soud krajský. 

Procesní soud zpravidla nezasílá dožádanému soudu celý spis, ale jen přípis, v němž je obsažen 

předmět dožádání. Spis se nezasílá z toho důvodu, že po dobu provádění dožádaného úkonu, 

                                                 
112 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Pojmové znaky civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 

Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-538-8, s. 63–64 

 
113 Ustanovení § 122 odst. 2 OSŘ 

 
114 Ustanovení § 39 odst. 1 OSŘ 

 
115 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2004, sp. zn. IV. ÚS 57/04  
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by nemohl procesní soud činit v řízení žádné úkony. V žádosti o dožádání výslechu svědka by 

taktéž měly být uvedeny otázky, které mají být zodpovězeny. K dožádanému soudu je zapotřebí 

předvolat osoby, jejichž účast je v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 OSŘ zapotřebí. Pokud by 

se tak nestalo, jednalo by se o porušení práva na spravedlivý proces. Dožádaný soud je oprávněn 

vůči svědkovi použít pořádková opatření. V případě bezvýslednosti úspěchu pořádkových opatření 

může požádat o konzultaci procesní soud, zda na výslechu takového svědka opravdu trvá. 

V neposlední řadě také dožádaný soud rozhoduje o svědečném.116 

Soudce musí vždy pečlivě zvážit, zda pro účely rozhodnutí potřebuje zajistit výslech svědka 

dožádaným soudem. Kromě výše zmíněných důvodů je také nutné vzít v potaz svědkovu osobu,  

a zda tedy nebude účelnější svědka vyslechnout pomocí videokonference. Výslech svědka pomocí 

dožádaného soudu bude v době moderních technologií výjimkou. Provádění výslechu svědka 

dožádaným soudem taktéž logicky snižuje relevanci jeho výpovědi, neboť procesní soud nemůže 

vnímat jeho gesta, mimiku a řeč těla.  

7.2. Výslech svědka mimo jednání 

Pokud se soudce rozhodne pro výslech svědka mimo jednání, bude tento úkon neveřejný. Je to 

zásadní rozdíl oproti výslechu svědka dožádaným soudem. V druhém zmiňovaném případě se totiž 

jedná o stejný výslech, jako by jej prováděl soud procesní. Výslech svědka prováděný mimo 

jednání však není veřejný a účastnit se ho mohou pouze účastníci řízení, případně jejich zástupci. 

Stejně jako v případě dožádání, tak i u úkonu, který soud provádí mimo jednání, je narušena zásada 

přímosti. Svědka mimo jednání je tedy možné vyslechnout pouze v případě, že nebude možné 

tento úkon provést při jednání. Zpravidla půjde o situace, kdy svědek bude hospitalizovaný 

ve zdravotnickém zařízení, ve výkonu trestu nebo ve vazbě.117 

Před tím, než se soud rozhodne pro výslech svědka mimo jednání, je vhodné zjistit, zda je 

svědek schopen poskytnout výpověď. Pokud se svědek nachází ve vazbě, nebo ve výkonu trestu, 

je třeba zjistit, ve které věznici se osoba nachází, případně zda nebyla již propuštěna. Pokud je 

osoba, která má být vyslechnuta jako svědek, ve vazbě, je nezbytné si vyžádat k výslechu souhlas 

soudu, který tuto osobu do vazby vzal. O výslechu svědka konaného mimo jednání je nutné 

vyrozumět účastníky, případně jejich právní zástupce. Výslech svědka mimo jednání je 

                                                 
116 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 39 

 
117 Tamtéž, § 122  
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zaznamenán na záznam, nebo se o něm sepisuje protokol. Soudce je vždy při následném řádném 

jednání povinen sdělit výsledky dokazování provedeného mimo jednání. Stejně jako v případě 

dožádání by soudce měl zvážit, zda je nutné provést výslech svědka mimo jednání a nelze se bez 

tohoto důkazu obejít, nebo jej zajistit jinak.118 

7.3. Výslech svědka pomocí videokonferenčního zařízení  

Výslech svědka za pomoci videokonferenčního zařízení je významným krokem vpřed 

z hlediska elektronizace justice. Tato možnost byla zavedena novelou č. 296/2017 Sb., zákon, 

kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony, která vložila do OSŘ nové ustanovení § 102a. Smyslem této novely bylo nejen snížit 

náklady a zrychlit soudní řízení, ale především posílit zásadu přímosti a odklon od staršího 

institutu, kterým je dožádání. Výslech svědka pomocí videokonferenčního zařízení lze využít 

ve všech situacích, které byly zmíněny v rámci dožádání, nebo provádění výslechu svědka mimo 

jednání. Stejně jako v případě dožádání i tento způsob svědecké výpovědi by měl být použit jen 

tehdy, pokud by provedení svědecké výpovědi procesním soudem nebylo účelné z hlediska 

nákladů a obtížnosti.119  

Samotný postup je v zásadě shodný s tím, jako kdyby se jednalo o klasický výslech svědka. 

Nejprve je nutné ověřit svědkovu totožnost. To zpravidla činí zaměstnanec procesního soudu, 

který je přítomen u vyslýchané osoby. Tím je zajištěna věrohodnost celého úkonu. Výslech svědka 

pomocí videokonferenčního zařízení může taktéž organizačně zajišťovat dožádaný soud.  

Vždy bude záležet na rozhodnutí předsedy senátu, jakou z uvedených variant zvolí. 

I zde musí být svědek poučen o povinnosti vypovídat pravdu a nic nezamlčovat pod hrozbou 

trestního stíhaní za trestný čin křivé výpovědi. Je vhodné, aby byl svědek taktéž upozorněn, jakým 

způsobem je vyslýchán a co je od něj žádáno (např. aby mluvil zřetelně a díval se do kamery). 

S ohledem na to, že se jedná o výslech za použití techniky, která nemusí být bezchybná, je možné, 

že se při jejím selhání bude muset přistoupit k výslechu za pomoci dožádaného soudu, nebo osobní 

                                                 
118 Tamtéž, § 122  

 
119 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4132/2018 
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přítomnosti svědka.120 Pokud je svědek vyslýchán za pomoci videokonferenčního zařízení, vždy je 

o tom pořízen zvukový a obrazový záznam.  

V současné době se však začínají ve velké míře prosazovat tzv. mobilní videokonference. 

Ty se liší od těch běžných v tom, že videokonferenční zařízení je pro celý soud jen jedno a je velmi 

náročné si rezervovat soudní síň, ve které se nachází, vlivem velkého množství řízení. Podstata je 

samozřejmě totožná, avšak potřebný software je nainstalován na jakémkoliv zařízení, ať už na 

notebooku nebo chytrém telefonu. Zásadním přínosem tedy je, že soudce není vázán na konkrétní 

soudní síň.121 

Nespornou výhodou výslechu svědka pomocí videokonferenčního zařízení je možnost se 

svědkem komunikovat a vnímat jeho řeč těla na rozdíl od dožádání. V posledních dvou letech, kdy 

byl v důsledku pandemie nemoci COVID-19 omezen pohyb, byla videokonferenční zařízení 

k výslechu svědka hojně využívána.122 

7.3.1. Využití videokonference v rámci Evropské unie 

V současné době je úprava stanovující způsob výslechu svědka, který se nachází na území 

jiného členského státu Evropské unie, obsažená v Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 

28. května 2001 o spolupráci členských soudů členských států při dokazování v občanských nebo 

obchodních věcech.123 V rámci spolupráce soudů členských států v souvislosti s dokazováním 

ve věcech občanských a obchodních dochází taktéž k upřednostňování využívání 

videokonference. V tomto nařízení se však s ohledem na stáří tohoto dokumentu s použitím 

videokonference příliš nepočítá. To se nicméně změní, jelikož od 1. 7. 2022 bude mezi členskými 

státy Evropské unie platit nové Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2020/1783, ze dne 

25. listopadu 2020 o spolupráci členských států při dokazování v občanských a obchodní věcech. 

Rozdíl mezi výše uvedenými nařízeními spočívá v tom, že ve druhém zmiňovaném nařízení se 

zásadním způsobem upřednostňuje nejenom k výslechu svědka, ale obecně k dokazování 

                                                 
120 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 102a  

 
121 PAVLÍK, Martin Elektronizace justice: Mobilní videokonference [Systém ASPI].  Sdc. - Soudce (Wolters Kluwer) [cit. 

2022-3-6].  ASPI_ID LIT278428CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 

 
122 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, DOLEŽÍLEK, Jiří. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 3. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2021, s. 511-512  

 
123 STANISLAV, Antonín; JALLOUL, Zuzana Legislativní a technické aspekty videokonference v soudním řízení [Systém 

ASPI].  Sdc. - Soudce (Wolters Kluwer) [cit. 2022-3-9].  ASPI_ID LIT231834CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-

517X. 
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využívání moderních technologií v čele s videokonferencí. Evropská unie tímto apeluje na členské 

státy, aby tento způsob využívaly, neboť to zásadním způsobem urychlí a zjednoduší dokazování.   
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8. Hodnocení důkazů 

Hodnocení důkazů je poslední fází procesu dokazování. Soud však vyhodnocuje důkazy 

průběžně, nikoliv až po provedení všech důkazů. Důvodem je, aby soud neprováděl nadbytečně 

dokazování, pokud již má určitou skutečnost za prokázanou.124 Proces hodnocení důkazů popsal 

ve svém rozsudku Nejvyšší soud jako myšlenkovou činnost, kterou je důkazům přisuzována 

hodnota závažnosti pro rozhodnutí, dále hodnota zákonnosti, pravdivosti a věrohodnosti. 

Přičemž v rámci hodnocení závažnosti soud posuzuje, zda o důkaz může opřít skutková zjištění. 

Při zjišťování pravdivosti soud hodnotí, které skutečnosti lze podávaným důkazem považovat 

za pravdivé. Věrohodnost se posuzuje s ohledem na důkazní prostředek a způsob jejího 

provedení.125 Zákonný je pouze takový důkaz, který byl opatřen v souladu se zákonem. 

Český civilní proces je ovládán zásadou volného hodnocení důkazů, jejíž vyjádření je 

obsaženo v ustanovení § 132 OSŘ, dle kterého soud hodnotí důkazy podle své úvahy nejen 

jednotlivě, ale i v jejich vzájemné souvislosti s přihlédnutím k tomu, co v řízení vyšlo najevo. 

Tato zásada spočívá především v tom, že žádný zákon soudci neukládá, jakou důkazní sílu má 

jednotlivým důkazním prostředkům přiznat. Soud nicméně musí respektovat rozhodnutí o tom, 

že byl spáchán přestupek, trestný čin nebo rozhodnutí o osobním stavu. Soudce však vždy musí 

mít na paměti, že v odůvodnění rozhodnutí je třeba uvést, jak k jednotlivým důkazům přistoupil, 

nebo naopak proč některé důkazy neprovedl vůbec. Není tedy možné, aby bezmezně uplatňoval 

svou libovůli. Zásada volného hodnocení důkazů je však do určité míry prolomena, a to sice 

v ustanovení § 134 OSŘ, kde je přisuzována důkazní síla veřejným listinám. Protikladem zásady 

volného hodnocení důkazů je zásada legální teorie důkazní. Tato zásada je založena na tom, že je 

zákonem určeno, jaký důkaz se má v konkrétní věci použít a způsob, jakým má být hodnocen. 

Legální teorie důkazní například přisuzovala vyšší váhu svědectví muže než svědectví ženy.126 

Zásada volného hodnocení klade nepochybně vysoké požadavky na osobu soudce. Roli hraje 

nejen vzdělání, ale taktéž logické uvažování, životní zkušenosti a moudrost. Proto je tedy důležité 

                                                 
124 ŠÍNOVÁ, Renáta, HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Civilní proces: Obecná část a sporné řízení. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2020. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-787-3, s. 289 

 
125 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 33 Cdo 2441/2008 

 
126 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Pojmové znaky civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 

Monografie (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-538-8, s. 81-82 
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vybírat soudce pečlivě, aby mohli odpovídajícím způsobem naplnit zásadu volného hodnocení 

důkazů, a nikoliv aby hodnotili důkazy libovolně.127 

8.1. Hodnocení svědecké výpovědi  

Ačkoliv zákon v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů neposkytuje soudcům žádný 

návod, jak důkazy hodnotit, určité vodítko postupem času nabídla judikatura. Ze všech výše 

uvedených atributů (závažnost, zákonnost, pravdivost a věrohodnost) je u svědka nepochybně 

nejnáročnější posledně zmiňovaná věrohodnost. Nejvyšší soud v této souvislosti uvedl, 

že věrohodnost svědecké výpovědi se zakládá kromě jeho vztahu k účastníkům také na tom, jaká 

je jeho rozumová úroveň, schopnost vyjadřování a chování při výslechu. Pro věrohodnost 

svědecké výpovědi je to stěžejní, neboť se jedná o skutečnosti, které zpravidla nejsou 

zaznamenány v rámci jednání, avšak soudce je musí brát v potaz.128 

V rámci civilního řízení však svědek zpravidla bude mít nějaký vztah k účastníkům řízení, 

nebo k projednávané věci. To samozřejmě soudce musí brát v potaz, nicméně nesmí a priori 

pohlížet na výpověď takového svědka jako na nepravdivou. Velmi důležité je taktéž pozorovat 

schopnost svědka reprodukovat skutečnosti a jeho vyjadřování. Je logické, že účastník, případně 

jeho právní zástupce svědka před jeho výslechem instruují, co je vhodné, aby řekl, a co nikoliv. 

Pokud svědek velmi přesně odpovídá na otázky týkající se skutečností starých několik let, není 

to příliš přesvědčivé a snižuje to věrohodnost jeho výpovědi. Aby si soudce mohl vytvořit 

představu o věrohodnosti svědka, musí tomu odpovídat i jeho příprava na jednání, resp. na jeho 

výslech.129 Soudce nesmí zejména v průběhu výpovědi svědka připustit nemístné otázky 

účastníků, případně jejich právních zástupců, neboť to může svědka znervóznět a snížit jeho 

věrohodnost, byť by vypovídal zcela pravdivě. 

Nejdůležitější, ale zároveň nejnáročnější na posouzení věrohodnosti svědecké výpovědi je řeč 

těla a chování svědka při výslechu. Soudce by se měl zaměřit zejména na plynulost řeči, intonaci 

hlasu, gestikulaci, mimiku a nadměrnou potivost. Naopak nejmenší vliv na svědkovu věrohodnost 

má jeho rozumová úroveň. Uvedené má význam zejména tehdy, pokud je svědkem osoba nezletilá, 

nebo trpící duševní poruchou. V opačném případě, u plně svéprávného člověka, nelze totiž tvrdit, 

                                                 
127 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 132 
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že čím je osoba vzdělanější, tím je pravdomluvnější a naopak.130 Je nutné si však uvědomit, 

že některým osobám dělá problém mluvit před lidmi, jelikož je to pro ně stresová situace. 

V takovém případě se může svědek potit, mluvit potichu nebo přerušovaně. Soudce ale musí být 

schopen to rozpoznat, právě s ohledem na výše uvedenou zásadu volného hodnocení důkazů 

vyplývající z ustanovení § 132 OSŘ. Pokud totiž bude výpověď takového svědka v souladu 

s ostatními provedenými důkazy, není důvod snižovat jeho věrohodnost.  

Špatné uplatnění zásady volného hodnocení důkazů může být v rozporu s právem 

na spravedlivý proces zakotveném v čl. 36 odst. 1 LZPS, a může tedy vést ke zrušení rozhodnutí. 

Uvedené vyplývá ze závěru Ústavního soudu, podle kterého nesmí být hodnocení důkazů a k tomu 

přijaté skutkové závěry výrazem omylu, nebo logického excesu.131 Soudce se musí tedy 

v rozhodnutí vypořádat nejen se svědeckou výpovědí, ale se všemi provedenými důkazy.  

8.1.1. Test RAVEN 

Věrohodnost svědecké výpovědi je možné taktéž posuzovat za pomoci pravidel kritického 

myšlení pod názvem RAVEN. Tento název je složen z počátečních písmen anglických slov, 

které označují atributy, jež mají být posuzovány. Jednotlivá písmena označují reputaci 

(reputation), schopnost pozorovat a reprodukovat skutečnosti (ability to see), vložený zájem 

(vasted interest), odbornost (expertise) a neutralitu (neutrality).132  

Reputace označuje, do jaké míry bude svědek spolehlivý. To vyplývá z jeho dosavadního 

života. Je především zapotřebí zohlednit, zda svědek již nebyl usvědčen z trestného činu křivé 

výpovědi, nebo zda se nejedná o osobu, která by k soudu přišla svědčit jenom z důvodu vidiny 

finančního zisku. Neméně důležitou okolností mající vliv na reputaci svědka je jeho společenské 

postavení.133 

Schopnost pozorovat a reprodukovat skutečnosti odráží to, jak svědek svými smysly 

dokazovanou skutečnost vnímal a je schopen ji vyjádřit. V rámci tohoto atributu je nutné 

posuzovat zdravotní stav a psychický vývoj svědka. Pokud bude svědek nedoslýchavý, nebo má 
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velmi silné dioptrie, je potřeba to v rámci věrohodnosti jeho výpovědi zohlednit. Taktéž bude jinak 

reprodukovat skutečnosti malé dítě a jinak dospělá osoba.134  

Vložený zájem zjišťuje zájem svědka na výsledku řízení s ohledem na jím poskytnuté 

informace. Je tedy nutné vyhodnocovat rizika, která pro svědka vyplývají ať už z lživé, 

nebo pravdivé výpovědi.135 Soudce tedy musí vyhodnotit, jaký má svědek vztah nejen 

k účastníkům řízení, ale taktéž k projednávané věci, a zda by pro sebe mohl svou výpovědí něco 

získat, či nikoliv. 

V rámci odbornosti je posuzováno, zda svědek disponuje určitými odbornými znalostmi, 

které mohou jeho výpověď ovlivnit. V některých případech bude žádoucí, aby svědek takovými 

znalostmi disponoval, neboť může věrohodně popsat, co vnímal svými smysly. Pokud se bude 

jednat například o svědectví z oblasti technického zařízení, zpravidla bude zapotřebí znalost 

o fungování takového zařízení.136  

Pojem neutralita označuje vztah svědka k účastníkům řízení. Velmi důležité je neutralitu 

odlišovat od vloženého zájmu. V případě druhého zmiňovaného atributu svědek sleduje svůj 

vlastní zájem. Naopak v případě neutrality se vyhodnocují aspekty, pro které svědek bude v rámci 

své výpovědi podporovat názor některého z účastníků řízení.137  

Ačkoliv bylo judikaturně několikrát popsáno, jaké atributy mají soudci při hodnocení svědecké 

výpovědi brát v potaz, domnívám se, že výše zmíněný test RAVEN, který české soudy výslovně 

neaplikují, je přesnější. Je však nutné podotknout, že jeden velmi důležitý aspekt tento test opomíjí, 

a to sice chování svědka v průběhu jeho výpovědi před procesním soudem. Ať už se soudce bude 

v rámci posuzování věrohodnosti svědka řídit postupem uvedeným v předešlé podkapitole, 

nebo posledně zmiňovaným testem RAVEN, jedná se v obou případech pouze o obecný postup. 

Soudci však musejí mít na paměti, že v odůvodnění rozhodnutí musí uvést, na základě jakých 

důkazů rozhodovali v souladu s ustanovením § 132 OSŘ. 
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8.2. Chyby při hodnocení svědkovy věrohodnosti  

Aby mohl soudce s co největší mírou přesnosti posoudit věrohodnost svědecké výpovědi, musí 

se sám vyvarovat potenciálním chybám v průběhu provádění výpovědi. Je tedy nezbytné, aby 

soudce pracoval na svém vlastním sebepoznání a schopnosti empatie. Nejčastěji se soudce může 

dopustit špatného vyhodnocení v důsledku haló efektu, kognitivního schématu, idiosynkrazie 

a protipřenosu.138 

Haló efekt je poměrně běžný jev, který spočívá ve vytvoření dojmu na základě prvního 

kontaktu s obou, z něhož se následně vytváří předsudečný obraz o jeho chování. Takto vytvořený 

dojem může být dobrý, ale i špatný. V případě mladého a upraveného člověka může soudce nabýt 

dojmu, že se jedná o pravdomluvnou osobu, a naopak. S ohledem na to, že první dojmy jsou velmi 

silné a je náročné je následně korigovat získanými informacemi, neměl by soudce jako nestranný 

rozhodce sporu tzv. haló efektu podlehnout.139 

Dalším problémem jsou kognitivní schémata neboli myšlenkové postupy. Jedná se o takové 

postupy, které se vytváří na základě praxe a získaných zkušeností. Pokud by se soudce dopustil 

takovéto chyby, může to mít fatální dopad na následné vyhodnocení svědkovy věrohodnosti. 

Soudce totiž může podvědomě opomenout informace, které jsou podle jeho zkušeností 

nepodstatné. Je však nezbytné ke každému svědkovi přistupovat individuálně a takovýmto 

myšlenkovým postupům se vyvarovat.140  

Soudce se taktéž musí vyvarovat idiosynkrazii. Jedná se přehnaný odpor k některým 

svědkovým vlastnostem, nebo jeho vizáži. V důsledku toho, že soudce musí vyvinout úsilí, aby se 

na tyto podněty nesoustředil, může dojít k přeslechnutí zásadních skutečností.141 

V neposlední řadě by se soudce v průběhu provádění svědecké výpovědi neměl dopustit 

protipřenosu. V důsledku této chyby totiž dochází k přenosu emocí a představ soudce 

na vyslýchanou osobu. Následně tedy může dojít k pronikání osobních vztahových očekávání 

do popisované skutečnosti.142   

                                                 
138 HLAVINKA, Pavel. Psychologie pro právníky: vybraná témata a disciplíny. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). ISBN 

978-80-7502-262-2, s. 202 
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9. Svědečné 

Nárok na svědečné má svědek, který svou svědeckou povinnost splnil, nebo byl připraven ji 

splnit a k soudu se dostavil, nicméně jeho výslech nebyl realizován.143 Svědečné je pojmem 

nadřazeným, neboť v sobě zahrnuje náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku dle ustanovení 

§ 139 odst. 1 OSŘ. Jak již bylo uvedeno v kapitole o výslechu statutárního zástupce právnické 

osoby a prokuristy, kromě svědka má nárok na svědečné i bývalý statutární zástupce v souladu 

s ustanovením § 139 odst. 1 OSŘ, které bylo novelizováno novelou OSŘ z roku 2009. To je velmi 

zavádějící, neboť je přiznáno svědečné někomu, kdo však svědkem není. Lze se jen domnívat, 

proč zákonodárce neupravil náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku bývalého statutárního 

zástupce samostatně. Pokud bude níže použit termín svědečné, má se tím na mysli kromě svědka 

taktéž osoba uvedená v ustanovení § 126a OSŘ.   

Pro účely výpočtu svědečného se uplatní ustanovení § 29–33 Jednacího řádu. Tato pasáž sice 

pojednává o náhradě hotových výdajů a ušlého výdělku účastníků řízení, nicméně v ustanovení 

§ 33 odst. 1 je uvedeno, že je možné uvedené postupy uplatnit i pro účely svědečného.  

9.1.  Hotové výdaje 

Pojem hotové výdaje zahrnuje jízdné, stravné a nocležné. Součástí hotových výdajů svědka 

může být taktéž ušlý výdělek a nutná vydání průvodce, pokud bude k soudu předvolán svědek 

stižený tělesnou vadou nebo v závažných případech průvodce potřebuje. Cestovné se skládá 

z jízdného a místního přepravného, které svědek vynaložil za účelem dostavení se do místa, kde se 

koná řízení. Svědek může taktéž využít vlastní motorový vůz. V takovém případě mu soud přizná 

náhradu dle ustanovení § 151-189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „Zákoník 

práce“).144 Aby mohl svědek požadovat úhradu nákladů na cestovné, musí soudu předložit 

jízdenku, v případě využití vlastního automobilu velký technický průkaz. Ve výjimečných 

případech může svědek využít taxislužbu, jestliže je pokročilého věku, nebo je imobilní. V souladu 

se zmiňovanými ustanoveními Zákoníku práce se taktéž počítají náklady na stravné a nocležné. 

                                                 
143 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student 

(Leges). ISBN 978-80-7502-298-1, s. 240 

 
144 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

107-9, s. 945 
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Ty mohou vzniknout, pokud je jednání nařízeno brzy ráno a svědek se do místa řízení musí 

dopravit ze vzdáleného místa. Soudce by to však měl při nařizování jednání zohlednit.145 

9.2.  Ušlý výdělek 

Zpravidla více než hotové výdaje bude pro svědka důležitější náhrada ušlého výdělku. 

Svědek, který je v pracovním či obdobném poměru a byl předvolán k soudu, nemá nárok od 

zaměstnavatele na náhradu mzdy nebo platu za výkon této občanské povinnosti, ledaže je něco 

jiného ujednáno v kolektivní smlouvě v souladu s ustanovením § 200 a § 202 Zákoníku práce. 

Tato povinnost tedy přechází na soud, který je povinen svědkovi nahradit to, oč přichází 

v důsledku účasti u soudu. Zaměstnavatel však musí vždy uvolnit svého zaměstnance 

předvolaného jako svědka k soudu.  

Pro účely výplaty náhrady ušlého výdělku je zaměstnanec povinen doložit od zaměstnavatele 

potvrzení, jak dlouho nebude v důsledku plnění své svědecké povinnosti vykonávat práci. 

Výše proplaceného ušlého výdělku se vypočítá vynásobením průměrné hodinové mzdy v souladu 

s ustanovením §351 Zákoníku práce a počtem hodin, které svědek zameškal.146  

Pokud svědek není v pracovním poměru, ale je výdělečně činný, stanoví se výše ušlého 

výdělku pomocí rozhodnutí správce daně k předcházejícímu dni, ke kterému je uplatňován ušlý 

výdělek v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 Jednacího řádu.147 

9.3.  Uplatnění nároku na svědečné 

Soud je povinen svědka po skončení výslechu poučit o jeho právu na svědečné, které je 

povinen uplatnit do tří dnů od výslechu, nebo ode dne, kdy bylo svědkovi oznámeno že k výslechu 

nedojde. Součástí poučení je také to, že uvedená lhůta je prekluzivní a jejím uplynutím tedy právo 

na svědečné zaniká. K prokázání nároku na svědečné musí svědek doložit výše zmíněné cestovní 

doklady a potvrzení od zaměstnavatele s označením výše průměrné mzdy.148  

                                                 
145 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 137 
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147 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

107-9, s. 959 
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Vzorně připravený svědek se dostaví k soudu se všemi potřebnými dokumenty prokazujícími 

nárok na svědečné, které pouze po skončení výslechu soudu předloží.  V takovém případě je 

svědečné přiznáno okamžitě a následně vyplaceno z pokladny soudu. Ne vždy je však svědek 

připraven a musí tedy v již zmiňované lhůtě požadované dokumenty předložit. Celková částka, 

která je přiznána jako svědečné, je ponížena o částku na zdravotní a sociální pojištění.149 

Je tedy zřejmé, že finance nebudou tím důvodem, pro který by se svědek rozhodl splnit svou 

zákonnou povinnost svědčit. Drtivá většina svědků s ohledem na výše uvedené svědečné ani 

neúčtuje, jelikož by čas strávený nad zajišťováním potřebných podkladů neodpovídal požadované 

finanční částce.  

Soud rozhoduje o svědečném usnesením. Je však rozdíl, jestli ho přiznává, nebo nikoliv. 

Pokud soud svědečné přizná, není proti takovému usnesení přípustné odvolání a není třeba jej 

odůvodňovat. V případně nepřiznání svědečného v požadované výši musí být usnesení 

odůvodněno.150 Pokud byl však svědek vyslýchán dožádaným soudem, bude taktéž tento soud         

o svědečném rozhodovat a vyplácet ho. O svědečném může na místo soudce rozhodovat jeho 

asistent nebo vyšší soudní úředník. Lhůta pro výplatu svědečného není zákonem výslovně 

stanovena, nicméně soud by tak měl činit bezodkladně.151   

                                                 
149 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 139 
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10. Záznam svědecké výpovědi 

V souladu s ustanovením § 40 OSŘ je nutné, aby o provedení svědecké výpovědi byl proveden 

záznam. Dle tohoto ustanovení je soud povinen uchovávat zvukový, nebo zvukově obrazový 

záznam v případě, že jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí. Záznam 

pak musí být uchováván na datovém nosiči, který tvoří součást spisu.  

Z dnešního pohledu se jedná o běžný způsob zaznamenávání komunikace mezi lidmi. 

Vždy tomu však tak nebylo. Uvedený způsob vedení záznamů byl do OSŘ vložen novelou OSŘ 

z roku 2009. Do této doby zákon nařizoval, aby se o výše zmíněných úkonech sepisoval protokol. 

Novelizované znění ustanovení § 40 reagovalo na potřeby moderní doby. Jednalo se o významný 

krok směrem k digitalizaci státní správy, ale také o usnadnění práce soudců a vyšších soudních 

úředníků. Zásadním způsobem tím byly eliminovány případné chyby v protokolaci a došlo 

ke zpřehlednění celého řízení.152  

V některých případech však bude nadále vyhotovován protokol. Jedná se o situace, 

kdy pořízení zvukového, nebo zvukově obrazového záznamu není technicky možné. K tomu může 

dojít v případě, že jednací síň není vybavena nahrávacím zařízením, nebo se příslušný úkon koná 

mimo budovu soudu (např. ohledání místa). Soud může také rozhodnout, že bude současně se 

záznamem pořízen i protokol.  

Smyslem novelizace z roku 2009 je však maximálně využívat technická zařízení. 

Protokol však i nadále musí být pořizován tam, kde to nařizuje zákon. Jedná se o uzavření 

smíru dle ustanovení § 41b OSŘ, nebo o uznání nároku dle ustanovení § 153a odst. 1 OSŘ.153 

Ačkoliv je to dnes téměř 13 let od zmiňované novelizace, stále je velké množství jednacích 

síní, které nejsou vybaveny nahrávacím zařízením. To se týká těch síní, které jsou určeny 

pro civilně právní řízení, a soudce tedy musí o jednání zaznamenat protokol. Běžnou praxí tedy 

stále je, že soudce si na jednání bere diktafon a celý průběh jednání na něj zaznamenává. 

V takovém případě je soudce povinen nejprve zaprotokolovat údaje o jednání. Následně jsou 

zaznamenána vyjádření účastníků a jejich právních zástupců. Poté se přistoupí k dokazování. 

Svědecká výpověď je bez pochyby nejnáročnější, pokud se protokolace provádí posledně 

zmiňovaným způsobem. 

                                                 
152 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k 1. 3. 2019, 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019- Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-369-5, § 40 
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V první řadě musí soudce zaprotokolovat svědkovu totožnost, poučení, které mu poskytl, 

a jeho reakci na toto poučení. Následně je svědkovi dán prostor, aby souvisle vylíčil, co vnímal 

svými smysly. V této fázi si soudce pouze poznamenává důležité skutečnosti a svědka nepřerušuje. 

Poté je svědkova výpověď diktována do protokolu. Účastníci se mohou vyjadřovat k protokolaci, 

případně svědek, pokud by soudce zaznamenával informace, které zazněly jinak, nebo nezazněly 

vůbec. Podstatou však není zaznamenat to, co svědek vypověděl slovo od slova, ale vylíčit průběh 

dokazování a zaznamenat obsah přednesů.154 V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 vyhlášky 

č. 37/1992 Sb., vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní 

a krajské soudy (dále jen „Jednací řád“), je možné, aby svou výpověď nadiktoval do protokolu 

přímo svědek. Bude tomu tak zejména v případě, že svědek mluví příliš rychle a soudce není 

schopen si v průběhu jeho výpovědi činit poznámky.  

Ve druhé fázi výslechu ad specialia, jak o ní bylo pojednáno v příslušné podkapitole, 

je umožněno klást svědkovi dotazy. Je velmi důležité, aby soudce do protokolu zaznamenal, 

kdy se jedná o dotazy soudu a kdy se jedná o dotazy účastníků řízení, aby protokolace byla 

přehledná a jasná. Ze stejných důvodů by soudce měl uvést, že došlo k ukončení výslechu svědka. 

Otázkou tedy zůstává, zda takový postup opravdu usnadňuje práci soudce. Pokud si 

představíme, že soudce nemá možnost si na den, na který nařídil jednání, zamluvit jednací síň 

vybavenou nahrávacím zařízením a má předvolaných několik svědků, je to velmi vyčerpávající.  

Velmi důležité je nezaměňovat pojmy protokol a přepis záznamu. V žádném případě se 

nejedná o synonyma. V případě přepisu záznamu se jedná o přepsání zvukového, nebo zvukově 

obrazového záznamu, který ale není protokolem. Přepis se vyhotovuje v případě, že byl podán 

včas opravný prostředek proti meritornímu rozhodnutí, nebo o něj požádá některý z účastníků. 

Na pořízení přepisu však neexistuje zákonný nárok, neboť soud zajišťuje právo na spravedlivý 

proces účastníků právě tím, že pořizuje záznam. Účastnící řízení, případně jejich advokáti, však 

zpravidla požadují přepis záznamu, neboť je pro ně mnohem snazší mít před sebou listinnou 

podobu záznamu, než její elektronický nosič, a záznam si následně přehrávat. Nutno však 

podotknout, že v případech rozsáhlého dokazování je pro účely písemného vyhotovení rozsudku 

přepis žádoucí.155  
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval svědeckou výpovědí v civilním řízení. Cílem této 

práce bylo poskytnout výklad především z pohledu praxe týkající se svědecké výpovědi a také 

upozornit na problematická zákonná ustanovení. V závěru své práce tedy shrnuji nejzásadnější 

poznatky, které jsem v rámci zkoumání tohoto tématu získal.  

Úvodní kapitola je věnována důkazním prostředkům s důrazem na odlišnosti a podobnosti se 

svědeckou výpovědí. Výčet důkazních prostředků, které jsou uvedeny v ustanovení § 125 OSŘ, je 

neuzavřený, a umožňuje tedy účastníkům navrhnout i takový důkazní prostředek, který zde uveden 

není. V současné době patří k nejvyužívanějším důkazním prostředkům právě svědecká výpověď 

a listiny.  

Podle českého civilního procesního práva může být svědkem každý, kdo určitou skutečnost 

vnímal svými smysly. Způsobilost být svědkem je tak tedy vázána pouze na schopnost tyto 

skutečnosti před soudem adekvátně reprodukovat. Každý má zákonnou svědeckou povinnost. 

Nejsou tedy žádné rozdíly mezi svědeckou výpovědí muže a ženy, chudého a bohatého nebo 

starého a mladého. Svědek však může odepřít vypovídat z důvodu obavy z trestního stíhání sebe, 

nebo osoby blízké. Pojem osoba blízká však není předvolanému svědkovi blíže vysvětlován 

ani v rámci předvolání, ani v rámci poučení před samotným poskytováním výpovědi. To podle 

mého názoru není vhodné, neboť zákonná úprava nesleduje požadovaný účel. Svědek dále nesmí 

vypovídat, pokud je vázán povinností mlčenlivosti.  

Samotný průběh svědecké výpovědi je zákonem upraven jen rámcově. Je však nutné dodržet 

zavedený postup, a nejprve provést výslech všeobecný, který zahrnuje ověření totožnosti a poučení 

o právech svědka, a následně výslech k věci. V průběhu výslechu k věci musí soudce posoudit, 

zda je vhodné nechat svědkovi větší prostor pro vylíčení skutečností, nebo spíše pokládat 

doplňující otázky. Soudce musí také s ohledem na dosavadní průběh a náročnost řízení vyhodnotit, 

zda bude požadovat, aby doposud nevyslechnutí svědci nebyli přítomni jednání. Je správné, že 

zákonodárce ponechává soudci prostor, aby ke každému svědkovi mohl přistupovat individuálně. 

V opačném případě, pokud by soudce musel striktně dodržovat zákonem předepsaný postup 

svědecké výpovědi od kterého by se nemohl odchýlit, by nebylo možné vždy vytěžit ze svědecké 

výpovědi maximum.  

Specifickým způsobem jsou vyslýcháni statutární zástupci právnické osoby a prokuristi. 

V případě statutárních zástupců je rozlišováno na současné a bývalé statutární zástupce právnické 

osoby. Zde se projevuje zásadním způsobem odlišné pojetí právnické osoby v hmotném                      
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a procesním civilním právu. Z pohledu procesního práva je účastníkem řízení právě právnická 

osoba, avšak její statutární zástupce je vyslýchán postupem, který se uplatní na výslech účastníka. 

Statutární zástupce ovšem účastníkem řízení jako fyzická osoba není. Situace je ještě 

pozoruhodnější u bývalého statutárního zástupce, neboť ten je částečně vyslýchán jako svědek 

a částečně jako účastník. Byť to v praxi nečiní žádný problém, zřejmý nesoulad mezi hmotným 

a procesním právem by měl být odstraněn. Další nesprávnost je podle mého názoru u výslechu 

prokuristy, neboť prokurista má být podle judikatury vyslýchán jako svědek. Myslím si, že je to 

nesprávné, jelikož v některých případech může mít prokurista srovnatelné oprávnění se 

statutárním zástupcem, a tudíž není důvod činit mezi nimi rozdíly. Určitá specifika s sebou nese 

také výslech nezletilých, nebo přestárlých osob. U těchto svědků se vyžaduje od soudce maximální 

možná míra individuálního přístupu zejména proto, aby nebylo těmto osobám způsobeno trauma.  

Způsob provádění svědecké výpovědi byl poměrně zásadním způsobem ovlivněn v roce 2017, 

kdy bylo legislativně zakotveno použití videokonferenčního zařízení pro účely výslechu svědka. 

Je to podle mého názoru nesmírně důležitý institut umožňující zprostředkovat výpověď svědka, 

který je těžce nemocný, nebo nepohyblivý, a nebylo by možné jinak jeho výpověď získat. 

Zejména v době pandemie nemoci COVID-19 se využívání videokonferenčního zařízení projevilo 

jako velmi přínosné. Neméně důležitý a významný je tento institut v rámci justiční spolupráce 

členských státu Evropské unie.  

Velmi náročné je v souvislosti se svědeckou výpovědí hodnocení její věrohodnosti. 

Ačkoliv judikatorně bylo několikrát popsáno, jaké atributy musí soudci při vyhodnocení důkazů 

zohlednit, tzv. test RAVEN je komplexnější a přesnější. Tento test se totiž vztahuje výlučně ke 

svědecké výpovědi a jsou zde zapracována nejdůležitější kritéria, která ovlivňují svědkovu 

věrohodnost. Jelikož svědecká výpověď patří mezi nejčetnější důkazní prostředky, měl by být 

uvedený test aplikován i českými soudy, případně by měl být vytvořen obdobný návod, aby                   

i hodnocení tohoto důkazu odpovídalo jeho důležitosti.  
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Svědek a jeho výpověď v civilním řízení 

Abstrakt  

Předložená diplomová práce se zabývá výpovědí svědka v civilním řízení. Jedná se bezesporu 

o nejnáročnější důkazní prostředek. Náročnost je dána nejen potřebnou přípravou soudce 

před tímto úkonem, ale především v následném hodnocení věrohodnosti podané výpovědi. 

Diplomová práce si klade za cíl komplexně popsat průběh provádění svědecké výpovědi 

od okamžiku vstupu svědka do soudní síně až po hodnocení svědkovy věrohodnosti v rámci 

odůvodnění soudního rozhodnutí. Kromě svědecké výpovědi je v rámci úvodní kapitoly 

pojednáno o všech důkazních prostředcích, které lze v českém civilním procesu předložit 

s poukazem na jejich odlišnosti a podobnosti. 

Následující kapitola pojednává o svědecké způsobilosti, osobě svědka a jeho svědecké 

povinnosti. Této zákonem uložené povinnosti nemusí svědek dostát, pokud by mohl poskytnutím 

výpovědi způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké, nebo pokud je vázán 

povinností mlčenlivosti.  

Ve třetí a čtvrté kapitole práce je popsán samotný postup provádění svědecké výpovědi. 

Nejprve je nutné zajistit svědkovu přítomnost doručením předvolání. Pokud by svědek na 

předvolání nereagoval a k soudu se nedostavil, může mu být uložena pořádková pokuta, případně 

je možné ho nechat předvést. V okamžiku, kdy svědek vstoupí do soudní síně, začne soud s jeho 

výslechem. Ten je rozdělen do dvou částí, které je nutné od sebe oddělovat, aby bylo možné ze 

svědecké výpovědi získat co nejvíce informací.   

Další část práce je zaměřena na specifika provádění svědecké výpovědi. Soudce musí odlišně 

přistupovat k výslechu nezletilého, nebo přestárlého svědka. Zejména je zapotřebí brát ohledy 

na psychiku těchto svědků, aby jim účast u soudu nezpůsobila trauma. Zvláštnosti jsou dále také 

spojeny s výslechem současných a bývalých statutárních zástupců právnické osoby. Velmi časté 

jsou v současné době taktéž výslechy svědků prováděné prostřednictvím videokonferenčního 

zařízení.  

V osmé a deváté kapitole je osvětlen proces hodnocení svědecké výpovědi a zaznamenávání 

svědecké výpovědi. Judikatura poskytla soudcům základní atributy, ze kterých je třeba v rámci 

hodnocení výpovědi vycházet. České soudy však stále ve větší míře nepracují s velmi podrobným 

testem RAVEN, který se zaměřuje na hodnocení věrohodnosti svědků. Soudce musí taktéž 
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v průběhu svědecké výpovědi zaznamenávat svědkovu řeč těla, která zásadním způsobem 

napovídá, zda svědek vypovídá pravdu, nebo lže.  

Závěrečná kapitola je věnována svědečnému. Tento nárok je oprávněn uplatnit svědek, 

který svou svědeckou povinnost splnil, nebo byl připraven ji splnit.   

 

Klíčová slova: svědek, svědecká výpověď, věrohodnost  
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Witness and his testimony in civil proceedings 

Abstract 

The submitted diploma thesis deals with the testimony of a witness in civil proceedings. This is 

undoubtedly the most demanding means of proof. Its demanding character is given not only by the 

necessary preparation of the judge before this act, but especially in the subsequent assessment of 

the credibility of the testimony given. The diploma thesis aims to comprehensively describe the 

course of the carrying out witness testimony from the moment the witness enters the courtroom to 

the assessment of the witness's credibility within the reasoning of the court decision. Apart from 

the testimony, the introductory chapter deals with all the evidence means that can be presented in 

the Czech civil process with reference to their differences and similarities. 

The following chapter deals with the eligibility of the witness, the person of the witness and 

his witness duties. A witness need not comply with this statutory obligation if, by giving a 

testimony, he could cause a risk of criminal prosecution to himself or to a person close to him, or 

if he is bound by a duty of confidentiality. 

The third and fourth chapters of the thesis describe the procedure of carrying out of giving a 

testimony. At first, it is necessary to ensure the witness's presence by the summons delivery. If the 

witness does not react to the summons and does not appear in court, he may be fined, or may be 

bringing to the court. As soon as the witness enters the courtroom, the judge begins to interrogate 

him. The interrogation is divided into two parts, which must be separated so that it is possible to 

obtain as much information as possible from the witness testimony. 

The next part of the thesis is focused on the specifics of the testimony carrying out. A judge 

must take a different approach to the interrogation of a minor or an overaged witness. In particular, 

the psyche of these witnesses needs to be taken into account so that their participation in court 

does not cause them trauma. The peculiarities are also associated with the interrogation of current 

and former statutory representatives of legal entity. Witness interrogations via videoconferencing 

are also very common nowadays.  

The eighth and ninth chapters shed light on the process of evaluating the testimony and 

recording the testimony. Court decisions has provided judges with the basic attributes to be taken 

into account in assessing a testimony. However, Czech courts are increasingly not working with 

the very detailed RAVEN test, which focuses on assessing the credibility of witnesses. The judge 
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must also perceive the witness's body language during the witness's statement, which 

fundamentally indicates whether the witness is telling the truth or is lying. 

The final chapter deals with the witness fee. A witness, who has fulfilled his witness duty or 

was ready to fulfill, it is entitled to claim this right. 

Key words: a witness, a testimony of witness, credibility 

 

 

 


