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Úvod 
  

 Rigorózní práci jsem z hlediska přehlednosti a systematičnosti rozdělil 

do dvou ucelených celků (část A, část B), které na sebe tématicky a věcně navazují. 

Společným jmenovatelem obou částí práce je překonávání lživé výpovědi. Důvodem 

rozdělení obsahu práce do dvou partií je způsob, jakým se lze při výslechové činnosti 

dobrat pravdy. V části A se zabývám taktickými postupy překonávání lživé výpovědi 

a v části B pojednávám o překonávání lživé výpovědi za pomoci polygrafu. Protože 

tato práce začala vznikat v době, kdy je stále ještě účinný trestní zákon č. 140/1961 

Sb. (dále jen „Tz“), ale bude dokončena v době po 1. lednu 2010, kdy již bude účinný 

nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. (dále jen „NTz“), pracuji v textu s oběma výše 

uvedenými trestními kodexy.  

 

 Se lží se člověk setkává den co den. Někdo pozná, že byl oklamán, až 

když je pozdě a jiný na to nikdy nepřijde. Bezesporu nejpříznivějším řešením pro 

člověka je situace, kdy rozpozná lež ještě před tím, než byl oklamán. S klamáním 

a lží se lze potýkat v různých oborech a pracovních činnostech. Avšak ne všude 

může mít nepoznání lži tak závažné důsledky jako právě při činnosti orgánů činných 

v trestním řízení při vyšetřování různých trestných činů.  

  

V oblasti trestního řízení se setkáváme nejčastěji se lží při dokazování a to 

zejména při využívání nejčastějšího důkazního prostředku, kterým je výslech. Trestní 

řád obecně stanoví zákonné limity pro provádění výslechu, ale praktickým 

provedením se již zabývá kriminalistika, respektive kriminalistická taktika. 

Kriminalistika provádí právní normu, ale nejen to, jde i nad rámec právní normy, 

neboť upravuje i takové aspekty, které nemají normativní povahu (sleduje též např. 

aspekty účelnosti, vhodnosti, efektivnosti…). Jako podpůrná disciplína sehrává 

nezastupitelnou roli forenzní psychologie, která se orientuje na výslech jako na druh 

interakce mezi lidmi. Umožňuje kriminalistům studovat osobnost vyslýchaného, na 

základě empirických dat disponuje poznatky (které však neplatí obecně) 

naznačujícími věrohodnost či nevěrohodnost výpovědi. 
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 V úvodní kapitole části A se budu zabývat pojetím výslechu z pohledu 

trestního práva, kriminalistiky a forenzní psychologie. Mým cílem není detailně 

rozebrat tento pojem z různých úhlů pohledu, neboť to by mohlo být samostatným 

námětem pro jinou práci. Budu se snažit nastínit pojetí výslechu z různých úhlů 

pohledu těchto disciplín. 

  

V navazující kapitole budu pracovat s pojmem výpověď, věrohodnost, 

lež. V praxi a teorii existuje několik základních a dílčích taktik, jak překonat lživou 

výpověď. Aby bylo možné lež překonat či překonávat, musí existovat alespoň 

pochybnost o její přítomnosti a to na základě určitých signálů od vyslýchaného. 

Právě signály lži budou dalším bodem práce. 

  

Další kapitola bude řešit jednotlivé dílčí taktické postupy vyslýchajícího pro 

překonání lži. Nutno zdůraznit, že žádný postup není stoprocentně účinný. Záleží na 

síle odhodlání lháře lhát, na zkušenosti a profesionalitě vyslýchajícího a na mnoha 

dalších okolnostech. 

  

Úvodní kapitoly budou odrazem teoretického vymezení tématu práce 

překonávání lživé výpovědi. V poslední kapitole části A budu rozebírat výslechy osob 

a uplatnění jednotlivých taktik a signálů lži v praxi. Výslechy budou charakteristické 

přítomností lži, ale budou se odlišovat různým procesním postavením osoby 

vyslýchané.  

 

V části B rigorózní práce se v úvodu budu věnovat právní postižitelnosti lži jak 

v rovině správního trestání, tak v rovině trestní postižitelnosti. Právní následky lživé 

výpovědi akcentuji s dostupnou judikaturou v této oblasti. 

 

Nejdůležitějším a základním tématem, kterému se v části B věnuji, je možnost 

využití metod, jejichž cílem je zjednodušit a pomoci vyslýchajícím při zjišťování 

pravdy od vyslýchaného. Podrobně se zabývám možností využití fyziodetekčních 

metod v rámci trestního řízení. Pod pojmem fyziodetekční metody řadíme tzv. 
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polygrafické testování (nesprávně a laickou veřejností nazývané jako „vyšetření na 

detektoru lži“) a metodu hlasové analýzy. 

 

Jednotlivé kapitoly pojednávají například o podstatě fyziodetekce, která je 

založena na sledování fyziologických reakcí lidského organizmu (krevní tlak, 

frekvence tepu srdce, galvanický odpor kůže, frekvence dýchání aj.); o historickém 

vývoji metody polygrafického testování; o samotném průběhu vyšetření na polygrafu; 

o možnosti využití výsledku vyšetření na polygrafu jako důkazu. 

 

 V samostatné kapitole uvádím, pro srovnání, možnost využití polygrafu 

(wariografu) v Polsku v rámci trestního řízení s odkazem na úpravu v polském 

trestním řádu. Polská právní úprava a soudní praxe umožňuje, na rozdíl od České 

republiky, využít výsledku vyšetření na polygrafu jako důkazu. 
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Část A 

1. Právní, kriminalistické, psychologické pojetí 
výslechu 

 

1.1. Výslech jako interdisciplinární problém 

 

 Obecně lze výslech definovat jako „právně regulovaný proces 

získávání, zpracovávání, hodnocení, dokumentování informací o skutku, který je 

předmětem vyšetřovaní. Cílem výslechu je získat v procesu interakce mezi 

vyslýchajícím a vyslýchaným úplnou a věrohodnou výpověď, která má – při dodržení 

podmínek stanovených trestním řádem – charakter důkazu“1. 

 

 Na výslech lze nahlížet ze tří úhlů pohledu jako na: 

a) procesní úkon (dle trestního řádu) 

b) kriminalistickou metodu (dle kriminalistiky) 

c) specifickou formu sociálního styku (dle forenzní psychologie) 

 

Všechny výše uvedené pohledy na výslech se vzájemně doplňují. Lze mezi 

nimi však spatřovat určitou základní hierarchii. Zákonné náležitosti provádění 

výslechu stanoví trestní řád v rámci úpravy dokazování. Trestní právo procesní tedy 

stanoví základní meze, ve kterých se mohou orgány činné v trestním řízení2  při 

provádění tohoto procesního úkonu pohybovat. Kriminalistika se zabývá praktickou 

částí provádění výslechu. Stanoví základní postupy a metody k získávání právně 

relevantních informací o skutku, jehož se týká trestní řízení. V neposlední řadě zde 

sehrává důležitou roli forenzní psychologie, jež je aplikovanou psychologickou 

disciplínou, která se zabývá chováním a prožíváním lidí ve společenských vztazích  

upravených právními předpisy3. 

 

                                                 
1 Spurný, J., Psychologie výslechu, Praha: Portál, 2003, s. 7 
2 § 12 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. (trestní řád) 
3 Čírtková, L., Forenzní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004 
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Z uvedeného textu vyplývá, že problematika výslechu zasahuje do několika 

vědních oborů. Výslech je proto pojmem interdisciplinárním. 

 

1.2. Právní náležitosti výslechu 

 

 Základním  pramenem právní úpravy výslechu je zákon č. 141/1961 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, trestní řád (dále jen „TrŘ“). Cílem trestního řízení je 

získat co nejvíce trestněprávně relevantních informací o jeho předmětu, kterým je 

skutek, jež naplňuje znaky některé ze skutkových podstat zvláštní části trestního 

zákona č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů (od 1. 1. 2010 trestní zákoník 

č. 40/2010 Sb.) a jehož nebezpečnost pro společnost je větší než nepatrná. 

 

 Trestní řád v § 89 odst. 2 demonstrativně uvádí, co vše může sloužit 

k objasnění věci (může být důkazním prostředkem). Řadí sem zejména výpověď 

obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení               

a ohledání. Výslech řadíme do oblasti dokazování. V souvislosti s dokazováním je 

důležité zmínit základní související termíny: 

 

a) předmět důkazu je skutečnost, která má být objasněna v trestním 

řízení 

b) důkaz je přímý poznatek či informace, kterou orgán činný 

v trestním řízení získal o předmětu důkazu 

c) důkazní prostředek je forma důkazu, z něhož orgán činný 

v trestním řízení získává relevantní informace o předmětu 

důkazu 

  

Tato kapitola se z důvodu tématického zaměření práce dotkne jen jednoho 

z důkazních prostředků, kterým je výpověď. Výpovědí se rozumí sdělení 

vyslýchané osoby učiněné v průběhu výslechu a zadokumentované podle 
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příslušných právních předpisů4. Z hlediska procesního postavení vyslýchaných 

osob je možné podle trestního řádu zmínit: 

 

a) vyžadování vysvětlení (§ 158 odst. 3 TrŘ,) 

b) výslech obviněného (§ 90 – 95 TrŘ) 

c) výslech svědka (§ 97 – 104, § 55 odst. 2 TrŘ) 

d) výslech znalce (§ 108 TrŘ) 

e) výslech podezřelé zadržené osoby (§ 76 odst. 5 TrŘ) 

f) výslech obžalovaného (§ 207 – 208 TrŘ) 

 

Dále pak zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky v § 61 upravuje 

institut podání vysvětlení. 

 

      Výpověď obviněného jako důkazní prostředek upravuje trestní řád v § 90 – 

95. Je zde věnována pozornost zajištění přítomnosti osoby obviněného při výslechu 

formou předvolání a předvedení. Dále je zde v základních rysech nastíněn průběh 

výslechu, který se skládá ze dvou částí5:  

 

a) část ad generalia   -    zjištění totožnosti obviněného 

- objasnění podstaty obvinění 

- poučení obviněného o jeho právech 

 

b) část ad specialia            -   monolog 

 

Obviněný je vyzván, aby se k dané věci vyjádřil. Je mu vyslýchajícím dán 

prostor k vyjádření, ve kterém uvádí skutečnosti, jež o věci ví. Obviněný zpravidla 

                                                 
4 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J., Kriminalistika 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 328 
5 Císařová, D. a kol., Trestní právo procesní 4. vydání, Praha: Linde Praha, a.s., 2006, s. 330 - 331 
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využívá tuto část k zeslabení či vyvrácení svého obvinění. Obviněný však není 

povinen vypovídat, jak uvádí § 33 TrŘ. Pokud využije tohoto práva, pak tím velice 

ztěžuje situaci orgánům činným v trestním řízení. 

  

- Dialog 

 

Obviněnému jsou vyslýchajícím kladeny doplňující otázky. Jejich cílem je 

odstranit nepřesnosti a rozpory ve výpovědi a zjistit co nejpravdivější obraz                      

o vyšetřovaném skutku. Nutno poznamenat, že výslech obviněného je jedním 

z nejdůležitějších zdrojů informací, byť subjektivně zabarvených, neboť zájem 

obviněného se příčí se zájmem orgánu činného v trestním řízení. Vyslýchající je při 

kladení dotazů omezen zákazem kapciózních (úskočných, klamných) a sugestivních 

(navádějících) otázek jak uvádí § 92 odst. 3 TrŘ. Obviněný nesmí být žádným 

způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. Cílem výpovědi je získání úplných 

a pokud možno pravdivých informací o dané skutečnosti. Cílem není obviněného 

donutit, aby potvrdil představu vyslýchajícího a navádět ho do jasných kolejí, jak 

odpovídat. Úprava výslechu obviněného se užije i pro výslech zadržené osoby 

v postavení podezřelého. Možnost lhát a uvádět nepravdivé informace není 

u obviněného nijak omezena a vyplývá ze zásady Nemo tenetur se ipsum 

accusare (nikdo není povinen sám sebe obvinit). Vyslýchaný obviněný se ale může 

dopustit trestného činu křivého obvinění § 174 Tz (§ 345 NTz). 

 

 Výpověď svědka upravuje § 97 – 104 TrŘ. Svědek je osoba rozdílná od 

obviněného. Jde o osobu, která byla vyzvána orgánem činným v trestním řízení, aby 

jako svědek vypovídala o tom, co je jí známo o trestném činu a o pachateli nebo              

o okolnostech důležitých pro trestní řízení. Trestní řád stanoví v § 97 všeobecnou 

povinnost svědčit, jež se skládá ze dvou částí:  

 

a) na předvolání se dostavit  

b) vypovídat jako svědek  
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Z povinnosti vypovídat existují v trestním řádu výjimky: § 99, § 10 zákaz 

výslechu, § 100 právo oprávněných osob odepřít výpověď. Ústava ČR upravuje 

právo odepřít svědectví poslanci, senátorovi (čl. 28) a soudci Ústavního soudu (čl. 86 

odst. 3). Výslech svědka se obdobně jako výslech obviněného skládá ze dvou částí. 

V první části vyslýchající zjišťuje totožnost svědka, poměr k obviněnému, poučí jej                      

o právu odepřít výpověď, a je-li toho třeba o zákazu výslechu, nebo o možnosti 

postupu dle § 55 odst. 2 TrŘ (utajení totožnosti svědka). Druhá část se skládá ze 

sekce monologu, kdy svědek uvede vše, co sám o věci ví a odkud se dozvěděl 

okolnosti jím uváděné. Další sekci představuje dialog, kdy vyslýchající klade otázky 

za účelem doplnění, upřesnění a odstranění rozporů výpovědi. I zde jsou zakázány 

sugestivní otázky. Důležitým rozdílem osoby svědka od obviněného je, že svědek je 

při výslechu povinen vypovědět pravdu a nic nezamlčet. Pro případ, že by tak nečinil, 

uvádí Tz  ve své zvláštní části trestný čin křivá výpověď a nepravdivý znalecký 

posudek § 175 (§ 346 NTz).  

 

 Trestní řád se speciálně v § 102 věnuje úpravě výslechu osob mladších 

15 let, okolnostem, jejichž oživování v paměti by mohlo nepříznivě ovlivnit jejich 

duševní a mravní vývoj. Tyto osoby je třeba vyslýchat zvlášť šetrně a z hlediska 

obsahu tak, aby výslech již nemusel být později opakován. K výslechu se přibere 

pedagog či osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže. Mohou být přibráni i rodiče. 

Tyto osoby slouží jako psychická podpora vyslýchaného a snaží se mírnit zátěžovost 

situace. Tyto osoby mohou rovněž napomoci k navázání kontaktu s dítětem, mohou 

přispět ke snazšímu porozumění obsahu dětské výpovědi (např. specifických 

dětských výrazů). 

 

 Osoba podávající vysvětlení dle § 158 odst. 3 v souvislosti s odstavcem               

7 téhož paragrafu je povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Jinými slovy nesmí 

lhát. Pokud by lhala, mohla by být postihnuta za přestupek dle § 47a zákona 

č. 200/1990 Sb. o přestupcích a být sankcionována pokutou do výše 50 tisíc Kč. 

Obdobně jako obviněný, má podezřelý možnost uvádět nepravdivé informace. Jak 

uvádím výše, jedná se o projev zásady Nemo tenetur se ipsum accusare (nikdo 

není povinen sám sebe obvinit).  
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1.3. Výslech z pohledu kriminalistiky 

 

 Problematiku výslechu lze zařadit do obecné části kriminalistiky, oddílu 

kriminalistických metod odhalování, vyšetřování a prevence trestných činů do 

skupiny taktických kriminalistických metod. 

 

 Jako v jiných vědních oborech, také v kriminalistice platí pravidlo, co 

autor, to více či méně odlišná definice pojmu výslech. Z dostupných pramenů uvádím 

tři, jež považuji za výstižné. První definice rozumí výslechem „kriminalistickou 

metodu, kterou se na základě zákona získávají formou výpovědi kriminalisticky 

a právně významné informace z paměťových stop obsažených ve vědomí 

vyslýchaných osob, za přísného dodržení zákonem daných práv a povinností 

vyslýchaného i vyslýchajícího“6. Miroslav Němec ve svém skriptu s názvem Výslech 

a taktika jeho provádění ve speciální výslechové místnosti dodává, že definice je 

poměrně výstižná, ale zákonnost, která je v ní zdůrazňována, by měla být 

v současné době samozřejmostí, neboť poznatky a následně aplikované 

kriminalistické metody jsou právě omezeny zákonností, limity, které klade právní řád. 

Přičemž já osobně považuji za vhodné a pedagogicky významné zdůrazňovat 

význam zákonnosti provádění výslechu v praxi.  

 

 Druhá definice uvádí, že výslech je „samostatnou metodou 

kriminalistické praktické činnosti a trestněprocesním úkonem, který je určován aktivní 

činností vyslýchajícího a je zaměřen k tomu, aby výpovědí vyslýchaného byly získány 

úplné a věrohodné poznatky o vyšetřované události“ 7 . Tato definice zdůrazňuje 

výslech jako praktickou činnost uplatňovanou vyslýchajícím v denním životě. Přímo 

nehovoří o zákonnosti, ale uvádí, že výslech je trestněprocesním úkonem, který musí 

být v souladu se zákonem. V této definici kladně hodnotím zdůraznění cíle výslechu, 

kterým je získání úplných a věrohodných poznatků o daném skutku. Vyslýchající 

musí v průběhu výslechu nebo po něm rozlišovat informace, o které se může 

                                                 
6 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J., Kriminalistika 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s.327 
7 Pješčak, J., Kriminalistika, Praha: Naše Vojsko, 1986, s. 160 
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v průběhu vyšetřování opřít a o které nikoli. Tato problematika úzce souvisí 

s odhalením lži ve výpovědi. 

 

 Třetí definice uvádí, že výslech je „kriminalistická metoda, kterou na 

základě zákonem stanovených podmínek získávají orgány činné v trestním řízení 

výpověď osoby o skutečnostech, které vnímala svými smysly a které jsou právně                            

a kriminalisticky relevantní pro objektivní zjištění a objasnění věci“8. Na této definici 

mě zaujalo slovo „vnímala“ svými smysly. Vnímání lze charakterizovat jako 

subjektivní odraz reálné události v lidském vědomí. A právě kvalita vnímání určuje, 

pomineme-li situaci, kdy vyslýchaný nechce vypovídat nebo lže, kvalitu získaných 

informací o skutku. Tato definice již akcentuje i psychologické hledisko výslechu. 

  

Každá definice obsahuje podstatu výslechu, kterou je získání informací 

zafixovaných ve vědomí člověka a cíl výslechu, kterým je získání úplné a věrohodné 

výpovědi o skutku, který je předmětem trestního řízení. 

 

 Trestní řád, jak uvádím výše, rozlišuje výslechy dle procesního 

postavení osoby vyslýchané. Z kriminalisticko - taktického hlediska existují i další 

kritéria pro členění výslechů, jako je: 

a) trestní minulost vyslýchaného (prvopachatel, v minulosti trestaný, 

recidivista) 

b) fyzický a psychický stav vyslýchaného (nezletilec, mladiství, 

osoby staré, nemocné, zraněné, psychicky defektní, těhotné 

ženy) 

c) úplnost a věrohodnost výpovědi vyslýchaného (nelhoucí, lhoucí, 

mýlící se svědek; lhoucí, nelhoucí obviněný; obviněný, který 

nechce vypovídat vůbec) 

 

 

                                                 
8 Chmelík, J., Rukověť kriminalistiky, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 160 
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Stadia výslechu 

 

Kriminalistika rozděluje výslech do tří základních stádií, která je možné 

v obecné rovině vyvodit z úpravy výslechu v trestním řádu: 

 

1. Úvodní stadium – v této části musí být splněny procesně formální 

požadavky trestního řádu (zjištění totožnosti, poučení o právech a povinnostech dle 

procesního postavení) a z pohledu kriminalistiky se zde uplatňují již základní taktické 

aspekty. Kriminalista před samotným výslechem zvažuje způsob a formu předvolání, 

místo a čas výslechu, volí způsob přivítání, navázání psychologického kontaktu, 

zjišťuje postoj vyslýchané osoby k předmětné věci, doplňuje informace o vztazích 

mezi vyslýchaným a dalšími zainteresovanými osobami. 

 

Může nastat situace, kdy obviněný využije svého práva nevypovídat. 

Zkušený vyslýchající s tímto musí počítat a nesmí být zaskočen. Proto se v praxi 

snaží již v průběhu úvodní části (zjišťování totožnosti atd…) zjistit nenápadnými 

a zdánlivě nedůležitými otázkami, které vyslýchaný nebere vážně a útočně, nebo 

o kterých si myslí, že mu nemohou nijak uškodit, skutečnosti, jež by mohly 

v objasňování věci pomoci. Například ve fázi zjišťování totožnosti vyslýchající 

pronese větu, že včera počasí nebylo nejlepší. Nejedná se ještě o otázku, která je 

součástí výslechu a která se nutně musí protokolovat. Vyslýchaný spontánně odpoví, 

že u něj na chatě bylo nádherně. Kriminalista již má poznatek, že svůj čas osoba 

trávila na chatě, což si může zpětně ověřit. Trestní řád pouze stroze stanoví zákonné 

požadavky provedení výslechu, ale význam kriminalistiky spočívá v taktických 

aspektech jeho provedení. 

 

2. Monologická část – před začátkem monologu musí vyslýchající 

vymezit předmět výslechu, tj. musí vyslýchanému říci, o čem má vypovídat – ohledně 

jaké věci, o jakém časovém období, o jakých osobách, o jakých událostech atd. 

Vymezení tohoto rozsahu výpovědi je dosti nesnadnou záležitostí – na jedné straně 

má výpověď obsahovat pouze relevantní věci, na druhé straně nesmí být relevance 
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vymezena příliš úzce, aby bylo možno nastartovat asociativní spoje v paměti. Bez 

vymezení předmětu výslechu by vyslýchající nevěděl, o čem má konkrétně 

vypovídat. Po úvodní části dostane vyslýchaný slovo, aby uvedl, co o věci ví, kde se 

to dozvěděl, kdo další je ve věci zainteresován. Jedná se o spontánní projev. V této 

části, na rozdíl od předchozí zdánlivě nedůležité krátké konverzace za účelem 

navázání psychologického kontaktu, osoba přemýšlí nad tím, co říká a jak to říká. Na 

základě monologu, který nemá být přerušován, si vyslýchající muže učinit představu 

o psychickém založení vyslýchaného; lze rozpoznat, zda chce lhát nebo mluvit 

pravdivě; vyslýchaný sdělí informace, které by nesdělil na položenou otázku; nemůže 

dojít k ovlivnění výpovědi, neboť nejsou kladeny otázky, jež by mohly být 

sugestivními. V průběhu své řeči obviněný realizuje zároveň své právo obhajoby. 

 

Toto stadium je pro kriminalistu nedocenitelným zdrojem informací. 

Všímá si jak verbálních tak neverbálních gest, sleduje mimiku, nekontrolované 

pohyby, styl vyjadřování. Analyzuje výpověď s již získanými důkazy, hledá rozpory 

v příběhu vyslýchaného a samozřejmě vše poměřuje se svými dosavadními 

zkušenostmi.  

 

2. Dialog – je stadiem výslechu sloužící k vyjasnění okolností, 

odstranění rozporů, doplnění. Kvalita této části a získaných informací je přímo 

úměrná aktivní účasti vyslýchajícího. V průběhu monologické části vyslýchající mohl 

analyzovat výslech a zároveň i vyslýchaného a na základě těchto poznatků zvolit 

vhodný taktický postup. Kladení otázek a průběh výslechu musí být opět v přísném 

souladu se zákonem.  

 

Samotnému výslechu a tedy i dialogické části předchází příprava 

vyslýchajícího na výslech. Vyslýchající po seznámení se spisovým materiálem 

připraví relevantní otázky, o nichž je přesvědčen, že jsou důležité pro objasnění věci. 

Další otázky, které mohou být položeny vyslýchanému v průběhu dialogické části, 

vyslýchající formuluje až v průběhu procesního úkonu. Vyslýchající nesmí dle § 92 

odst. 3 TrŘ vyslýchanému pokládat sugestivní či kapciozní otázky. 
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1.4. Výslech a forenzní psychologie 

 

 Forenzní psychologie jako vědní disciplína studuje chování a prožívání 

lidí v situacích, které jsou právem regulovány. Tato definice je postavena na dvou 

základních pojmech, kterými jsou chování a prožívání lidí v situacích regulovaných 

právem, v rámci této práce při výslechu. Z hlediska systematiky forenzní psychologie 

ve vztahu k výslechu se disciplína podle fází aplikace práva dělí do oblastí jednou 

z nichž je kriminalistická psychologie , jež zahrnuje využití psychologie v rámci 

objasňování a vyšetřování kriminálních případů 9 . Základními pojmy forenzní 

psychologie v oblasti výslechu je psychologie výslechu , zabývající se interakcí 

vyslýchajícího s vyslýchaným při výslechové situaci a psychologický rozbor 

výpov ědi  označující psychologický výklad utváření výpovědi. Oba tyto pojmy tvoří 

náplň psychologické podpory výslechu 10 . Forenzní psychologii je možné 

charakterizovat jako pomocnou disciplínu kriminalistiky při samotné realizaci 

výslechu a to zejména při odhadu osobnosti vyslýchaného, formování 

psychologického kontaktu, posuzování věrohodnosti výpovědi, působení na ochotu 

vypovídat, čtení nonverbálních gest a usuzování o jejich významu. Psychologie 

pracuje s prvky či veličinami, které nelze zadokumentovat do protokolu o výpovědi 

(výraz v obličeji, pot, mrkání, přeřeknutí atd.) a jež jsou velmi důležité pro další 

postup vyšetřování. Proto se v praxi často pořizují audiovizuální nahrávky, které 

slouží jak pro dané trestní řízení, tak pro pedagogické účely kriminalistů. Kriminalisté 

se k záznamům vracejí a zpětně si je přehrávají, sledují verbální i neverbální 

komunikaci, vyvozují si pro sebe závěry o chybách i o postupech, jež se jim osvědčily 

jako účinné. I když neexistuje nonverbální gesto lži, pak přesto zkušený vyslýchající 

má v paměti uloženo mnoho výrazů vyslýchaných, kteří lhali a ve své praktické 

činnosti už jen rozšiřuje tuto svou databázi výrazů. Vyslýchající je pak schopen 

rychleji a spolehlivěji rozpoznat lež u vyslýchaného. 

 

 Výpovědí se z pohledu psychologie rozumí soubor informací 

o okolnostech, které se odehrály v minulosti („tam a tehdy“) a které vyslýchaná osoba 

                                                 
9 Čírtková, L., Forenzní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 20 
10 Spurný, J., Psychologie výslechu, Praha: Portál, 2003, s. 21 
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vnímala a zapamatovala si je 11 . Psychologií výpovědi se rozumí psychologický 

výklad formování výpovědi (získání informací, zapamatování si, reprodukce, příjem, 

zpracování a zachycení vyslýchajícím). Psychologie výpovědi se uplatňuje zejména 

při zkoumání věrohodnosti výpovědi. 

 

Trestní právo hovoří o výslechu jako o důkazním prostředku, 

kriminalistika se věnuje taktice jeho provedení a forenzní psychologie nahlíží na 

výslech jako na zvláštní formu komunikace mezi lidmi12. V průběhu výslechu dochází 

k vzájemnému vnímání osob (percepci), komunikaci a ovlivňování (interakce). 

V rámci psychologie výslechu se v praxi aplikují dílčí taktické postupy překonávání lži 

při komunikaci. Tyto postupy budu zmiňovat v příslušné kapitole. 

                                                 
11 Spurný, J., Psychologie výslechu, Praha: Portál, 2003, s. 23 
12 Netík, K., Netíková, D., Vybrané kapitoly z forenzní psychologie pro právníky, Praha: Univerzita Karlova, 
1991, s. 13 
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2. Problematika lživé výpov ědi 
 

2.1. Pojem lži a lživé výpov ědi 

 

 Jak již bylo uvedeno výše, výpovědí se rozumí souhrn informací 

získaných a zadokumentovaných zákonným postupem. Jde o výsledný produkt 

výslechu. Již v průběhu výslechu nebo po něm si vyslýchající pokládá otázku: 

„Hovoří či uvedla tato osoba pravdu?“ Pokud někdo nemluví pravdu, pak může lhát. 

Pojmovým znakem lži je vědomé a záměrné uvedení nepravdy. Od záměrného 

uvádění nepravdy je třeba odlišovat situace, při níž výpověď není pravdivá 

v důsledku omylu, zapomínaní nebo psychických poruch při vnímání 

a zapamatování. 

  

 Pojem klamání lze definovat jako „účelové chování (aktivní - pasivní) 

jednoho subjektu (původce) se záměrem, aby jiný subjekt (adresát) nabyl, vytvořil si 

nebo ponechal si představu o dané skutečnosti rozdílnou od té, kterou má on sám.“13 

Cílem je přesvědčit jiného, že to, co hovořím (lež), je pravda. Obecným způsobem 

klamání je lež, kterou lze charakterizovat jako úmyslné uvádění nepravdy. Je tedy 

opozitem k pravdě.  

 

Existují různé specifické způsoby lhaní, např.: 

a) popírání skutečnosti – osoba popírá, co se v minulosti stalo  

b) vytváření fikcí – zkreslování reality, což již vyžaduje intelektuální 

schopnost vytvářet informace uvěřitelné 

c) zastírání skutečnosti – totožnosti (osoba se nepodepíše pod 

textem, který napsala) 

d) předstírání skutečnosti – osoba je inteligentní a vzdělaná, ale 

v určité situaci předstírá opak 

 

                                                 
13 Mleziva, E.: Encyklopedie lži, podvádění a klamání, Praha, Vyšehrad, 2000 
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Cílem lhaní je úmyslně uvádět absolutní nepravdu, útržky pravdy doplněné 

nepravdou nebo říci jen něco a zbytek záměrně zamlčet, čili lhát v pasivní podobě. 

Příkladem sofistikovanějšího lhaní je přehánění, kdy z odpovědi nevyplývá 

jednoznačná odpověď. 

 

 Robert Feldman, profesor psychologie na University of Massachusetts 

provedl zajímavý experiment zaměřený na lidské lhaní 14 . Zkoumal, jak studenti 

komunikují s neznámým člověkem. Jejich rozhovory tajně nahrával a následně jim je 

pouštěl. Šedesát procent studentů přiznalo, že alespoň jednou za 10 minut 

v rozhovoru lhalo. Průměrné číslo lhaní nakonec bylo 2.9 lži na rozhovor. V této 

situaci se lež vyskytovala při běžném civilním životě. Každý vystupoval ve své 

sociální roli studenta, mladého člověka. Výslech je odlišným případem komunikace. 

Člověk (mladý, starý, chytrý) má různé procesní postavení, jeho lhaní je motivováno 

různými pohnutkami a hlavně se nejedná o všední záležitost. Výslech je pro mnohé 

stresující a nepříjemný rozhovor.       

 

 Významnou roli při posuzování věrohodnosti výpovědi sehrává 

psychologie výpovědi. Věrohodnost výpov ědi  znázorňuje míru souladu výpovědi 

osoby se skutečností15 . Protikladem pojmu věrohodnost je nevěrohodnost, která 

představuje nesoulad s realitou v místě, čase, ději a jiných skutečnostech. Lze říci, 

že mezi věrohodnou výpovědí a klamáním je významná souvislost. Věrohodná 

výpověď je taková, kdy osoba vyslýchaná uváděla pravdu a nic nezamlčela, čili 

nelhala. 

 

 Při odhalování lži ve výpovědi se rozlišuje věrohodnost obecná                               

a věrohodnost speciální. Obecná věrohodnost se vztahuje k osobě vyslýchaného. 

Zkoumá, zda je vyslýchaný dostatečně schopný vnímat, zapamatovat si                          

a reprodukovat skutečnost, které byl svědkem, nebo které se účastnil. Obecná 

věrohodnost orientuje svůj zájem na schopnosti člověka v jednotlivých fázích 

                                                 
14 Koucká, P.: Myslíte si, že lhát by se prostě nemělo?, Psychologie dnes, březen 2008, Portál, str. 13-16 
15 Čírtková, L., Forenzní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s.360 
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formování výpovědi. Pokud to vyžaduje situace, může si orgán činný v trestním řízení 

vyžádat znalecké posouzení obecné věrohodnosti. 

 

 Z hlediska tématického zaměření rigorózní práce je důležitá zejména 

speciální věrohodnost, která se zabývá orientačním odhalováním lživé výpovědi. 

Soustřeďuje se na jednotlivé signály lži, které však nejsou obecně platné, ale s větší 

či menší mírou pravděpodobné případ od případu. Lze ji také znalecky zkoumat, 

přičemž cenným zdrojem informací pro znalce je protokol o výslechu a audiovizuální 

nahrávka výslechu. Pořizování nahrávky výslechu není pravidlem a využívá se spíše 

u závažnějších případů. Policejní praxe postupuje směrem častého pořizování 

záznamu nejen pro znalecké potřeby, ale i pro sebezdokonalování profesionálů 

v oblasti vedení výslechu. Při výslechu vyslýchající aplikuje jeden ze základních 

taktických postupů výslechu – analýza výpovědi v průběhu výslechu, při kterém 

dochází k zachycování jednotlivých náznaků lži a následnému vyhodnocování. 

 

2.2. Motivace lživé výpov ědi 

 

Každá lež má svoji příčinu, důvod, motiv, který vyslýchající musí 

v průběhu výslechu odhalit a pokusit se jej odstranit a naopak motivovat 

vyslýchaného k pravdě. Motivaci lze definovat jako „hybnou sílu, která aktivuje 

a zaměřuje jednání účastníků výslechu k dosahování jejich cílů, podmiňuje jejich 

ochotu vstupovat do interakce, rozvíjet ji, podat výkon“16. Motivace  má své vnitřní 

a vnější zdroje jako je motiv  (pohnutka) a incentivy . Motivy jako vnitřní složka 

motivace se člení na biologické (hlad, žízeň…) a psychologické, ze kterých je 

nejdůležitější pro výslechovou interakci pocit bezpečí, pocit vysokého výkonu. 

 

 V situaci, kdy proti sobě stojí zkušený vyslýchající a lhoucí vyslýchaný, 

dochází ke střetu dvou protichůdných motivací. Cílem vyslýchajícího je získat 

pravdivé, úplné a důležité informace o prověřovaném či vyšetřovaném skutku. 

Zatímco vyslýchaný nechce prozradit nic. Jeho cílem je oklamat vyslýchajícího. 

                                                 
16 Spurný, J., Psychologie výslechu, Praha: Portál, 2003, s. 117 
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Hovoříme o tzv. výkonové motivaci - každý z obou subjektů chce podat co největší 

výkon a jeho odhodlání je v přímé úměrnosti s důležitostí cíle a s možností jeho 

dosažení. 

 

 Pro hledání motivace lži neexistuje jednotný účinný návod. Taktéž 

neexistuje uzavřený souhrn vnitřních pohnutek a vnějších tlaků ke lži. Posuzovatel je 

nucen postupovat případ od případu. Jednotlivé motivy vedoucí ke lži v obecné 

rovině souvisejí s procesním postavením vyslýchaného, s jeho poměrem 

k projednávané věci či zainteresovaným osobám, s jeho sociálním postavením, 

s jeho intelektovou úrovní, poměrem k vyslýchajícímu a s mnoha dalšími aspekty. 

 

 Pro účely práce se zaměřím na motivaci lhát  v souvislosti 

s procesním postavením . Vyslýchající, který má dojem lži ve výpovědi, musí před 

použitím jednotlivých dílčích taktik překonávání lži, zjistit důvod lháře lhát.  

 

Často je lež spojována s podez řelým, obvin ěným, sv ědkem,  ale již 

méně se hovoří o lži v souvislosti s poškozeným  (často oznamovatelem trestného 

činu). V laické veřejnosti je rozšířené pravidlo, že poškozenému se věří více, než 

jiným osobám účastným na trestním řízení. Je zvláštní představit si poškozeného, jak 

jde oznámit, že se stal obětí trestného činu, je fyzicky a psychicky na dně 

a kriminalista prohlásí, že mu nevěří. Ve společnosti je zakořeněn určitý pud 

ochraňovat postižené zlem a věřit jim. Podezírat poškozeného z lhaní lze z pohledu 

nezasvěcené veřejnosti přirovnat k neposkytnutí pomoci raněnému. Nutno 

poznamenat, že i poškozený je jen člověk, který má své motivy jednání a chce 

dosáhnout určitého cíle. Lhoucí poškozený často řeší trestním oznámením své 

osobní problémy rodinného, pracovního či sociálního charakteru.  

 

Poškozený 

 

Jako příklad z praxe, který řešila Služba kriminální policie a vyšetřování 

Policie ČR pro Prahu I s nímž jsem měl možnost se seznámit při osobních 



 24

konzultacích na tomto útvaru, lze uvést situaci, kdy poškozená  uvedla, že byla 

přepadena v Jindřišské ulici. Po dialogické fázi výslechu uvedla, že si vše vymyslela. 

Motivem jejího jednání bylo jen upozornit na sebe (zviditelnit se), neboť má doma 

problémy s manželem a nechtěla ho hned nahlašovat jako pachatele. Další případ 

zachycuje barmana, který nahlásil, že byl přepaden na místě svého pracoviště a za 

použití násilí mu byla odcizena tržba ve výši 8 tisíc Kč. V průběhu výslechu 

kriminalista zjistil záliby poškozeného, mezi které patřila i hra na výherních 

automatech. Motivem jeho lži bylo přenést vinu ze sebe na neznámého pachatele, 

pod vlivem své závislosti na automatech. V této první fázi se přijde na většinu 

lhoucích poškozených. Ti tvrdošijní zapírači a lháři se se svou lží dokáží „probojovat“ 

až do zahájení trestního řízení, které končí v případě nedostatku důkazů odložením. 

Jen hrstka z těchto poškozených se dostane až do stadia trestního stíhaní. Zde se 

jedná již o velice sofistikovanou a promyšlenou lež a profesionálního lháře. Je ovšem 

zajisté řada případu, kdy lež není v průběhu přípravného řízení odhalena a věc se 

dostane až do řízení před soudem. 

 

Závěr z těchto zjištění je jednoznačný. Odhalení lži a citlivost 

vyslýchajících na ni jsou důležité v průběhu celého trestního řízení. Na samém 

počátku řízení se odhalení úmyslně uváděné nepravdy cení dvakrát, neboť při jejím 

nezjištění jsou kriminalisté „taháni“ za nos a soustřeďují svůj čas, energii a veřejné 

peníze do případu, který v realitě vůbec není. 

 

Podezřelý/obvin ěný 

 

 Motivace lži z pohledu podez řelého/obvin ěného  se liší od motivace 

poškozeného lhát. Poškozený se snaží orientovat zájem kriminalistů na fiktivní 

osobu, která se údajně dopustila trestného činu. Obviněný lže proto, aby zeslabil 

svoji vinu, popřípadě překryl svým doznáním jednoho skutku jiný závažnější trestný 

čin. Obviněný ve výslechu realizuje své právo na obhajobu a není povinen uvádět 

pravdu. Motiv obviněného lhát bych rozdělil na základní a dílčí motivy lhaní. Základní 

motiv lhaní spočívá v popírání viny („Vy na mě nepřijdete.“) a dílčími motivy jsou 

například společenské postavení, dosavadní bezúhonnost, vážnost, autorita, 
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ochrana jiné osoby, náklonnost, láska. Jedná-li se o případ spolupachatelství 

a obviněný chrání další spolupachatele, lze s velkou pravděpodobností počítat s tím, 

že nakonec stejně uvede jména dalších osob. V závěrečné fázi vyšetřování sehrává 

důležitou roli fakt, že obviněný se snaží stáhnout i ostatní lidi („Proč bych měl nést 

vinu jen já sám?“). Tento vzorec chování není vždy pravidlem. Vyslýchající musí 

u vyslýchaného, jež lže, zpochybnit a zrelativizovat cíl, kterého chce vyslýchaný 

dosáhnout. Musí mu naznačit, že cesta k jeho dosažení je nejistá a může pro něj mít 

mnohem větší následky, než otevřenější komunikace. Motivace lhát se liší případ od 

případu a také dle druhů trestné činnosti. Se stupněm nebezpečnosti činu pro 

společnost roste motivace lhát. U bagatelních trestných činů se vyslýchaný 

přesvědčuje k pravdě mnohem snáz než u násilné kriminality, kdy poškozený utrpěl 

vážnou újmu na zdraví či zemřel. Totéž je u hospodářské kriminality, kde jde o velké 

peníze. Problematika motivace a porovnávání jednotlivých motivů souvisí s principem 

dominance17. Osoba zvažuje, který z vnitřních motivů je pro ni vhodnější, jaké pro ni 

bude mít každý z nich následky, kterému dá přednost. Budu lhát nebo budu mluvit 

pravdu? 

 

Svědek 

    

Svědek  je osoba odlišná od obviněného. Je důležitým zdrojem 

informací, které mohou vést k objasnění věci. Svědek má povinnost uvád ět 

pravdu.  Může nést trestněprávní následky za lhaní. Svědek vypovídá o tom, co 

svými smysly vnímal bezprostředně, o tom, co se dozvěděl od někoho jiného. Uvádí 

informace, jejichž účastníkem se stal náhodou. Do kontaktu s orgánem činným 

v trestním řízení přijde svědek z iniciativy příslušného orgánu, nebo na návrh jiných 

subjektů řízení.  

 

 Pokud se svědek odhodlá při výslechu uvádět lež, jeho motivace může 

mít různé prameny. Může se jednat o vnitřní pohnutky nebo o vnější tlaky na jeho 

osobu. Jako příklad vnitřní pohnutky může být nenávist. Svědek se snaží 

obviněnému přitížit, zveličit jeho vinu. Nenávist většinou pramení z jejich předchozího 

                                                 
17 Čírtková, L. Policejní psychologie, Praha: Portál, 2000, s. 119 
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špatného vztahu. Opačným motivem je pozitivní vztah k obviněnému jako 

náklonnost, láska, touha pomoci mu. Mezi vnější prameny motivace lhát jednoznačně 

patří tlak v podobě finanční odměny (pozitivní motivace lži) nebo vydírání (negativní 

motivace lži). Nemusí se jednat jen o iniciativu jiné osoby, která se snaží ovlivnit 

věrohodnost výpovědi. Za tzv. incentivy  lze označit strach o rozpad rodiny, 

společenskou izolaci. Svědek má nad vyslýchajícím informační moc, kterou se snaží 

vyslýchající zmenšovat. Pokud je zde motivace lhát, platí i v této situaci pravidlo 

spočívající v nutnosti otupit motivaci s cílem dosažení věrohodné výpovědi. Dle mého 

názoru má kriminalista (samozřejmě případ od případu) větší manévrovací prostor 

k dosažení svého cíle – pravdy. Svědek se může dopustit trestného činu křivé 

výpovědi. Pokud se na lež přijde, bude lhoucí osoba středem pozornosti jiného 

trestního řízení. Svědek musí zvážit, zda motivace lhát a tím poskytnout obviněnému 

alibi, nebo mu naopak přitížit, stojí za další trestněprávní následky. Na všechny tyto 

následky vyslýchající v průběhu výslechu svědka upozorňuje. 

 

 Zkušený vyslýchající bere v potaz, že výslech je pro osobu, která nikdy 

neměla co do činění s policií, zatěžující, stresová a nepřirozená situace. Přirozená 

autorita z pozice státního orgánu není na škodu, ale také se nedoporučuje tuto 

převahu zneužívat. Cílem je navodit takovou atmosféru, aby svědek nebyl nervózní. 

Čím více negativních okolností na něj působících se eliminuje, tím lépe se odstraňuje 

základní motiv lži. 
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2.3. Způsoby rozpoznávání lživé výpov ědi 

 

 Aby mohl vyslýchající aplikovat jednotlivé taktiky pro překonání lži ve 

výpovědi, musí nejprve zjistit přítomnost lži, vydedukovat, že v rámci komunikace 

s vyslýchaným jsou uváděny nepravdivé informace. Jde o tzv. orientační odhad 

věrohodnosti výpovědi, který se uskutečňuje pomocí určitých signálů. Nutno 

poznamenat, že neexistuje žádný ucelený seznam náznaků, které by zaručeně 

prozrazovaly lháře. Jako signály lži je možné užít jen některé znaky, které více či 

méně vzbuzují dojem nevěrohodné nebo věrohodné výpovědi. 

 

 Za základní a možná nejspolehlivější příznak lži ve výpovědi je možné 

označit rozpor informací, poskytnutých vyslýchaným, s již nashromážděnými důkazy. 

Pokud to situace dovoluje, kriminalisté si před konkrétním výslechem obstarají 

potřebný počet důkazů, se kterými pak porovnávají obsah výpovědi. Samozřejmě 

záleží na věrohodnosti důkazů, zda jde o přímé usvědčující důkazy nebo jen 

o nejednoznačné indicie. S věrohodností důkazu se zesiluje pozice vyslýchajícího. 

 

Sílu důkazu vystihuje případ (s nímž jsem měl možnost se seznámit při 

osobních konzultacích na Službě kriminální policie a vyšetřování Policie ČR pro 

Prahu I), kdy osoba uváděla, že byla přepadena a bylo jí odcizeno několik tisíc korun. 

Poškozený v monologické části uvedl místo a čas, kdy k přepadení došlo. Poté si 

policie zajistila kamerové záběry daného místa, kde se celá událost měla odehrát a 

opětovně si osobu předvolala k podání vysvětlení. Na základě výslechového plánu 

otázky nejprve směřovaly na místo a čas, kde se vše odehrálo. Cílem bylo potvrzení 

důležitých poznatků. Poté vyslýchající sdělil osobě, že celé místo je monitorováno 

kamerami a záznam v daném časovém úseku ji přehraje. Přehrávání bylo nastaveno 

5 minut před časem přepadení a vyslýchaný byl vyzván, aby celou situaci 

zrekapituloval. Čím více se blížil záznam času skutku, tím byla osoba nervóznější. 

Nakonec se doznala, neboť její tvrzení bylo v rozporu se získanými důkazy. 

Z pohledu vyslýchaného by se dalo mluvit o nedokonale promyšleném „fingovaném“ 

skutku a z pozice vyslýchajícího o vhodném využití důkazů. Celá výslechová situace 
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se odehrávala v neagresivním přátelském tónu. Problematičtější jsou případy, kdy 

důkazy nejsou dokonale jednoznačné. 

 

 Při orientačním i odborném posuzování věrohodnosti se berou v potaz 

tři základní kritéria18: osobnost, motivace, výpověď. V průběhu výslechové interakce 

dochází ke sdělování informací způsobem verbálním, neverbálním (mimika, gesta, 

pohyby) a paraverbálním (tón hlasu). Rozpoznávání lži ve výpovědi je velice složitou 

záležitostí, která souvisí s obeznámením vyslýchajícího s vyšetřovaným případem, 

s osobou vyslýchanou a podstatnou složkou odhalení lži je schopnost vyslýchajícího 

pozorně vnímat jednotlivé způsoby vyjadřování. 

 

2.3.1. Verbální signály lži 

  

Z dostupné literatury jsem získal příklady verbálních příznaků klamání. 

Patří sem: 

1. Příznaky zadržování informací 

Osoba nechce rozšířit sdělení o kritické situaci, přestože je nanejvýš 

jisté, že danou věc musela svými smysly vnímat a ze subjektivního hlediska by měly 

být poznatky pro osobu důležité. Není obvyklé, aby si detaily osoba nepamatovala. 

Situaci je možné znázornit na případu, kdy osoba zapomíná na rutinní činnost, ale 

nezapomene na něco, co vybočuje ze všedního dne. Když je osoba svědkem 

závažné dopravní nehody, pak si s největší pravděpodobností bude pamatovat den, 

počasí, barvu aut, co v danou chvíli dělala a jiné informace. Lhář se naučí stručný 

obsah - „povídku“, který se přirovnává ke skeletu, ale na konkrétnější otázku není sto 

odpovědět. Je schopen líčit detaily, které nejsou důležité (barvu lina v pokoji, kde 

došlo k činu, kde je psací stůl…). 

 

Vyslýchaný může v případě, že vyslýchající nejeví důvěru v poskytnuté 

informace, vypustit rozpornou pasáž svého líčení s dovětkem: „Tak já tedy vlastně 

nevím, jak to bylo.“ Tato odpověď - dle mého názoru - může být výsledkem dílčího 
                                                 
18
Čírtková, L., Forenzní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 363  
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taktického postupu překonávání lži, spočívajícího ve znejišťování, odejmutí důvěry 

vyslýchanému. 

 

Vyslýchaný utíká od podstatných detailů k nedůležitostem. Jak již 

uvádím výše, zdůrazňuje věci, ve kterých se nemůže mýlit. Pokud hovoří o činu, 

který se údajně měl stát v chodbě činžovního domu, kde bydlí, bude v detailech 

uvádět, kde je koš na staré reklamy, jakou barvu má zábradlí, ale neuvede například 

způsob, jakým ho neznámý pachatel chytil (jaký chvat použil), zda jeho oblečení 

zapáchalo kouřem cigaret. 

 

Někdy bývá příznakem lži kladení otázek vyslýchajícímu vyslýchaným: 

„Co chcete vědět nejdříve?“ I když zde je třeba být opatrný, neboť v průběhu líčení 

dochází k postupnému vybavování informací tzv. „na přeskáčku“. S odbíháním od 

detailů souvisí také vágní, nepřesné formulace, které vyjadřují neznalost či neochotu 

vyslýchajícího uvést další skutečnosti. 

 

2. Příznaky servilnosti 

Vyslýchaný se snaží zdůrazňovat svou bezbrannost v porovnání 

s vyslýchajícím. Dává mu najevo, že on je pánem situace. Osoba je úslužná, lichotivá 

a zdůrazňuje svou nevědomost o skutku. Vystupuje podmanivě se snahou hry na 

„hloupého“. Že on není ten správný, koho by mohla policie potřebovat k objasnění 

věci. 

 

3. Freudovské signály 

Vyslýchající sleduje všechny signály, které mu vyslýchaný sděluje. 

Vyslýchaný se snaží své chování v určité míře korigovat. Pokud jde o lháře, pak jeho 

cílem je, aby jeho vystoupení vypadalo velice věrohodně, bez chyb. Člověk je 

schopen, zvláště pokud je odhodlaný lhát, korigovat jednání, vše si do detailu 

nacvičit, aby lež protistrana brala jako pravdu. Jsou ovšem signály, které ovládat 

nelze a je možné se jim jen s velkými obtížemi vyvarovat. Člověk je totiž svou vůlí 
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neovládá. Jedná se o nekontrolované pohyby a reakce. Zdůrazňuji, že jde jen 

o signály, jež naznačují možnost lži, nikoli o tvrzení, že tu lež skutečně je.  

 

Méně spolehlivým signálem je například okamžik, kdy osoba tzv. začne 

„měnit barvy“ pokožky obličeje. Pak musí vyslýchající zvážit, zda se nedotknul věci, 

která s případem nesouvisí a je pro osobu nepříjemná. Ale jsou známy případy, kdy 

vyslýchaný chce lhát, ale jeho vnitřní psychický stav zapříčiní, že celý v obličeji 

zrudne. Do této skupiny signálů také řadíme přeřeknutí, jež naznačí to, co 

vyslýchající ve skutečnosti nikdy nechtěl vypustit z úst.  

 

4. Přehnaná akurátnost, až přidrzlé vystupování 

Vyslýchaný se vyskytuje ve dvou krajních způsobech chování. Je 

servilní (podlézavý, otrocký), nebo je útočný až drzý. Oba způsoby se mohou 

v průběhu komunikace měnit.  Při útočném chování se v praxi vyskytuje i předčasná 

obhajoba bez předchozího důvodu obhajoby. Drzost se může vyskytnout i v situaci, 

kdy vyslýchaný vycítí nekompetentnost na straně vyslýchajícího. Jinak řečeno, 

vyslýchající danému oboru, v němž došlo ke spáchání trestného činu, rozumí méně, 

než vyslýchaný. Při praktické činnosti proto dochází ke specializaci jednotlivých 

kriminalistů. 

 

5. Stereotypní opakování sdělení bez změn 

Pokud dojde k opakování sdělení, ať už při opakovaném výslechu, nebo 

při rekapitulaci v rámci jednoho výslechu (z důvodu přesné protokolace), u nelhoucí 

osoby dochází k drobným změnám např. při výčtu osob přítomných na místě skutku, 

při popisu místa. Mluví tak, jak se rozpomíná. Kdežto lhoucí osoba má text naučený 

jako básníčku, kterou opakuje doslovně. Každé přeřeknutí bere za chybu, která ho 

může prozradit. Existují případy, kdy si vyslýchaný na výslech přinese papír s textem, 

který bude říkat. Při položené otázce není schopen bez papíru odpovědět. Toto 

vystupování je nanejvýš podezřelé. I přesto, že vyslýchaný má poznámky na papíře, 

není jej možné hned z počátku výslechu diskvalifikovat, protože u něj může nastat 

tzv. paměťová mezera . 
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6. Ve sdělení chybí prožitková stránka 

Vyslýchaný, jež se stal účastníkem nějakého děje významného pro 

trestní řízení, je vždy doprovázen emocemi, které dokreslují situaci z pohledu 

prožívání. Proto je vyjádření lhoucího strohé a formální oproti osobě, která nelže. Její 

vyjádření je barvitější a snaží se svůj pocit  podrobně popsat a spojuje jej 

s myšlenkami, které vyslýchanému v danou chvíli prolétly hlavou. 

 

2.3.2. Neverbální signály lži 

 

 Neverbální signály jsou dalším důležitým vodítkem pro vyslýchajícího. 

Tyto náznaky nemají vždy jednoznačný význam v podobě lži. Jsou to klíče, které ve 

větší či menší míře jen pomáhají. Obecně se mezi ně řadí mimika, různá gesta, 

rozrušení, pocení, nervozita, uhýbání pohledem, změna zabarvení obličeje, prudké 

dýchaní a mnoho jiných. Jejich zachycení vyžaduje schopnost vyslýchajícího vnímat 

i sebemenší změny např. ve výrazu v obličeji.  

 

 Přítomnost těchto neverbálních signálů ještě nemusí znamenat, že 

dotyčný lže. Pokud se v průběhu komunikace vyskytnou, značí, že otázka či věc je 

pro osobu nějakým způsobem nepříjemná a lež je jen jednou z možných variant. 

Příkladem nejednoznačnosti je případ Geralda Andersona z USA19.  

 

 Jedním ze signálů, který je často považován za příznak lži ve výpovědi, 

je nervozita. Pro toto tvrzení existují tři důvody. První důvod spočívá v tvrzení, ano, 

nervozita může být příznakem lži. V tomto případě se musí rozlišovat situace, zda se 

jedná o výslech prvopachatele , čili osoby, která přišla do kontaktu s policií prvně 

v životě nebo o výslech zkušeného recidivisty , který z výslechové interakce již není 

nervózní a ví, jak vše probíhá. U recidivisty nervozita nepramení z psychické 

náročnosti procesního úkonu. U prvopachatele se vyslýchající v rámci navázání 

psychologického kontaktu snaží o odbourání nervozity. Jestliže je nervózní 
                                                 
19 Čírtková, L., Forenzní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 369 
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prvopachatel, není to nic zvláštního, pokud je nervózní zkušený recidivista, není to 

obvyklé. Druhý důvod spočívá v tom, že nervozita není příznakem lži, ale může být 

signálem, že daná věc je pro vyslýchaného něčím důležitá. Třetí důvod spojuje 

nervozitu vyslýchaného se strachem. Zdrojem strachu je nepřehlednost, 

nepřirozenost situace, strach, že osobě nevinné nebude uvěřeno. Z výše uvedeného  

vyplývá, že nervozita může, ale i nemusí být příznakem lži. Je nutné vyhodnotit i jiné 

okolnosti, ze kterých nervozita pramení. 

 

 Protikladem nervozity je až nepřirozený klid, který může doprovázet tzv. 

profesionální lháře. Ti se dokonale dokáží přizpůsobit výslechové situaci. Vystupují 

velice důvěryhodně a  jejich vyjadřování je přesvědčivé. Nejsou nervózní. Nebojí se, 

že jejich lež bude odhalena. Právě odbourání tohoto pocitu nervozity jim umožňuje 

suverénní vystupování. Přesto existuje způsob, jak takové lháře odhalit. V okamžiku, 

kdy cítí, že se jim podařilo někoho oklamat, prozradí je výraz v obličeji. Trvání této 

mimiky může být velice krátké. Vyslýchající musí být na tyto signály velice citlivý. 

Rovněž je vhodné výslech zaznamenávat kamerou, a pak studovat výrazové 

neverbální náznaky lži. V dnešní době již nejsou nahrávky výslechu ničím 

výjimečným i přes to, že se výslech koná v kanceláři příslušného policejního orgánu 

a nikoliv ve speciální výslechové místnosti. 

 

 Každé neverbální gesto je možným vodítkem při odhalování lži, pokud 

je posuzováno společně s verbálním projevem vyslýchaného. Když je mluvené slovo 

v rozporu s neverbálním projevem (mimikou, emocemi), pak roste význam právě 

neverbálního projevu. Příznak lži znázorňující se v rozporu mezi mluveným slovem 

a nemluveným projevem lze demonstrovat na příkladu, kdy muž ženě říká, že ji 

miluje a má při tom chladný formální výraz v obličeji. 

 

 Významným nonverbálním signálem lži je strukturální zlom. Když 

vyslýchaný uvádí nepravdu, pak zpravidla při jeho výslechu dochází k tomu, že uvádí 

pravdivé úseky, jež střídá lží. Pravda zde slouží jako základ pro lež, aby se 

vyslýchaný měl v případe potíží o cosi opřít a neztratil se. Když si někdo vymyslí 

loupežné přepadení, pak detailně popisuje místo, kde k němu mělo dojít, protože jej 
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dobře zná. Méně detailně až chaoticky popisuje samotný skutek. Osoba se domnívá, 

že detaily v jedné části výpovědi překryje nepřesnosti v druhé části. Strukturální zlom 

spočívá ve změně chování doprovázející jednotlivé části lži a pravdy. Když 

vyslýchaný uvádí pravdu, je uvolněný, jistý si tím, co říká. U lživých úseků je 

vyslýchaný strnulejší a chce mít lež „rychle“ za sebou, neboť zde nemůže detailně 

popisovat, protože detaily nezná. Lépe se zapamatuje obecná lež, než-li vše 

promýšlet do podrobností, do kterých se člověk lehce zaplete. 

 

 Dalším signálem lži může být emocionální doprovod. Pokud se osoba 

dostane do situace, kdy je svědkem vraždy, loupežného přepadení v bance a jiného 

psychicky vypjatého okamžiku, zapamatuje si nejen skutkový děj, ale mnoho jiných 

poznatků. Jestliže dojde při výslechu k záměrnému vybavení vzpomínky na danou 

událost, vyslýchanému se vybaví pocit, který prožíval (strach, napětí, nejistota, jak 

vše dopadne), myšlenky, jež mu prolétly hlavou, detaily na oblečení pachatele 

a mnoho dalšího. Líčení děje bude mnohem barvitější a bohatší na slovní 

i emocionální vyjádření, než při prezentaci lži. 

 

 

 Pokud se vyslýchajícímu zdá, že vyslýchaný neuvádí pravdu, účinným 

prostředkem k ujištění se ve svém úsudku je převyprávění výpovědi pozadu, od 

událostí, jež nastaly jako poslední k začátku. I pro nelhoucí osobu je tato metoda 

nepřirozeným způsobem, ale může se s ní lépe popasovat než v případě lháře, který 

se při kladení otázek od konce zamotá do vlastní lži.  

 

 Na základě praktických poznatků kriminalistů je možno mezi neverbální 

projevy lži zařadit i další signál. Policisté přijedou za podezřelým, který je nečeká, 

s cílem jej zadržet. Podezřelý se vůbec nebrání dané situaci. Při převozu v autě mlčí 

a nevyptává se, co se děje a proč se tak děje. Toto chování naznačuje srozumění 

s nastalým dějem. Někdy se osoba zadržená dozná již při převozu, začne sama 

povídat. Jindy mlčí a při výslechu po prvních pokusech lži a formulování děje se 

dozná sama. Čili srozumění se zatčením je vyjádřeno mlčením a nepociťováním 

překvapení. Z mlčení lze vyčíst, že zadržený byl připraven a počítal s touto 
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eventualitou. Převoz v autě je pro vyslýchajícího důležitým poznatkem, ze kterého lze 

vyčíst další chování zadrženého podezřelého. 
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3. Taktické postupy p řekonávání lživé výpov ědi 
 

3.1. Základní taktické postupy výslechu 

 

 Průběh výslechu je z pohledu kriminalistiky ovládán základními 

taktickými postupy20, kam řadíme: 

a) formování psychologického kontaktu 

b) analýza výpovědi v průběhu výslechu 

c) pomoc vyslýchanému k překonání zdánlivě zapomenutého 

a subjektivních nedostatků reprodukce 

d) psychologické působení na lživě vypovídajícího za účelem 

získání pravdivé výpovědi 

 

Tyto základní taktické postupy  je možné rozdělit na obecné  (a,b) 

a zvláštní  (b,c). Obecné postupy se aplikují vždy při každém výslechu, při tzv. 

ideálním průběhu a zvláštní postupy se užívají v případech, kdy dojde k určitému 

problému, ať neúmyslnému ze strany vyslýchaného (v důsledku zapomenutých 

okolností) nebo úmyslnému, kdy vyslýchaný neuvádí pravdu. V souvislosti 

s překonáváním lži se budu zabývat následujícími základními taktickými postupy. 

 

Psychologickým kontaktem  se rozumí navázání takového vztahu 

mezi vyslýchajícím a vyslýchaným, který umožní minimalizovat podmínky pro lež, pro 

nespolupracování či izolaci vyslýchaného s cílem dosáhnout pravdivé a úplné 

výpovědi. Navázání psychologického kontaktu je ovlivňováno samotným způsobem 

vyzvání osoby k výslechu. V praxi se předvolávají osoby písemně nebo ústně 

(telefonicky). Nejzazším způsobem zajištění osoby při výslechu je předvedení.                  

Formální písemný způsob vyzvání v osobě vzbuzuje různé představy, jak může 

výslech probíhat (jedná-li se o člověka, který dosud nepřišel s policejním orgánem 

do kontaktu). Doporučené psaní s „pruhem“ je strohé a vzbuzuje v předvolaném 

                                                 
20 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J., Kriminalistika 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 330 
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mnohem větší autoritu instituce než předvolání telefonické. Pokud vyslýchající 

předvolává telefonicky, pak si musí získat důvěru předvolávaného, neboť jako Policie 

ČR se může představit kdokoliv. Kriminalista či vyšetřovatel si v průběhu hovoru 

ověří totožnost osoby a seznámí ji obecně s důvodem výslechu a dohodne s ní čas 

a místo výslechu. V průběhu telefonátu se snaží zodpovědět někdy překvapivé 

dotazy. Již samotný hovor je důležitým prostředkem k navázání psychologického 

kontaktu, který umožní předcházet neochotě poskytovat pravdivé informace. Pro 

získání si absolutní důvěry, že skutečně volá orgán činný v trestním řízení, poskytne 

policista kontakt na služební linku, kde si osoba může ověřit jeho totožnost. 

 

 Na psychologický kontakt má vliv vhodný způsob chování 

vyslýchajícího, seznámení vyslýchaného s jeho procesním postavením a vhodný 

psychologický přístup k vyslýchanému. V souvislosti s navázáním psychologického 

kontaktu bych zmínil některé dílčí způsoby. Pokud vyslýchající komunikuje s osobou 

intelektuálně slabší, musí svůj styl vyjadřování přizpůsobit na její úroveň. Klade 

jednoduché a srozumitelné otázky pro osobu pochopitelné. Před samotným 

výslechem je důležité zvážit, zda jej provede muž či žena, neboť existují druhy 

trestné činnosti, kde má s navázáním kontaktu větší úspěch např. žena. Z hlediska 

kriminalisticko taktického hraje svou roli doba předvolání. Ta se určuje zejména 

s ohledem na schopnost vyslýchajícího opatřit si k výslechu všechny vhodné 

podklady, dále podle náročnosti a předpokládané délky trvání výslechu. Vhodné 

navázání psychologického kontaktu je prostředkem, jak lži předejít. 

 

 Analýza výpov ědi v pr ůběhu výslechu  slouží k odhalení lži. Zkoumá 

postoj vyslýchaného k předmětu výslechu. O jednotlivých signálech lži ve výslechu 

pojednávám výše. Tento postup je pro vyslýchajícího velice náročný, protože včasné 

odhalení nepravdy má význam pro následný vývoj trestního řízení. Pro realizaci této 

fáze je nutné, aby vyslýchající měl důkladně prostudovaný nashromážděný materiál. 

Pokud dojde ke změně osoby, která se případem zabývá a je s ním obeznámena, 

nese to negativní dopady na zpomalení práce a na nutnost se s věcí opětovně 

seznámit. Vyslýchající při analýze porovnává získanou výpověď s doposud 

opatřenými důkazy a jinými výpověďmi. Pokud se osoba odchyluje od jiných důkazů, 

začne se vyslýchající o danou část zajímat. Platí ovšem zásada, že v průběhu 
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monologického líčení nebo ihned po odhalení odchylky se nemá vyslýchaný v řeči 

přerušovat, neboť může uvést i další skutečnosti, které by jinak na základě dotazů 

neprozradil. Jde-li o osobu, u které je nanejvýš pravděpodobné, že lže, nedá se jí 

ihned najevo její pochybení a čeká se, jak se ve výslechu sama spontánně zaplete.       

 

 Pro tuto práci zaměřenou na překonávání lži ve výpovědi je podstatný 

základní taktický postup, kterým je psychologické p ůsobení na lhoucího 

vyslýchaného . Jeho cílem je, aby osoba lhoucí mluvila pravdu. Uplatňuje se jak 

u obviněného, tak u osoby svědka. Zabývá se odhalením příčiny lhaní a jejího 

otupení. Vyslýchající používá různé způsoby ovlivňování, které však musejí být 

v souladu s právním řádem. „Ovliv ňováním  se rozumí úmyslné působení 

vyslýchajícího na osobnost vyslýchaného, jehož cílem je vyvolat v prožívání 

a chování vyslýchaného změny (postojů, stanovisek), které by byly ku prospěchu 

výslechové interakce“ 21 . Kritériem pro rozlišení přípustného a již nepřípustného 

ovlivňování s cílem dosáhnout pravdivé výpovědi je, zda vyslýchaný má možnost 

volby22. Podstatným aspektem pro možnost ovlivnění vyslýchaného je poznání jeho 

osobnosti. Zdrojem psychologicky relevantních informací jsou důkazy, které mají 

zprostředkovaný charakter. Dále se sbírají informace z okolí dané osoby o jejích 

zájmech, oblibách, typuje se okruh přátel, prostředí, ve kterém se pohybuje. Na 

základě těchto a dalších informací vyslýchající již v hrubých obrysech tuší, s kým má 

provádět výslech a na co se může zaměřit, co je pro příslušníka dané sociální 

skupiny společnosti příznačné, jaká životní témata a problémy může zmínit v případě 

zablokování výslechu či lži. V průběhu výslechové interakce dochází k verifikaci 

získaných dat. Nutno však podotknout, že takto rozsáhlé zjišťování není možné vždy 

a tím se ztěžuje práce vyslýchajícího. Situace sběru informací u svědka či 

obviněného je odlišná od procesního postavení poškozeného, který přišel nahlásit 

trestný čin, jehož se stal obětí. U svědka nebo obviněného před samotným 

výslechem probíhá šetření s cílem přípravy provedení důkazu. U lhoucího 

poškozeného vyslýchající mnohdy nemá žádné předchozí informace, na kterých by 

mohl stavět. Zde je odkázán na svoje zkušenosti, instinkt a schopnost odhadu 

osobnosti i situace. 

                                                 
21 Spurný, J., Psychologie výslechu, Praha: Portál, 2003, s. 68 
22 Čírtková, L., Forenzní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 309 
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Mezi přípustné metody ovliv ňování  se řadí demonstrování, 

objasňování, přesvědčování, za nepřípustné metody  lze označit donucování 

a sugesci. Při neakceptovatelném působení na vyslýchaného je realizován 

psychologický nátlak, který může vyvolat psychologický střet a vést až k zablokování 

zjištění pravdivých informací. 

 

Negativním aspektem ovlivňování za účelem dosažení věrohodné 

výpovědi je podcenění sugestibility vyslýchaného. Náklonnost vyslýchaného 

k přejímání cizích názorů, představ, rad, může mít vliv nebo být důvodem zkreslené 

výpovědi. Problematická je práce s osobami s chorobně zvýšenou sugestibilitou23. 

Na sugestibilitu mohou mít vliv různá onemocnění, duševní přetížení, psychické 

strádání, rekonvalescence, věk, intelekt či vzdělání. 

 

K prostředkům psychologického působení na vyslýchaného lze zařadit 

i vnější prostředí výslechu. Zda se výslech odehrává v kanceláři či speciální 

výslechové místnosti, kolik lidí je při výslechu přítomno, zda je pořizován 

audiovizuální záznam, zda jsou v místnosti objekty, které mohou rozrušovat či 

uklidňovat osobu (obrázky zbraní, přírody) a mnoho dalších. Z hlediska 

psychologické převahy vyslýchajícího může být místo pro vyslýchaného umístněno 

níže, než u vyslýchajícího. Jejich oči pak nejsou ve stejné rovině. Významná je také 

vzdálenost obou osob. 

  

Vyslýchající by měl působit na city i rozum vyslýchaného tak, aby došlo 

k otupění motivu lhát. 

                                                 
23 Matiášek, M., Bárta, B., Soukup, J., Výslech a psychologie, Praha: Orbis, 1966, s. 117 
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3.2. Dílčí taktické postupy p řekonávání lživé výpov ědi 

 

 Při dodržení základních postupů vedení výslechu a v případě zachycení 

verbálního či neverbálního signálu lži, existuje řada postupů, které slouží jako pomoc 

vyslýchajícímu k překonání motivace vyslýchaného mluvit nepravdu. Tyto metody se 

nazývají dílčími taktickými postupy. Jsou charakterizovány slovem dílčí a to z toho 

důvodu, že se aplikují jen ve specifických situacích výskytu lži. Základní taktické 

postupy se aplikují vždy, při každé výslechové situaci, při jejichž důkladné realizaci je 

usnadněna cesta k zachycení lživých informací. Dílčí metody se užívají samostatně 

nebo kombinovaně, v různém pořadí a při výslechu se různě obměňují. Záleží na 

vhodnosti okamžiku a příčinách lži. Důležité je připomenout, že dílčí taktické postupy 

nejsou zaručeným lékem proti lži. Pokud se někdo rozhodne tvrdošíjně zapírat a cítí 

možnost úspěchu, jeho motiv sílí, čím blíže je k cíli. Nutno zdůraznit, že motivace lhát 

se v průběhu trestního řízení proměňuje. Pokud postup selhal při prvním výslechu, 

není vyloučeno, že bude ve světle okolností neúspěšný i při dalším výslechu. 

 

 První postup spočívá v odhalení příčin motivujících lživou výpověď 

a v opatřeních k jejich odstranění. Problematikou motivu lži se zabývám výše. Nikdo 

nelže bezdůvodně a tyto důvody se liší u osob v souvislosti s jejich procesním 

postavením. Existuje základní výčet důvodů lži, který může být vyslýchajícímu 

nápomocen. U lhoucího svědka, který není poškozeným, se často ve vztahu 

k obviněnému vyskytují důvody, které obviněnému prospívají. Řadíme mezi ně blízký 

přátelský vztah, rodinnou příslušnost. Tyto důvody jsou vnitřními pohnutkami, proč 

lhát. Vycházejí z nitra svědka, který chce dobrovolně obviněnému pomoci. V těchto 

případech se velice těžko hledá pravda. V dubnu roku 2007 jsme z médií mohli 

sledovat případ zavražděného tříletého romského chlapce Romana Červeňáka 

z Klatovska. Policii bylo nahlášeno, že chlapec je pohřešovaný. Několik dnů 

probíhala rozsáhlá pátrací akce za použití vycvičených psů, vrtulníku s termovizí. 

Nakonec se jeho tělo našlo ve sklepě domu jeho rodiny. Do současné doby se 

nepodařilo najít pachatele. Tento případ sice není doposud objasněn, ale jedním 

z usuzovaných důvodů, proč se orgány činné v trestním řízení nemohou dobrat 

pravdy, byly rodinné vztahy. Mezi další důvody lži ve prospěch obviněného patří 

strach ze msty. Svědek zvažuje, zda je situace natolik napjatá, že by mohl být za 
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pravdu o skutku potrestán nejen obviněným, ale i jeho přáteli či osobami, které jsou 

na věci určitým způsobem zainteresovány. V jiných případech je motivem lži finanční 

odměna. Lež motivovaná strachem ze msty je z hlediska emočního napětí častěji 

pozorovatelná než lež podnícená finanční odměnou. Motivem lži v neprospěch 

obviněného může být nepřátelství, které nemá s vyšetřovaným případem nic 

společného. Svědek cítí potřebu se pomstít za věci dávno minulé, jež pramení ze 

soukromého vztahu s obviněným. V jiné situaci svědek lže, protože cítí potřebu 

chránit jiné osoby, nechce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, 

zveličuje, neboť cítí potřebu sebeuplatnění se v roli svědka. 

 

 Lež svědka, který je poškozeným, se vyskytuje tehdy, pokud poškozený 

chce, aby byl pachatel přísně potrestán, aby neunikl trestu. Často tato lež pramení 

z nepřátelství. Tyto uváděné důvody jsou k tíži pachatele. Ve prospěch pachatele 

svědek poškozený lže, pokud se bojí, že se věc dostane na veřejnost a chce, aby se 

vše vyřešilo nenápadně, aby nebyl otřesen jeho soukromý i veřejný, pracovní život. 

Věc z těchto důvodů bagatelizuje. K vyhýbavé výpovědi vede i lítost poškozeného 

nad pachatelem. V praxi se vyskytl případ, kdy mladý muž, pachatel, v nepříznivé 

sociální situaci odcizil poškozené počítač. Poškozená měla možnost se ze spisu 

seznámit s životem pachatele. Celou věc, jež byla předmětem trestního řízení, se 

nakonec snažila zjednodušovat. Sama totiž měla stejně starého syna.   

 

 Lež obviněného je ovlivněna subjektivními i objektivními faktory. Mezi 

subjektivní faktory patří např.  ziskuchtivost, pomsta, nízká morální úroveň, touha 

uniknout trestu. Objektivní faktory jsou reprezentovány působením vnějšího okolí 

např. zainteresovaných osob na trestném činu. V samotném důsledku může 

působení faktorů směřovat až ke křivému obvinění jiného či k sebeobvinění. 

 

 Po odhalení příčin lži musí vyslýchající překonat motiv lhát. Zdůraznit 

procesní postavení vyslýchaného a připomenout právní následky, které jsou 

s nepravdou spojeny. Vyslýchající také nastíní bezvýchodnost situace, kdy pravda se 

nakonec v rámci dokazování ukáže. Vše je jen otázkou času. 
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 Druhým dílčím taktickým postupem je stimulace kladných  vlastností 

vyslýchaného. V průběhu výslechu dochází u vyslýchaného ke konfliktu mezi 

motivem lhát na straně jedné a jeho právním a morálním vědomím na straně druhé. 

Při výslechové interakci vyslýchaný neustále zvažuje, která z těchto stran převáží. 

Pro korigování tohoto vnitřního hodnotového boje s cílem dosažení pravdivé 

výpovědi slouží tento dílčí postup. Lze jej efektivně realizovat zejména pokud 

vyslýchající disponuje kvalitními informacemi o vyslýchaném týkajícími se jeho 

osobnosti, zálib, prostředí ve kterém žije, jeho soukromého života. V průběhu 

výslechu může kriminalista nebo vyšetřovatel působit na kladné hodnoty, morálku 

lhoucí osoby, může vyzvednout její studijní nebo pracovní výsledky, úspěchy 

v rodinném či veřejném životě. Dochází k působení jak na rozum tak na city. 

V některých případech sehrávají významnou roli i rodinné vztahy typu dítě a rodič. 

Pro prezentaci významu dobrých rodinných vztahů jsem vybral následující příklad 

z praxe (s nímž jsem měl možnost se seznámit při osobních konzultacích na Službě 

kriminální policie a vyšetřování Policie ČR pro Prahu I). Pachatel, mladý muž, 

spáchal loupežné přepadení, byl zadržen a vzat do vazby. Jednalo se o muže, který 

byl vzhledem ke svému mladému věku již několikrát trestán. Při výslechu popíral 

svoji vinu. Vyslýchající z šetření věci zjistil, že muž má silné citové pouto ke své 

matce, která vede spořádaný život. Při dalším výslechu vyslýchající směřoval otázky 

i do soukromého rodinného života, kde zmiňoval matku pachatele, která je z dané 

situace velice rozrušena. Pachatel se v závěru doznal a poskytl policii mnoho dalších 

důležitých informací. 

  

 Třetím dílčím taktickým postupem je využití a ovlivňování stavu 

emocionálního napětí vyslýchaného. Tento postup se aplikuje jak u svědka tak 

u obviněného. Výslechová situace je pro vyslýchaného, nejedná-li se o zkušeného 

recidivistu, nepřirozenou a mnohdy stresující událostí. Toto emoční napětí se dále 

stupňuje s lživou reprodukcí vyslýchaného, neboť se obává, že lež bude odhalena. 

Emoční napětí může při výslechu působit pozitivně i negativně. Pokud je vyslýchaná 

osoba silně psychicky rozrušena, musí s ní vyslýchající navázat vhodným způsobem 

psychologický kontakt tak, aby došlo k jejímu uklidnění. V těchto případech se 

používají různá konverzační témata před samotným započetím výslechu typu rodina, 

záliby, práce. Naopak je důležité, aby vyslýchaný byl udržován v emocionálním 
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napětí, jež zdůrazňuje vážnost výslechu a přirozenou autoritu orgánu policie. V praxi 

se pro korigování emocionálního napětí užívá řada postupů, kam lze zařadit počet 

vyslýchajících v místnosti, rychlost kladení otázek, styl komunikace, působení na 

tělesnou blízkost a jiné. Domnívám se, že tělesná blízkost je jedním z prostředků, 

který umožňuje ovlivňovat emoční napětí. Každá osoba má kolem sebe určitý 

prostor, ve kterém se cítí bezpečně. Pokud někdo do tohoto prostoru zasáhne, 

vzniká pocit nejistoty, úzkost a roste psychické napětí. Tento prostor se rozčleňuje do 

jednotlivých sfér. Intimní sféra je cca do 40 cm od těla, osobní do 1 metru a sociální 

sféra až do 3 metrů. Při výslechové interakci sehrává neopominutelnou roli 

vzdálenost vyslýchaného a vyslýchajícího. Pokud to vyslýchající uzná za vhodné 

a prospěšné k dosažení samotného cíle výslechu, vstupuje do jednotlivých sfér 

vyslýchaného, čímž může ovlivňovat jeho emoční napětí. 

 

 Čtvrtý postup spočívá ve využití vnitřních rozporů výpovědi a rozporů 

mezi údaji vyslýchaného a jinými důkazy. Pokud se vyslýchaný v jakémkoliv 

procesním postavení rozhodne lhát, je pro něj mnohem snazší uvádět při výslechu 

lež, která se prolíná s pravdivými úseky. Vyslýchaný se lépe ve své řeči orientuje, 

pokud se může opřít o pravdivé úseky, jež dodávají lživým úsekům důvěryhodnost.  

 

První část tohoto čtvrtého dílčího taktického postupu je orientována na 

rozpory uvnitř výpovědi. Vyslýchající  může rozpory zachytit jak v průběhu 

monologické části, tak v průběhu dialogu, kdy vyslýchanému klade otázky. 

Nejtypičtější je situace, kdy vyslýchanému je s časovým odstupem položena jedna 

a ta samá otázka a odpovědi na ni se odlišují. Další příklad spočívá v místní, časové 

nelogičnosti líčeného děje. Musím zdůraznit, že pro efektivní překonání vnitřních 

rozporů výpovědi je důležitá protokolace, jež je detailní a přesná. Lépe se upozorňuje 

na vyřčené věci, které jsou zadokumentovány, než na to, co bylo jen vysloveno. 

Pokud vyslýchající zjisti vnitřní rozpory výpovědi, začne klást cílené otázky 

s úmyslem překonat motivaci osoby uvádět lež. Vyslýchaný nesmí zprvu pocítit, kam 

vyslýchající svými dotazy směřuje. Otázky nemohou být sugestivní. Smyslem 

samotného postupu je ve vyslýchaném vyvolat pocit neudržitelnosti lži, 

nedůvěryhodnosti jeho výpovědi, iracionality jeho jednání, jež mu jen škodí. 

S intenzitou pocitu nedůvěryhodnosti výpovědi roste emoční napětí, které se často 



 43

projeví prořeknutím. Prořeknutí bývá vyřčením objektivní skutečnosti, kterou osoba 

z různých důvodu tají. Je důležité nezaměňovat prořeknutí s přeřeknutím, kdy 

vyslýchaný omylem řekne něco, co není (například se zmýlí ve svém datu narození, 

ale hned se opraví).  

 

V policejní praxi se obvykle výslech nahrává do počítače. Když se 

záznam výslechu zpětně prochází, je možné zachytit úsek nahrávky, ze kterého je 

čitelné, že vyslýchaný přemýšlí o tom, zda přiznat lež či nikoliv. Mezi signály této 

situace patří pomalá reakce na otázky, nepozornost, vyslýchaný se ptá, jaká byla 

otázka, roztržitost, nervozita.  

 

Jestliže dojde k přiznání lži, každý vyslýchaný následně reaguje 

individuálně, na někom je znát úleva, jiný se psychicky zhroutí, nebo začne 

vysvětlovat důvod své lži. 

 

 Druhá část čtvrtého dílčího taktického postupu je orientována na 

rozpory výpovědi s jinými důkazy. K realizaci tohoto postupu může dojít jen 

v případě, pokud jsou důkazy, se kterými je výpověď v rozporu, řádně prověřeny 

a není pochyb o jejich věrohodnosti. Stejně jako u první části platí zásada detailní 

protokolace výslechu. Vyslýchající se pro ujištění daného tvrzení ptá, zda vyslýchaný 

na uváděné skutečnosti trvá. Následuje postupné předkládání důkazů, se kterými je 

výpověď v rozporu. Vyslýchající zvolí vhodný způsob prezentace důkazů. Mezi tyto 

způsoby prezentace se řadí předkládaní důkazů narůstající síly, v logickém sledu, 

jednotlivě nebo soubory důkazů. 

 

 Myslím si, že tento čtvrtý dílčí taktický postup k překonání lži je 

vyslýchajícími používán nejčastěji, neboť je z uváděných postupů nejjednoznačnější. 

Pokud výpověď odporuje zjištěným a prověřeným skutečnostem, jedná se 

o nepřehlédnutelný a důležitý fakt pro trestní řízení. 
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 Pátý dílčí postup k překonání lživé výpovědi spočívá ve využití 

reflexních úvah lživě vypovídajícího. Jádrem postupu je reflexivní myšlení 24 

vyslýchaného na základě navozené myšlenkové úlohy. Tento dílčí taktický postup se 

aplikuje zejména u osob, které jsou na prověřované či vyšetřované věci silně 

zainteresovány. Myšlenkové úlohy se rozdělují do dvou základních skupin. První 

skupinu tvoří úlohy navozené bezprostředně před výslechem a druhou skupinu tvoří 

myšlenkové úlohy navozené v průběhu výslechu. Vyslýchaný může úlohu řešit na 

základě navozených asociací, které v něm vyvolají pocit, že lživá výpověď je 

z morálního hlediska nepřípustná. Myšlenková úloha může být také vyvolána 

představou, že orgány činné v trestním řízení mají dostatek relevantních důkazů a že 

se vyslýchaný nemůže dostat lží k jím vytýčenému cíli.  

                                                 
24 Konrád, Z.: Využití taktických postupů autoregulace řešení problémových situací na příkladu 
z praxe. Čs. kriminalistika, 1985, č. 3, s. 216–224 
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4. Konkrétní výslechové situace (p říklady z praxe) 
 

 V této kapitole se zaměřím na analyzování konkrétních výslechových 

situací, se kterými jsem měl možnost se seznámit v rámci konzultací, jež probíhaly 

na Službě kriminální policie a vyšetřování Praha 1 v Bartolomějské ulici. Jedná se 

o rozbor záznamů výslechů, které byly pořízeny kriminalisty při jejich denní praktické 

činnosti. Jednotlivé nahrávky se liší v procesním postavení osoby vyslýchané. 

Naopak společným znakem nahrávek je výskyt lži, kterou se vyslýchající snaží 

překonat. 

 

 U každého výslechu nejprve popíši, o jaký skutek se jedná, v jakém 

procesním postavení je osoba vyslýchaná a obecně zmíním, jaký byl skutkový děj dle 

vyslýchané osoby. Následně se zaměřím na rozbor výslechového záznamu, kde 

uvedu jednotlivé signály lži a dílčí taktické postupy, jež vyslýchající použil v daném 

případě k překonání lži. 

 

4.1. Výslech poškozeného 

 

 Poškozený v monologické části výslechu uvedl, že byl přepaden a byl 

mu odcizen notebook a mobilní telefon. Celý skutkový děj dle poškozeného probíhal 

následovně. Ráno se poškozený vydal na cestu do práce, v průběhu které se mu 

udělalo nevolno, proto zavolal zaměstnavateli, aby si vzal dva dny dovolené. 

Nevolnost si vysvětlil novými antidepresivy, které již 5 let užívá. Ve výpovědi 

poškozený uvedl, že celý den chodil po centru Prahy a měnil jednu hospodu za 

druhou při soustavném požívání alkoholu. Když ve večerních hodinách procházel 

poškozený podchodem na Václavském náměstí u Národního muzea, pachatel ho 

dvakrát zezadu udeřil do hlavy a odcizil mu výše uvedené věci. Dle informací 

poškozeného byla činu přítomna svědkyně, která vše může dosvědčit. Skutek byl 

trestněprávně kvalifikován jako loupež. Samotný výslech byl druhým kontaktem 

poškozeného s policií v dané věci, neboť k prvnímu došlo několik dnů před 
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výslechem z důvodu podání trestního oznámení. U výslechu byli přítomni dva 

kriminalisté, jeden výslech vedl a druhý jen přihlížel a poslouchal. 

 

 Ze záznamu lze vyčíst několik základních signálů lži. Vyslýchaný 

v monologické části výslechu řekl souvisle pouze několik vět, které se ne zcela týkaly 

skutkového děje a tím považoval danou věc za vysvětlenou. Úvodní věty líčily, jak se 

poškozený celý den toulal Prahou, popisoval své pocity stresu a vedlejší účinky léků. 

Když byl vyslýchajícím vyzván, aby se o předmětu výslechu rozhovořil, neustále 

odbíhal od děje. Monologická fáze výslechu byla velice krátká. Následovala 

dialogická část, jejíž průběh byl určován vyslýchajícím, neboť vyslýchaný byl skoupý 

na slovo. Vyslýchaný neustále opakoval základní kostru příběhu. Na dotaz policisty, 

aby na mapě ukázal místo, kde k činu přesně došlo, se odkazoval na trestní 

oznámení, že tam již uvedl vše důležité a policie již na místě byla. Poškozený na 

mapě nejistě ukazuje cestu, kde se celý den pohyboval. Na dotaz, v čem byl v době 

skutku oblečen, uvedl, že v tom, co má nyní na sobě (tmavé sako, bílá košile, světlé 

kalhoty). Na oblečení nebyly žádné fyzické stopy násilí či krve. Na počátku výslechu 

poškozený uvedl, že bere antidepresiva 5 let. O několik minut později uvedl, že je 

užívá jen rok. Vyslýchaný nad každou otázkou přemýšlel, a když ho nic nenapadlo, 

odkazoval se na předchozí záznam, kde je vše uvedeno. Vyslýchající poškozeného 

nejprve na rozpory ve výpovědi neupozorňoval. Poškozený však ze situace vycítil, že 

jeho výpověď není pro vyslýchajícího věrohodná a rozčiloval se, že mu policisté 

nevěří. Vyslýchaný se choval velice suverénně a začal pokládat policistům otázky 

typu: „A jak byste se v dané situaci zachoval Vy? Myslíte, že bych si to vymyslel? Co 

bych tím sledoval?“ První vyslýchající se poškozeného dotázal, zda si za vším, co 

uvedl, stojí, neboť přistoupí k protokolaci výslechu. Po kladné odpovědi vyslýchaného 

se ujal výslechu druhý vyslýchající, který na základě důkazů, opatřených před 

samotným výslechem, vyvrátil tvrzení vyslýchaného (záznamy z kamer, nelogičnost 

skutkového děje, žádné stopy po zranění). Vyslýchající mu naznačil, že policie neřeší 

fiktivní věci, ale skutečnou trestnou činnost. Po tomto verbálním útoku vyslýchajícího 

položil vyslýchaný policistům otázku: „Když vám řeknu pravdu, co se stane? Budu 

muset zaměstnavateli platit ztrátu počítače?“ V tento okamžik bylo vše jasné. 

Motivem lži byl strach z hmotné odpovědnosti poškozeného vůči svému 

zaměstnavateli ze ztráty počítače. Vyslýchaný se začal policistům spontánně 
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charakterizovat jako člověk, který má v životě jen smůlu a je nadmíru důvěřivý 

k lidem. Objektivní skutkový děj opravdu probíhal tak, že si ráno poškozený vzal 

dovolenou a celý den chodil po centru Prahy a popíjel alkohol, ale dál již bylo vše 

vymyšlené. Vyslýchaný pod vlivem léků a alkoholu usnul v parku před Hlavním 

nádražím, kde byl okraden. 

 

 V praxi často dochází k tomu, že při výslechu jsou přítomni dva 

vyslýchající. Jde o praktickou záležitost, kdy jeden kriminalista například vede 

výslech a druhý se soustředí na analýzu sdělených informací. Přítomnost dvou 

vyslýchajících umožňuje také realizaci postupu „hodný a zlý policajt“, k čemuž došlo 

ve zmíněné výslechové situaci. 

 

Signály lži: 

a) odmítá sdělit bližší detaily 

b) je drzý na vyslýchající; jde do protiútoku, aniž má důvod 

c) stereotypně opakuje sdělení a odkazuje se na předchozí záznam 

d) chybí prožitková stránka 

e) nejsou stopy po zranění 

 

Dílčí taktické postupy překonávání lživé výpovědi použité v daním případě: 

a) využití vnitřních rozporů ve výpovědi a rozporů výpovědi se 

získanými důkazy 

b) působení na city a rozum 

c) odhalení motivu lži 

d) odejmutí důvěry vyslýchanému 
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4.2. Výslech zadržené podez řelé osoby 

 

 Zadržený podezřelý je mladý muž slovenské národnosti, který 

v městské části Praha 1 přepadal staré ženy s úmyslem jim odcizit kabelku s finanční 

hotovostí. V monologické části výslechu své protiprávní jednání odůvodňoval tím, že 

ho na Hlavním nádraží v Praze kontaktovaly čtyři neznámé osoby, jež mu sdělily, že 

jim musí opatřit 30 tisíc Kč, jinak ho zabijí. 

 

 Vyslýchající při prvním kontaktu se zadrženým podezřelým ve 

výslechové místnosti naváže pozitivní až přátelský psychologický kontakt tím, že mu 

položí otázky typu: „Jak se cítíš po zadržení? Už je to v pořádku? Dáš si cigaretu?“ 

Po zklidnění situace je podezřelý vyzván k vylíčení děje, který uvádím výše. 

Vyslýchaný svou trestnou činnost nepopírá, ale důvod jeho jednání je podezřelý. 

Vyslýchající podezřelému ukazuje záběry z kamer domu, kde se dopustil jednoho ze 

svých přepadení. Na otázky týkající se osob, které podezřelého přinutily k trestné 

činnosti, se snaží vyslýchaný neodpovídat. Není schopen je blíže popsat a ani určit 

místo, kde došlo k prvnímu kontaktu s nimi. Podezřelý jen uvádí, že ho osoby 

kontaktovaly v hale Hlavního nádraží. Vyslýchající působí na city podezřelého 

otázkami typu: „Máš babičku? Dokážeš si představit, kdyby ji někdo přepadnul?“ 

V průběhu dialogické části vyslýchaný uvedl, že do Prahy ze Slovenska přijel jen na 

pár dnů, aby si „užil život velkoměsta“. Na dotaz, zda má podezřelý práci, zněla 

negativní odpověď. V tuto chvíli se kriminalista začal orientovat na původ peněz, 

které si vyslýchaný přivezl s sebou, aby zde za ně mohl několik dnů žít. Po krátkém 

rozmýšlení a slibu, že se rodina vyslýchaného nic nedoví, vyslýchaný sdělil motiv 

svého jednání. V bytě svých rodičů ukradl otci 9 tisíc Ks, aby mohl jet do Prahy. 

Všechny peníze vyslýchaný utratil, ale protože se je rozhodl otci vrátit a neměl práci, 

začal krást. Tento případ je specifický tím, že podezřelý vinu nepopírá, ale snaží se 

zakrýt motiv svého jednání. Zcela zjevně se více stydí za to, že okradl otce, než za 

svá loupežná jednání. 

 

Signály  lži: 
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a) nekonkrétnost odpovědí na otázky týkající se čtyř neznámých 

osob 

b) ve sdělení chybí prožitková stránka (strach z osob a možné 

smrti) 

c) strukturální zlom 

 

Dílčí taktické postupy překonávání lživé výpovědi: 

a) odhalení motivu lži 

b) působení na city a rozum 

c) stimulace kladných vlastností 

d) ovlivňování emocionálního napětí vyslýchaného 

 

4.3. Výslech sv ědka 

 

 V hudebním klubu na Letné se na jaře roku 2008 udál incident. 

Bodyguard (svědek), který hlídal u vstupu, zpozoroval, že někdo v klubu fyzicky 

napadl jednoho hosta. Po krátké slovní výměně bodyguard útočníka vykázal z klubu 

ven. Útočník odešel se slovy, že se za chvíli vrátí a „vše tu vystřílí“, jak se skutečně 

stalo. Za 30 minut útočník (pachatel) přijel ve vozidle, vystoupil a v ruce měl samopal, 

se kterým začal střílet do fasády domu, v němž se nachází hudební klub. Naštěstí 

nikdo nebyl zraněn. Proti pachateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin 

výtržnictví a nedovoleného ozbrojování. Svědek byl předvolán k výslechu za účelem 

popisu celé události. Důležitým momentem celého děje byl okamžik, kdy svědek, po 

vykázání pachatele z klubu, pachateli volal na mobil a ptal se ho, zda výhružku mínil 

vážně. Po získání tohoto důkazu policie zjistila, že dvě dotyčné osoby se znají. Cílem 

kriminalistů bylo, aby svědek sdělil totožnost pachatele. 

 

 Po poučení, zjištění totožnosti a seznámení s věcí byl svědek vyzván, 

aby celou událost vylíčil svými slovy. Děj, který vyslýchaný zrekapituloval, se 

shodoval s výpověďmi dalších svědků, ale u osoby pachatele bez zaváhaní uvedl, že 
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ji nezná. Po této informaci byl svědkovi předložen záznam jeho telefonátu pachateli. 

Vyslýchaný byl zaskočen a znervózněl, ale i přesto odmítl identifikovat pachatele. 

Vyslýchající svědkovi připomenul, že podepsal poučení, ve kterém byl informován             

o možných následcích křivé výpovědi a snažil se zjistit motiv či neochotu sdělit jméno 

pachatele. Svědek nakonec uvedl, že si je vědom trestněprávních následků své lži, 

ale v „klanu“ bodyguardů, kam pachatel také patří, se tyto informace nesdělují. 

Svědek uvedl, že svou práci dělá již 15 let a nechce, aby se na něj kolegové dívali 

skrz prsty. Důležitým momentem výslechu bylo morální odsouzení skutku pachatele 

ze strany vyslýchaného, který uvedl, že pachatel nesmí ujít trestu. Vyslýchající se 

proto zaměřil na cit a kladné hodnoty svědka, které musí převážit nad nepsanými 

pravidly bodyguárdů. V závěru výslechu svědek jméno pachatele sdělil. 

 

 Zvláštností tohoto výslechu je poměrně zřetelný signál lži, kdy 

vyslýchaný přiznal, že jméno pachatele zná, ale z výše uvedených důvodů ho 

neřekne. Vyslýchající měl svoji pozici jednodušší právě o přiznání lži svědka a mohl 

se již soustředit jen na její překonání.  

 

Signály lži: 

a) přiznání lži, ale odmítnutí sdělit pravdu 

 

Dílčí taktické postupy překonávání lživé výpovědi: 

a) rozpory výpovědi se získanými důkazy 

b) odhalení motivu lži (pravidla sociální skupiny) 

c) působení na city a rozum (odsouzení skutku pachatele) 

d) stimulace kladných vlastností 
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Část B 

1. Právní následky lživé výpov ědi 
 

 Nejsou ojedinělé případy, kdy se orgán činný v trestním řízení při 

provádění procesního úkonu, kterým je podání vysvětlení dle § 158 odst. 3 nebo 

výslech svědka dle § 101 an. zákona číslo 141/1961 Sb. trestní řád (dále jen „TrŘ“) 

setká s nepravdivými informacemi. Lež může spočívat v utajování informací, 

zkreslování informací nebo uvádění zcela smyšlených faktů25.  

 

 Tato práce vzniká ještě za účinnosti trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

(dále jen „Tz“) Z tohoto důvodu bude oblast následků lživé výpovědi nejprve 

přiblížena dle trestního zákona č. 140/1961 Sb. a následně z pohledu nového 

trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. (dále jen „NTz“). Nástin hmotněprávní úpravy bude 

rovněž korespondovat s dostupnou judikaturou. 

 

1.1. Podání nepravdivého oznámení Policii ČR a jeho právní následky 

 

Policejní orgán (útvar Policie ČR) a stejně tak i státní zástupce jsou 

povinni přijímat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

trestný čin. Cílem těchto orgánů činných v trestním řízení, resp. Služby kriminální 

policie a vyšetřovaní Policie ČR, jež stojí na samotném počátku trestního řízení, je 

eliminovat a včas rozpoznat nepravdivá trestní oznámení. Důvody tohoto cíle jsou 

úspora finančních prostředků, úspora času a zbytečná blokace policistů nad 

smyšleným oznámením a v neposlední řadě ochrana nevinných osob před 

bezdůvodným trestním stíháním. 

 

Lze si položit otázku, jak lze postihnout osobu, která u příslušného 

orgánu učiní nepravdivé oznámení o trestném činu? Zákon o přestupcích 

č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPř“) umožňuje takovéto 

jednání postihnout jako přestupek křivého vysvětlení podle § 47a ZoPř a uložit 
                                                 
25 Mleziva, E.: Encyklopedie lži, podvádění a klamání, Praha, Vyšehrad, 2000 
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pokutu až do výše 50 000 Kč. Osoba, která podává vysvětlení či trestní oznámení je 

o takovémto možném následku lži poučena. Dle praktických poznatků je až 60 

procent trestních oznámení nepravdivých. 

 

V právní praxi se diskutovala otázka, zda se osoba, uvádějící lež ve 

svém oznámení, může dopustit též trestného činu poškozování cizích práv dle § 209 

zákona číslo 140/1961 Sb. trestní zákon. Odpověď na tuto otázku lze najít 

v judikatuře Nejvyššího soudu ČR26 . Nejvyšší soud učinil rozhodnutí, ve kterém 

konstatoval, že „Podáním nepravdivého oznámení Policii ČR nemůže dojít k vážné 

újmě na jejích právech, a tím ani k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu 

poškozování cizích práv. Uvedení lživých informací policii však může za splnění 

dalších podmínek zakládat trestní postih pachatele takového jednání pro trestné činy 

křivého obvinění dle § 174 tz, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku 

podle § 175 tz.“ 

 

Stručný skutkový stav výše uvedeného rozhodnutí byl založen na tom, 

že pachatel učinil na policii trestní oznámení, že mu byl odcizen osobní automobil. 

V průběhu trestního řízení bylo zjištěno, že oznámení poškozeného bylo smyšlené 

a z tohoto důvodu bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro trestný čin 

poškozování cizích práv, z jehož spáchání byl uznán vinným. Objektem trestného 

činu poškozování cizích práv 27  jsou nemajetková práva subjektů individuální či 

kolektivní povahy. K tomu, aby právo mohlo být porušeno, musí existovat. Policejní 

orgán má však povinnost plynoucí mu ze zákona postupovat z úřední povinnosti 

a prověřovat, zda jsou informace mu poskytnuté pravdivé či nikoliv. V tomto případě, 

jak uvádí judikát, by se osoba mohla dopustit nejen trestného činu dle § 209, ale též 

trestného činy křivého obvinění dle § 174 Tz či křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku podle § 175 Tz a to v jednočinném souběhu. 

 

                                                 
26 Rozsudek velkého senátu trestního kolegia NS ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 15 Tdo 574/2006 
27 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, 2. vydání 2006, Praha: Linde Praha, a.s. 
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Existují však i dřívější rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 , která 

připouštějí, že podáním nepravdivého oznámení Policii ČR může dojít k vážné újmě 

na jejích právech. Jedná se o obdobný skutkový průběh, kdy osoba podala na 

policejním oddělení trestní oznámení o tom, že jí byla odcizena určitá finanční 

částka. Trestní řízení bylo zahájeno a po měsíčním prověřování bylo řízení odloženo 

dle § 159a TrŘ. Vyšlo najevo, že trestní oznámení bylo nepravdivé a oznamovatel byl 

obviněn z trestného činu poškozování cizích práv. V uvedeném judikátu se NS 

zabývá právní subjektivitou Policie ČR a právem, které bylo nepravdivým trestním 

oznámením poškozeno. NS rozhodoval na základě dovolání nejvyšší státní 

zástupkyně v neprospěch obviněného. Státní zastupitelství argumentovalo tím, že 

orgány činné v trestním řízení mají právo na obdržení přesných a pravdivých 

informací a právo na řádný výkon svých povinností. Judikatura NS připouštějící 

i nepřipouštějící spáchání trestného činu poškozování cizích práv a odborná 

literatura29 shodně uvádí, že vážnou újmu na právech jiného je nutné posuzovat se 

zřetelem k okolnostem konkrétního případu, zejména se zřetelem k tomu, o jaké 

právo šlo. 

 

Jako shrnutí k této problematice možnosti spáchání trestného činu 

poškozování cizích práv podle § 209 Tz podáním nepravdivého trestního oznámení 

bych uvedl následující. Dle skutkové podstaty tr. činu je třeba způsobit vážnou újmu 

na právech a to právech nemajetkové povahy. Nemajetková práva subjektů mohou 

být přirozenoprávní, nebo mohou být založena zákonem či rozhodnutím. Policie ČR 

jako orgán činný v trestním řízení, resp. orgán veřejné moci, má zákonem 

stanovenou povinnost  ověřovat informace a zjišťovat skutečnost. Nikde není 

stanoveno, že by policejní orgán měl právo na obdržení pouze pravdivých informací. 

Je však pravdou, že v důsledku uvedení nepravdivých informací se policejní orgány 

zabývají smyšlenými oznámeními, v důsledku čehož rostou její časové i materiální 

náklady. Pokud se jedná o materiální škody, jež mohou vzniknou policii nepravdivým 

trestním oznámením, není vyloučena restituce této škody prostřednictvím 

občanskoprávní žaloby. 

                                                 
28 Usnesení NS ze dne 11. .6 2002, sp. zn. 3 Tdo 175/2002,  
    Usnesení NS ze dne 22. 1. 2003, sp. zn. 5 Tdo 1032/2002   
29 Novotný, O., Vokoun, R. a kol., Trestní právo hmotné zvláštní část 2, 5. vydání 2007, Praha: ASPI, a. s. 
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1.2. Trestný čin k řivé výpov ědi a nepravdivého znaleckého posudku dle 
trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

  

Skutkovou podstatu trestného činu k řivé výpov ědi a nepravdivého 

znaleckého posudku vymezoval § 175 Tz . Pro účely této práce zabývající se 

výslechem jako formou interpersonálního kontaktu mezi vyslýchajícím 

a vyslýchaným, jehož cílem je zjistit co nejvíce pravdivých informací o skutečnostech, 

jež jsou předmětem trestního řízení, je důležité ustanovení § 175 odst. 2 Tz. 

Objektem trestného činu je zájem na správném zjištění skutečného stavu, který bude 

základem pro rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Objektivní stránka spočívá 

v tom, že subjekt, kterým je svědek (osoba, která byla vyzvána orgánem činným 

v trestním řízení, aby jako svědek vypovídala o tom, co je jí známo o trestném činu 

a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení) uvede nepravdu 

o skutečnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo takovou okolnost 

zamlčí. Jedná se o úmyslný trestný čin. Z vymezení skutkové podstaty lze vyvodit, že 

tohoto trestného činu se lze dopustit jak aktivním lhaním , kdy svědek u výslechu 

před soudem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem uvede lež 

(vědomou nepravdu), tak i pasivním lhaním , kdy svědek něco zamlčí. Lež se však 

musí týkat okolností, které mají podstatný význam pro rozhodnutí o vině nebo trestu 

či o nároku poškozeného30. Jde tedy o okolnosti například, zda svědek viděl, jestli 

obviněný či obžalovaný skutečně vykrádá byt. Nejde o informace irelevantní pro daný 

skutkový děj, které s ním vůbec nesouvisí. 

 

Dle § 101 TrŘ musí být svědek poučen o tom, že je povinen vypovědět 

úplnou pravdu a nic nezamlčet. Dále musí být svědek poučen o trestních následcích 

křivé výpovědi. NS ČR se ve svém usnesení zabývá náležitostí tohoto poučení31. NS 

judikoval, že není třeba v poučení konkretizovat podmínky trestnosti a sankci, 

případně uvádět číslo paragrafu. Postačí, pokud je svědek upozorněn, že křivá 

výpověď může mít za následek trestní stíhání. Domnívám se, že toto rozhodnutí 

určitým způsobem obrušuje někdy až zbytečný formalizmus státních orgánů, bez 

                                                 
30 Šámal/Púry/Rizman, Trestní zákon. Komentář, Praha: C.H.BECK 2004 
31 Usnesení NS ze dne 6 .2. 2003, sp. zn. 7 Tdo 109/2003 
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toho, aniž by oslabovalo právní vědomí svědka o možném následku. Cílem je přeci 

získat od svědka pravdivé informace a jedním z prostředků, jak tak lze učinit, je 

poučení, ze kterého jasně vyplyne možnost trestního postihu za lež. V praxi se toto 

poučení děje ústně při zahájení procesního úkonu a následně v protokolu o výslechu 

je uvedena věta: „Svědek byl o svých právech a následcích křivé výpovědi poučen.“ 

Orgány činné v trestním řízení, zejména policejní orgány, používají předtištěné 

formuláře s podrobným poučením a zněním paragrafů příslušného zákona. 

 

 Právní praxe se zabývala otázkou dokonání trestného činu křivé 

výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Svědek v průběhu výslechu odpovídá 

na položené otázky a v nich uvádí lež. Dopustí se trestného činu již lží v první 

odpovědi nebo až ve třetí odpovědi na otázku? Tímto problémem se zabývá NS ve 

svém, již poněkud starém, rozhodnutí z roku 192032. Právní názor rozhodnutí uvádí, 

že křivá výpověď svědka je beztrestná jen tehdy, byla-li výpověď odvolána před 

formálním zakončením výslechu. Jinými slovy, trestného činu se dopustí svědek 

v okamžiku skončení procesního úkonu, čili v okamžiku skončení výslechu. V praxi 

často dochází k tomu, že vyslýchající se v rámci výslechu snaží na vyslýchaného 

aplikovat taktické postupy k překonání lži (působí na dobré mravy, rodinné vztahy, 

rozpory ve výpovědi atd.). Trestní postih křivé výpovědi je až tím nejzazším řešením. 

Pro kriminalistu je, z hlediska efektivity práce, důležité „přimět lhoucího svědka“ 

k výpovědi pravdy v průběhu procesního úkonu tak, aby zjistil pravdu hned a ne po 

měsících práce s následným zahájením dalšího trestního řízení jako následku křivé 

výpovědi. 

 

 Významným a podstatným úsekem trestního řízení je jeho část, která 

se odehrává před soudem, tedy zejména ten úsek, který se nazývá hlavní líčení. 

Právě soud, který rozhoduje o vině či nevině obžalovaného, se musí vypořádat 

s důkazy a s jejich hodnocením. Soud je povinen své rozhodnutí náležitě odůvodnit 

ve vztahu ke všem okolnostem případu a dostupným důkazům. V souvislosti 

s dokazováním může v průběhu hlavního líčení nastat situace, kdy jeden svědek 

vypovídá ve prospěch obžalovaného a druhy vypovídá v jeho neprospěch. Soud se 

                                                 
32 Usnesení NS ze dne 18. 9. 1920, sp. zn. Kr I 437/20 
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v tomto případě musí zabývat otázkou věrohodnosti či nevěrohodnosti výpovědi 

dotyčné osoby. Ve svém rozhodnutí, v rámci zásady volného hodnocení důkazů, 

musí soud odůvodnit, proč se přiklonil právě k té výpovědi a druhou nepovažoval za 

věrohodnou. Soud si může vysvětlit nevěrohodnost výpovědi jednoho ze svědků 

např. nedokonalostí jeho paměťové stopy33.   

 

V případě, že by došlo k závěru, že jeden ze svědků lhal, muselo by být 

toto podezření ze spáchání trestného činu  křivé výpovědi dle § 175 odst. 2 Tz 

vyřešeno v jiném samostatném trestním řízení. Soud tedy nemůže lhoucího svědka 

postihnout ve stejném rozsudku týkající se trestní věci, ve které byl jako svědek 

vyslýchán.  

 

Další důležitou a podstatnou okolností pro naplnění skutkové podstaty 

trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku je striktní 

rozlišovaní mezi pojmy nepravda  (lež) a nevěrohodnost . Věrohodnost výpovědi 

znázorňuje míru souladu výpovědi osoby se skutečností34 . Nevěrohodnost  tedy 

vyjadřuje pouze pochybnost o pravdivosti, kdežto nepravdivost  (lež) vyjadřuje 

jistotu, že tvrzení je v rozporu se skutečností35 . Pro naplnění skutkové podstaty 

trestného činu a vyslovení viny nepostačí pochybnosti o lži (nepravdě). Soud musí 

dokázat, že tvrzení obžalovaného jsou v rozporu se skutečností. Pokud bude v této 

věci důkazní nouze, bude se aplikovat zásada in dubio pro reo. 

 

 Ve výslechové praxi orgánů činných v trestním řízení může nastat 

situace, kdy je osoba předvolána k výslechu jako svědek, je řádně poučena 

o právních následcích křivé výpovědi, vypovídá lživě, a přesto není její lež 

postihnutelná trestným činem dle § 175 Tz. Základním východiskem pro řešení této 

situace je odpověď na otázku, kdo je povinen při výslechu uvádět pouze pravdu. 

Z výše uvedeného textu lze vyvodit, že takovou osobou je svědek. Osoba podezřelá 

ze spáchání trestného činu, obviněný či obžalovaný mohou lhát, což je prostředkem 

jejich obhajoby a projevem zásady nemo tenetur. Pokud tedy dojde k případu, kdy je 
                                                 
33 Usnesení ÚS ze dne 29. 1. 2009 sp. zn. II. ÚS 1921/08 
34 Čírtková, L., Forenzní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s.360 
35 Usnesení NS ze dne 30. 8. 2005, sp. zn. 7 Tdo 1103/2005 
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osoba předvolána k výslechu jako svědek i přes to, že se ve skutečnosti právě tato 

osoba dopustila trestného činu (ať již je nebo není tato skutečnost orgánům činným 

v trestním řízení známa či nikoli) a touto výpovědí by se mohla ohrozit, nemůže se 

dopustit trestného činu křivé výpovědi. Paragraf 92 odst. 1 TrŘ říká, že obviněný 

nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. Jedná se 

o donucení přímé (psychický či fyzický nátlak) i nepřímé (osoba podezřelá ze 

spáchání trestného činu je předvolána jako svědek a tím je vystavena 

trestněprávnímu následku lži). Důležitý, pro východisko z této situace, je závěr 

z trestního spisu (objektivní hledisko) a pocit osoby vyslýchané, cítí-li se jako 

obviněná (subjektivní hledisko). Kdybychom připustili takovouto možnost výslechu 

pachatele jako svědka, došlo by k vážnému porušení práva obhajoby a zásady nemo 

tenetur. Po studiu judikatury jsem vybral přiléhavé hodnocení této problematiky. 

Obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k doznání a to ani nepřímo. 

Nepravdivá výpověď sledující cíl, aby osoba, která vypovídá, neprozradila svou 

trestnou činnost, je ve skutečnosti součástí obhajoby36. Takto vyslýchaná osoba by 

se dostala do rozporu, kdyby buď mluvila pravdu a byla by trestána pro trestný čin, 

který spáchala, nebo nemluvila pravdu, a pak byla stíhána pro trestný čin křivého 

svědectví37. 

 

 Závěrem bych jen uvedl, že trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku je výrazem práva státu a státních orgánů reprezentujících stát, 

na pravdivé informace od určitých subjektů a zároveň je nepřímým prostředkem 

k usnadnění odhalování trestné činnosti a rovněž chrání řádný výkon trestního 

soudnictví a má zabránit justičním omylům. 

 

1.3. Trestný čin k řivého obvin ění dle trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

 

S problematikou lži také úzce souvisí trestný čin k řivého obvin ění 

vymezený v § 174 Tz . Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo jiného lživě obviní 

z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhaní. Objektem trestného činu 

                                                 
36 Rozhodnutí NS ze dne29. 10. 1968, sp. zn. 5 Tz 71/68 
37 Rozhodnutí NS ze dne 9. 10. 1922, sp. zn. Kr II 565/21 
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křivého obvinění je zájem na ochraně řádné činnosti státních orgánů a zájem na 

ochraně občanů před lživými útoky na jejich práva, čest a svobodu38. Objektivní 

stránka spočívá v lživém obvinění jiného z trestného činu v úmyslu přivodit jeho 

trestní stíhání. Pachatelem může být, na rozdíl od trestného činu křivého svědectví, 

kdokoliv. Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje úmysl. Pachatel se může 

dopustit trestného činu jak před kterýmkoliv orgánem státu, tak i před soukromou 

osobou čili zprostředkovaně. Trestného činu křivého svědectví se lze dopustit jen 

před vyjmenovanými orgány. 

 

Cílem úmyslného jednání pachatele je přivodit trestní stíhání. Je 

důležité nezaměňovat slovo „přivodit “ se slovem „zahájit “ trestní stíhání, neboť 

trestný čin křivého obvinění je dokonán již samotným vyřčením lživého obvinění bez 

ohledu na to, zda došlo k zahájení trestního stíhání39.  

 

 V § 101 TrŘ je uvedeno v souvislosti s výslechem svědka, že osoba 

musí být poučena o trestním následku lživé výpovědi. Pokud tak orgán činný 

v trestním řízení neučiní, vzniká tím vada příslušného procesního úkonu. U trestného 

činu křivého obvinění není poučení ze strany orgánu činného v trestním řízení 

podmínkou trestnosti. Důvodem, proč v případě tohoto trestného činu není třeba 

osobu poučit, je to, že nebezpečné je křivé obvinění jiného z trestného činu bez 

ohledu na to, kde k němu dojde (i mimo trestní řízení).  

 

 Křivě lze jiného obvinit jen z trestného činu, nikoliv z přestupku. Osoba, 

která uvedla lež ve svém oznámení, vysvětlení či výpovědi, nemusí dané smyšlené 

jednání právně kvalifikovat, postačí, pokud vylíčí skutkový děj a označí konkrétní 

osobu, jež se činu měla dopustit40. Dle informací, které jsem získal v rámci stáže na 

státním zastupitelství, vím, že v praxi často dochází k podání trestních oznámení na 

neznámého pachatele. Oznamovatel popíše pachatele velice vágně bez jakékoliv 

individualizace. Policejní orgán buď trestní řízení vůbec nezahájí (záznam o zahájení 

úkonů trestního řízení), nebo zahájí a následně jej dle § 159a TrŘ odloží. Osobu, 
                                                 
38 Šámal/Púry/Rizman, Trestní zákon. Komentář, Praha: C.H.BECK 2004 
39 Usnesení NS ze dne 2. 8. 2006, sp. zn. 5 Tdo 883/2006 
40 Usnesení NS ze dne 28. 1. 1987, sp. zn. 1 Tz 46/86 
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která takto podá smyšlené trestní oznámení na neznámého pachatele, nelze 

postihnout trestným činem křivého obvinění. V úvahu přichází postih osoby za 

přestupek podání nepravdivého vysvětlení dle § 47a zákona o přestupcích. 

 

 K subjektivní stránce trestného činu bych uvedl, že se vyžaduje 

úmyslné zavinění. Pachatel si musí být vědom toho, že uvádí nepravdivé informace 

o skutkovém ději a o osobě pachatele 41 . Nepravdivé udání někoho někým 

z trestného činu může také spočívat ve vylíčení reálného skutkového děje, přičemž 

dojde ze strany oznamovatele k zamlčení některých informací, rozhodných pro 

hodnocení děje jako trestného činu42. Judikatura tuto situaci uvádí na případě, kdy 

osoba policejnímu orgánu učinila trestní oznámení o ději, který se skutečně stal 

a spočíval v tom, že úředník za určitý úřední úkon vyžadoval od osoby finanční 

obnos. Oznamovatel již neuvedl, že finanční obnos měl představovat vratnou jistinu. 

Bez této informace lze dovodit, že úředník vyžadoval od oznamovatele například 

úplatek. 

  

Podezřelý, obvin ěný  či obžalovaný  je jediná osoba, která může při 

výslechu lhát  na rozdíl od osoby v postavení svědka. Bylo by v rozporu s právem 

obhajoby a se zásadou Nemo tenetur se ipsum accusare (nikdo není povinen sám 

sebe obvinit). Obviněný musí v rámci své obhajoby dodržovat jedno základní 

pravidlo, kterým je lživě neobviňovat jiného z trestného činu. Obviněný si může 

vymýšlet, zadržovat informace, předkládat různé důkazy, ale nesmí obviňovat jiné. Je 

na příslušném orgánu činném v trestním řízení, aby jasně vymezil z obsahu informací 

poskytnutých mu v rámci výpovědi obviněného pasáž, kde je obviněn jiný z trestného 

činu. V tento okamžik může zahájit prověřování tohoto udání. Obvinění z trestného 

činu křivého obvinění musí být podepřeno souborem důkazů. Pokud je zde o vině 

určitá pochybnost, opět se aplikuje zásada in dubio pro reo . Pozdější odvolání 

lživého obvinění má vliv na posouzení nebezpečnosti trestného činu pro společnost, 

přičemž nový trestní zákoník již tento termín nepoužívá a mluví o „spole čenské 

škodlivosti“  (§ 12 odst. 2 Tz). 

                                                 
41 Nález ÚS ze dne 13. 1. 1999, sp. zn. I. ÚS 401/98 
42 Rozhodnutí NS ze dne 2. 5. 1923, sp. zn. Kr I 216/23 
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 Z hlediska obohacení této materie informací o křivém obvinění je 

zajímavé zmínit se o samotném motivu, proč osoba jiného smyšleně obviní. Existuje 

celá řada motivů (nenávist, přehnaná náklonnost, rodinné vztahy atd.). Příklad 

motivace pachatele ke křivému obvinění uvedu na případě z advokátské praxe, kdy 

obviněný podával smyšlená trestní oznámení na advokáta své bývalé manželky, 

který ji zastupoval při rozvodu. Obviněnému nebyly do péče svěřeny děti, cítil se být 

poškozen na majetkových právech a svou nenávist směřoval vůči advokátovi. 

Podával na něj stížnosti na Českou advokátní komoru a i na státní úřady. Motivem 

zde byla jednoznačně nenávist a snaha pomstít se. 

 

 Závěrem mohu jen uvést, že trestného činu křivého obvinění se může 

dopustit kdokoliv, jak obviněný tak svědek, který tento čin může spáchat v souběhu 

s trestným činem křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. 

 

1.4. Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 

 

Zákon č. 40/2009 Sb. nový trestní zákoník  nabyl účinnosti dne 1. 1. 

2010. Nebudu se zde rozepisovat o celkovém pojetí a koncepci nového trestního 

kodexu. Jen bych rád uvedl některé změny ve vztahu k trestnému činu křivého 

obvinění a k trestnému činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku a to 

ve vztahu k zákonu č. 140/1961 Sb. Obě dvě skutkové podstaty jsou vymezeny 

v Hlavě X s názvem Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných a to v Dílu 

čtvrtém. 

 

Trestný čin k řivého obvin ění je upraven v § 345. Zásadní zm ěna ve 

vztahu k tomuto trestnému činu je obsažena v odstavci 1, který zní: „Kdo jiného 

lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odn ětím svobody až na dv ě léta .“ 

Ze znění skutkové podstaty vyplývá, že zavinění pachatele se již nemusí vztahovat 

na přivození trestního stíhání lživě obviněného. Odstavec první lze označit za 
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základní objektivní stránku trestného činu43 . Odstavec druhý téhož paragrafu již 

vyžaduje, aby pachatelův úmysl zahrnoval i přivození trestního stíhání křivě 

obviněného (úmysl přesahující základní objektivní stránku). 

 

Tuto práci píši v době, kdy není dostupná žádná judikatura 

k jednotlivým ustanovením. Domnívám se, že tím, že odstavec 1 § 345 nevyžaduje 

úmysl pachatele přivodit trestní stíhání, se zvýší prostor pro orgány činné v trestním 

řízení subsumovat skutek pod trestný čin křivého obvinění bez nutnosti prokazovat 

složitě subjektivní stránku. Je třeba, stejně jako ve stávající úpravě, uvést lživé 

tvrzení  a označit pachatele . Pouhým vyslovením podezření se osoba nedopustí 

křivého obvinění. Nové znění dalších odstavců trestného činu křivého obvinění uvádí, 

že se lze dopustit činu například tiskem, rozhlasem nebo televizí. 

 

Trestný čin k řivé výpov ědi a nepravdivého znaleckého posudku  

upravuje § 346. Odstavec druhý, na rozdíl od předchozí právní úpravy, rozšiřuje 

seznam subjektů, před kterými lze spáchat trestný čin a to o mezinárodní soudní 

orgán  a notá ře jako soudního komisa ře. Ve zbytku je vymezení skutkové podstaty 

totožné, čili výčet subjektů, před kterými se lze dopustit tohoto trestného činu tvoří: 

soud (v trestním, civilním i správním řízení, Ústavní soud; a to jak před senátem, 

samosoudcem, soudcem, tak i před pověřeným justičním čekatelem či vyšším 

soudním úředníkem)44, státní zástupce, policejní orgán, který koná přípravné řízení 

a vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. 

 

                                                 
43 Jelínek, J. a kol, Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, s. r. o., 2009, s. 777 
44 Jelínek, J. a kol, Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha: Leges, s. r. o., 2009, s. 778 
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2. Psychologické a fyziologické metody výslechu 
 

Základním cílem vyslýchajícího při každém výslechu je získat pravdivé 

informace od osoby vyslýchané. Osoba vyslýchaná může v rámci trestního řízení 

vystupovat v různém procesním postavení. Jak jsem již výše uvedl, na tomto 

postavení závisí i trestnost a sankce za uvedení lži ve výpovědi. 

 

Zjišťování, které informace jsou lživé a tudíž pro orgány činné 

v trestním řízení nepotřebné, je velice složitým problémem. Neexistuje žádná 

metoda, která by zcela jistě sama o sobě zaručovala zjištění pravdy od 

vyslýchaného. Při výslechu lze aplikovat postupy či metody, které vyslýchajícímu 

pouze napomáhají k odhalení pravdy. Problematikou výslechu  se zabývá 

kriminalistika, která výslech v rámci své systematiky řadí do obecné části 

kriminalistiky, oddílu kriminalistických metod odhalování, vyšetřování a prevence 

trestných činů, skupiny taktických metod 45 . Kriminalistika 46  má interdisciplinární 

charakter, který ji umožňuje v souladu s rozvíjejícími se společenskými, přírodními 

a technickými vědami zdokonalovat odhalování pachatelů trestných činů a boj 

s kriminalitou tím, že využívá cenné poznatky z jiných vědních oborů, jako je 

například psychologie, fyzika, chemie atd. 

 

V průběhu historického vývoje se rozvinulo několik metod, jejichž cílem 

je zjednodušit a být nápomocno vyslýchajícím při zjišťování pravdy od vyslýchaného. 

Obecně lze tyto metody rozdělit do skupin:47 

 

1) metody psychologické  – metoda reprodukční, metoda 

experimentu 

2) metody psychofyziologické  – registrace fyziologických procesů 

                                                 
45 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J., Kriminalistika 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 12 
46 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J., Kriminalistika 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 6 
47 Matiášek, J., Bárta, B., Soukup, J., Výslech a psychologie, Praha: Orbis, 1966, s. 143 
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3) použití technik pro vytvo ření změněného stavu v ědomí  – 

např. narkoanalýza, hypnóza 

 

Z hlediska zaměření a obsahu práce se budu dále hlouběji věnovat 

problematice registrace fyziologických proces ů, její podstatě, využití v praxi, 

spolehlivosti, zásadám jejího uplatnění, kontraindikaci a využitelnosti výsledků 

fyziodetekce v rámci trestního řízení.  
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3. Fyziodetekce 
 

3.1. Úvod do fyziodetekce 

 

 Při výslechu dochází nejen k interpersonálnímu kontaktu a konfrontaci 

osoby vyslýchající s osobou vyslýchanou, ale také mnohdy dochází ke střetu dvou 

zájmů a to zájmu získat informace a zájmu uchovat (utajit) informace. Tento zájem 

vyslýchaného utajit informace se projevuje lživou výpov ědí. Aby vyslýchající mohl 

aplikovat taktické postupy překonávání lživé výpovědi, musí nejprve zaznamenat 

takzvané signály lži . Problematikou signálů lži se podrobněji zabývám v části A, ale 

pro přehlednost stručně uvedu jejich výčet. 

 

 Nejspolehlivějším signálem lži je rozpor informací, poskytnutých 

vyslýchaným, s již nashromážděnými důkazy. Dále se signály lži člení na verbální  

(zadržování informací, příznaky servilnosti, přehnaná akurátnost až přidrzlé 

vystupování, freudovské signály, opakování sdělení bez změn, absence prožitkové 

stránky) a neverbální  (mimika, různá gesta, rozrušení, pocení, nervozita, uhýbání 

pohledem aj.). Důležité je zdůraznit, že neverbální signály nemusí nutně vždy 

znamenat přítomnost lži, ale že se může jednat např. o nervozitu, špatný zdravotní 

stav, problémy v soukromém životě atd. Jejich vyhodnocení závisí na zkušenosti 

vyslýchajícího a na množství předem nashromážděných poznatků. 

 

 Tuto stručnou rekapitulaci signálů lži jsem uvedl z jediného důvodu, 

kterým je společný znak uvedených signálů a tím je jejich vizuální pozorovatelnost  

vnějším okolím. Vyslýchající je může v rámci výslechu či zpětně dle analýzy 

videozáznamu detekovat a následně pro něj mají významnou vypovídací hodnotu. 

 

 Existují však signály lži , měřitelné hodnoty fyziologických reakcí 

lidského t ěla, které vyslýchající vizuálně zaznamenat nemůže, neboť se odehrávají 

uvnitř lidského organizmu. Tyto fyziologické reakce, které doprovázejí lež (přesněji 

řečeno významnost konkrétní otázky vyslýchaného pro osobu vyslýchanou), jsou za 
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určitých okolností měřitelné, registrovatelné a jsou schopny s vysokou 

pravděpodobností indikovat, zda osoba vyslýchaná lže či nikoliv. Fyziodetekci  lze 

obecně definovat jako „registraci spontánní fyziologické reakce organizmu“48 

 

3.2. Podstata fyziodetek čních metod 

 

 V současné době se pod souhrnný pojem fyziodetek čního vyšet ření 

řadí obě užívané fyziodetek ční metody , kterými jsou49:  

 

a) metoda polygrafického testování 

b) metoda hlasové analýzy 

 

Podstatou obou fyziodetek čních metod  je zjišťování, snímání 

a vyhodnocování fyziologických hodnot a jejich změn, které nastaly v důsledku 

prožívaných emocí vyšetřovanou osobou. 

 

 Fyziodetek ční metody  jsou založeny na základní myšlence spočívající 

v tom, že vše, co člověk činí, je doprovázeno určitými emocemi  neboli city, které se 

projevují ve třech rovinách50: 

 

a) jako uvědomovaná, pociťovaná nálada (radost, strach, stres) 

b) jako určité pozorovatelné chování (výraz tváře, držení těla, 

smích) 

c) jako fyziologické procesy, probíhající autonomně na vůli člověka 

(zrychlení tepu srdce, pocení, změna dechové frekvence…) 

 

                                                 
48 Čírtková, L., Forenzní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 400 
49 Kohout, J., Vraná, J., Fyziodetekční vyšetření a policejní praxe, Kriminalistický sborník, 1992/12, str. 356 
50 Čírtková, L., Forenzní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, s. 401 
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Emoce  jsou tedy základním stavebním kamenem fyziodetek čních 

metod . Emoce lze definovat jako psychické projevy, jejichž podstatným znakem je 

kvalita příjemného nebo nepříjemného51. Emoce jsou subjektivním zachycením určité 

skutečnosti, kterou osoba prožila. Může tedy nastat případ, kdy stejnou situaci, 

budou dvě různé osoby vnímat a pociťovat zcela odlišně. 

 

 Fyziodetekční metody, jež jsou založeny na registrování fyziologických 

hodnot, využívají principu asociace . Vyšetřované osobě se s připomenutím určité 

skutečnosti vybaví i pocit, který prožívala (negativní či pozitivní) a ten se promítne do 

změny fyziologických hodnot. 

 

 Součástí běžného lidského života je základní emoce s negativním 

hodnocením, kterou pociťuje každý člověk. Je to strach . Tato emoce je z hlediska 

registrace změn fyziologických hodnot velice důležitá. 

 

 Strach  lze obecně definovat jako emocionální reakci z očekávané 

hrozby. Pramenem strachu může být obava ze ztráty práce, zdravotní stav, ztráta 

důvěry, prestiže atd. V případě výslechu je pramenem strachu vyslýchaného obava 

z toho, že vyslýchající odhalí jeho lež ; obava z toho, že lež je při jeho projevu 

pozorovatelná; strach z případného následku odhalení lži. Určitá úroveň strachu 

vyvolává změny fyziologických hodnot (frekvence tepu srdce, dechová frekvence…). 

Naopak, pokud dojde k odpadnutí strachu, člověk toto vnímá jako velkou úlevu. 

Strach z určitého podnětu je velice silnou emocí, kterou osoba nemůže ovládnout. 

 

3.3. Podstata psycho–fyziologického procesu 

 

 Pro pochopení fungování fyziodetekčních metod považuji za nezbytné 

a důležité obecně nastínit podstatu, na niž je celá fyziodetekce založena. Základem 

nervového systému člověka je centrální nervová soustava  (CNS), která ovládá 

                                                 
51 Traxel, W, City a výraz citů. In: Meili, R. a kol: Učebnice experimentální psychologie, Praha: SPN, 1967, str.    
174 
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tělesné a smyslové funkce. Tyto funkce se uskutečňují jak za vědomé pozornosti 

člověka, tak i bez možnosti jejich vědomé regulace. Autonomní nervová soustava , 

která je nedílnou součástí centrální nervové soustavy, ovládá ty funkce lidského 

organizmu, které nemohou být přímo řízeny vědomě. Funkce lidského organizmu, 

které ovládá autonomní nervová soustava, jsou například: činnost ledvin, jater, plic, 

srdce, zažívacího a vylučovacího traktu. 

 

 Autonomní nervová soustava se dále člení na dva samostatné, avšak 

vzájemně se doplňující nervové systémy, kterými jsou sympatický 

a parasympatický nervový systém . Oba systémy se týkají těch funkci, jejichž 

podstatou je autoregulace. Lze například zmínit, že rychlost a hloubka dýchání je 

regulována potřebami lidského organizmu a v normálním klidovém stavu je dýchání 

udržováno rovnováhou mezi sympatickým a parasympatickým nervovým systémem. 

Pokud dojde k narušení klidového stavu v důsledku fyzické námahy nebo určité 

emoce, sympatický nervový systém převezme regulaci dýchání a potlačí činnost 

parasympatického nervového systému. V tomto případě dojde ke vzrůstu rychlosti 

dechové frekvence tím, že sympatický nervový systém převezme plně řízení dechu 

a tím utlumí činnost parasympatického nervového systému. V okamžiku, kdy 

pominou stimuly, které zapříčinily změny, parasympatický nervový systém upraví 

dechovou frekvenci do stavu normálu, na původní úroveň. Lze tedy konstatovat, že 

sympatický nervový systém  reaguje na vnější podněty a snaží se organizmus 

přizpůsobit na změnu namáhavosti situace a parasympatický nervový systém  má 

za úkol organizmus vracet do původního klidového stavu. 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že organizmus na podněty z vnějšího okolí 

reaguje fyziologickými reakcemi, které člověk vlastní vůlí nedokáže zcela ovlivnit. 

Tyto fyziologické změny jsou vyvolány dominantním postavením činnosti 

sympatického nervového systému. Mezi fyziologické zm ěny  ovlivňované 

sympatickým nervovým systémem  řadíme například: zvýšení hladiny krevního 

cukru a zvýšení sekrece potu, zvýšení počtu červených krvinek, zvýšení srážlivosti 

krve, zrychlení dechu, zrychlení tepové frekvence, zvýšení arteriálního krevního 
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tlaku, ztlumení činnosti zažívacího traktu, zblednutí (zčervenání) obličeje, zvýšení 

metabolizmu, rozšíření zorniček52. 

 

 Z hlediska výsledku fyziodetekčního vyšetření je podstatné, že záznam 

hodnot fyziologických změn dává orgánům činným v trestním řízení objektivní obraz 

projevu emocí na lidský organizmus. Lze ze záznamu zjistit, které otázky byly pro 

vyšetřovanou osobu kritické a které nikoliv. Nelze však jednoznačně říci, kde 

vyšetřovaná osoba lhala a kde uvedla pravdu. Na lež či pravdu lze na základě 

záznamu jen usuzovat. 

 

3.4. Sledované druhy fyziologických reakcí 

 

 Fyziodetekční vyšetření je tedy založeno na sledování fyziologických 

reakcí organizmu na vnější podněty (otázky). V průběhu historického vývoje se 

uvažovalo nad tím, které změny a reakce organizmu lze v rámci vyšetření sledovat, 

a které naměřené hodnoty mají nejobjektivnější vypovídací hodnotu pro orgány činné 

v trestním řízení. Z hlediska fyziologických reakcí, s cílem co největší vypovídací 

hodnoty, lze s větší či menší náročností na provedení samotného vyšetření, sledovat 

tyto údaje53: 

 

a) Psychogalvanický reflex  – jedná se o nejčastěji sledovanou 

fyziologickou reakci. Tato reakce je založena na tom, že při 

emočních změnách organizmu dochází ke změnám elektrické 

vodivosti kůže. Odpor kůže lze zachytit a zaznamenat 

galvanometrem. 

 

b) Dechová k řivka  – dochází k zachycení a registraci křivky 

vdechu a výdechu. Dochází k hodnocení frekvence dýchání 

i samotné křivky a vztahů mezi vdechovou a výdechovou fází. 

                                                 
52 Kohout, J., Fyziodetekční vyšetření v procesu objasňování trestné činnosti, Kriminalistika, 2008/3, str. 189 - 
190 
53 Kohout, J., Co je to fyziodetekce?, Kriminalistický sborník, 1990/8-9, str. 325 - 326 
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V praxi je možné ovlivnit frekvenci dýchání, ale ne natolik, aby 

pro vyšetřujícího nebyla zachycená křivka ve vztahu 

k emocionálnímu napětí u jednotlivých kritických otázek čitelná. 

 

c) Krevní tlak a srde ční puls  – v tomto případě se snímají 

a registrují hodnoty systolického a diastolického tlaku a jejich 

frekvence. V případě emocionálního napětí dochází v lidském 

těle ke zvýšení frekvence tepu a tím i k růstu krevního tlaku. 

 

d) Pletysmografie  – spočívá na zaznamenávání průsvitu cév 

akrálních částí těla například na prstech rukou, uších, nosu. 

Pletysmografický záznam je jeden z důležitých ukazatelů 

reaktibility organismu. 

 

e) Elektromyografie  – svalstvo na lidském těle je udržováno 

v určitém napětí, které je řízeno impulsy pocházejícími 

z nervového systému. Svalové napětí, podobně jako jiné 

měřitelné fyziologické reakce, reaguje na emocionální napětí 

organizmu. 

 

f) Elektroencefalografie  – jedná se o sledování elektrické aktivity 

mozku 

 

g) Zorni čková odpov ěď – emoce mají vliv na velikost průměru 

zornice lidského těla. Sledovaní těchto změn nastalých 

v důsledku emočního napětí je technicky velmi náročné. 

 

h) Sekrece slin  – je jednou z poměrně dlouho známých reakcí 

lidského organizmu na psychické vypětí. Již ve středověku lidé 

sledovali vylučování slin a jejich množství. 
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i) Chemické složení krve  – sympatický a parasympatický nervový 

systém má vliv na mnoho biochemických složek krve. Sleduje se 

zejména množství adrenalinu a noradrenalinu. 

 

j) Tremometrie  – dochází ke sledovaní svalového třesu (tremoru). 

Intenzita tremoru je kromě emočního napětí závislá i na požití 

různých léků, alkoholu, drog či na zdravotním stavu člověka. 

 

k) Mrkání o čních ví ček – tato hodnota je rovněž závislá na 

emočním napětí, avšak její značnou nevýhodou z hlediska 

objektivity naměřených hodnot je, že mrkání víček lze poměrně 

jednoduše ovlivnit vůlí. 

 

l) Gastrointestinální aktivita  – jedná se o sledování změn 

v činnosti žaludku a střev. V praxi se tato fyziologická reakce 

neužívá. 

 

m) Teplota k ůže – při emočním vypětí dochází ke změně průsvitu 

cév a tím i ke změně prokrvení kůže. Důsledkem těchto reakcí 

dochází i ke změně teploty kůže. 

 

n) Teplota v ústní dutin ě – tato hodnota je zatím 

v experimentálním stadiu a v praxi se nepoužívá 

 

o) Sledování mimiky  – jedná se o vizuálně pozorovatelné změny 

na lidském těle a to v důsledku vlivu právě prožívaných emocí. 

Mezi tyto projevy patří například barva obličeje (zrudnutí, 

zblednutí), třes rukou, nekontrolované pohyby atd. Ke sledování 

mimiky dochází i při běžném výslechu. K vyhodnocení těchto 
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změn dochází buď již v průběhu procesního úkonu vyslýchajícím 

(a to na základě jeho dosavadních zkušeností) nebo až 

v průběhu vyhodnocování audiovizuálního záznamu, který byl 

pořízen při výslechu. 

 

Výše uvádím poměrně mnoho pozorovatelných fyziologických změn, 

které lze zaznamenat při emočním vypětí lidského organizmu. Při fyziodetek čním 

vyšet ření metodou polygrafického testování  došlo v praxi k ustálení sledování 

čtyř základních hodnot 54: 

 

a) psychogalvanický odpor kůže 

b) dechová křivka 

c) krevní tlak 

d) tepová frekvence 

 

Tyto měřené hodnoty mají pro orgány činné v trestním řízení 

nejobjektivnější vypovídací hodnotu ze všech výše uvedených. Podstatné je to, že 

hodnoty naměřené jako fyziologické reakce organizmu nelze zcela ovlivnit vůlí 

vyšetřovaného. 

 

3.5. Metoda hlasové analýzy 

 

 Metoda hlasové analýzy, která je vedle metody polygrafického testování 

užívána, je založena na sledování a vyhodnocování hlasu vyslýchané osoby. 

Symptomem lži  je tu tedy hlas, protože i ten je ukazatelem emocionálního napětí 

člověka55. 

                                                 
54 Gillernová, I., Koukalová, H., Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie, Praha: Nakladatelství 
Karolinum, 2006, str. 240 - 241  
55 Widacki, J., Několik poznámek o zkoumání vlivu emocí na změny hlasu jako metody „zjišťování pravdy“, 
Československá kriminalistika, 1978/2, str. 152  
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 Orgány řeči jsou ovládány centry jak v kůře mozkové, tak i v nižších 

oblastech nervové soustavy. Výkonným orgánem hlasového projevu člověka jsou 

hrtan, hlasivky a dutina ústní. Tvoření zvuku je spojeno s mechanizmem dýchání, 

které je rovněž ovlivňováno vnitřním napětím organizmu. Změny hlasu jsou jedním 

z ukazatelů emocionálních změn, na základě kterých se rozeznává hlas nejistý , 

chvějící se strachem  nebo hlas rozhodný . Analýza změn hlasu je založena na 

měření výšky a zabarvení hlasu. Výška hlasu je závislá na frekvenci kmitání hlasivek, 

intenzita na amplitudě kmitání. 

 

 Metoda hlasové analýzy se v praxi používá současně při 

každém polygrafickém testování. Jedná se o sledování další fyziologické změny, 

která pomáhá osobám, jež následně interpretují registrované hodnoty 

fyziodetekčního vyšetření, zvýšit spolehlivost zjištěných informací. Metoda hlasové 

analýzy však může být použita i samostatně, nezávisle na polygrafickém testování. 

Vhodné je hlasovou analýzu používat samostatně v případech, kdy je například velký 

okruh podezřelých, který je třeba eliminovat a zároveň získat informace pro sestavení 

otázkových sérií pro polygrafické vyšetření, které bude následovat56. 

 

 Výhodou metody hlasové analýzy je to, že na rozdíl od polygrafického 

testování, osobě vyslýchané nemusí být na tělo upevněny žádné snímače. Tato 

metoda není časově náročná jako polygrafické testování, které trvá od 150 do 180 

minut. Otázky a odpovědi se zachycují a vyhodnocují v průběhu běžného rozhovoru 

na rozdíl od polygrafického vyšetření, kdy je nutné otázky pokládat s odstupem a to 

z důvodu, aby se organizmus mohl navrátit do klidového stavu, a aby bylo ze 

záznamu registrovaných hodnot čitelné, která reakce patří ke které otázce. Hlasovou 

analýzu lze provádět i následně z audio nahrávky. 

 

   

 

 
                                                 
56 Kohout, J., Vraná, J., Fyziodetekční vyšetření a policejní praxe, Kriminalistický sborník, 1992/12, str. 476 - 
477 
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4. Historický vývoj metody polygrafického testování  
 

V této kapitole se budu věnovat historickému vývoji jedné z metod 

fyziodetekčního vyšetření a to metodě polygrafického testování. Mnoho lidí se 

domnívá, že problematika polygrafu  tzv. „detektoru lži“ a s tím spojené sledování 

fyziologických změn nastalých v důsledku emočního napětí, je otázkou vývoje druhé 

poloviny 20. století. Ve skutečnosti tomu tak není. 

 

4.1. Historické metody rozpoznávání lži 

 

 Potřeba rozpoznat v určitých situacích pravdu od lži je stará jako lidstvo 

samo. Různá lidská společenství v minulosti, i přesto, že neexistovaly žádné vědecké 

práce na téma fyziologických změn organizmu v případech změn emocí, nebyly 

rozvinuté vědní obory technického či lékařského zaměření, již věděla, že lež lze za 

určitých okolností rozpoznat či usuzovat na její přítomnost na základě signálů lži. 

 

 Existují například záznamy ze staré Číny, které se týkají pátrání po 

vrahovi kmenového náčelníka. V dané věci bylo více podezřelých pachatelů. Protože 

se žádný z podezřelých nechtěl přiznat, rozhodl šaman příslušného čínského kmene, 

že pachatele nalezne tzv. „zkouškou suché rýže“. Zkouška spočívala v tom, že 

šaman rýži v průběhu ceremoniálního obřadu začaroval. Podezřelým řekl, že ten 

z nich, který je pachatelem, rýži nebude moci polknout. Podezřelý, který se později 

k vraždě přiznal, skutečně nemohl rýži polknout. Již tehdy učení šamani věděli, že 

v situacích emočního napětí má člověk stažené hrdlo a sucho v ústech. Obdobné 

rituály při hledání pravdy se uskutečňovaly například ve středověkém Španělsku57. 

Některé africké kmeny hledaly lháře tak, že k podezřelému, kterého podrobovaly 

výslechu, čichaly. Je známo, že nervózní člověk se potí více než člověk, který je 

klidný a vyrovnaný. 

                                                 
57 Widacki, J., Wprowodzenie do problematyki badaň poligraficznych. Department zkolenia i doskonalenia 
zavodowego MWS, Warszawa, 1981, str. 16 
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 Pro názorné dokreslení situace uvedu část příběhu, který ukazuje, že 

i přes vědecké nedostatky a přes nedostatek odpovědí na otázku „Proč to tak je?“ 

v dobách nám vzdálených i několik set let, již učenci znali reakce lidského organizmu 

(fyziologické reakce), které umožňovaly nasvědčovat, zda osoba hovoří lež či pravdu. 

 

 S využitím fyziologických reakcí se můžeme setkat v knize „Naučení 

korunnímu princi, aneb čtyři rozpravy“ od Nizámi Arúzího, který žil koncem 11. století 

v Samarkandu. Následující úryvek vypráví o vyléčení nemocného mladíka lékařem 

Abú Alím. Lékař přisedl k mladíkovi, změřil mu puls a požádal o moč, prozkoumal ji 

a pak řekl: „Potřeboval bych muže, který zná všechny čtvrti Gurmánu.“ Přivedli toho 

člověka a řekli – ten je to. Abú Alí položil palec na puls pacienta a onomu muži 

poručil: „Jmenuj po řadě všechny čtvrti Gurmánu.“ Ten začal jmenovat a když vyslovil 

jméno jedné čtvrti, puls nemocného se podivně zrychlil. Pak požádal Abú Alí, aby 

přivedli někoho, kdo zná všechny uličky této čtvrti, a rovněž mu poručil, aby jmenoval 

všechny uličky. A opět při názvu jedné z uliček projevilo se v pulsu nemocného 

nápadné zrychlení. Abú Alí řekl: „A nyní bych potřeboval někoho, kdo zná jména 

majitelů domů v této ulici.“ Přivedli ho, začal jmenovat a při jednom jméně nastal 

znovu úkaz zrychlení pulsu. Pak požádal o člověka, který znal všechny obyvatele 

toho domu. Našli ho a on začal jmenovat jména. Když došlo na jméno, při němž se 

nápadné zrychlení tepu opakovalo, prohlásil lékař „skončil jsem“. Pak se obrátil 

k důvěrníkům Qábusovým: „Ten chlapec je zamilovaný do dívky toho a toho jména, 

ta bydlí v té a té ulici, tom a tom domě, té a té čtvrti Gurmánu.“58 

 

 I přesto, že výše uvedený historický vývoj metody polygrafického 

testování v dnešní podobě, je spojován s čarováním nebo projevem „Boží vůle 

a tajemna“, lze konstatovat, že již tehdy lidé zaznamenávali projevy lidského těla na 

vnější podněty a tyto projevy dokázali do určité míry interpretovat. 

                                                 
58 Azúrí, N., Naučení korunnímu princi aneb čtyři rozpravy, Praha: Odeon, 1974, str. 26 
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4.2. Novodobá historie metody polygrafického testov ání 

 

 Problematice fyziologických změn organizmu nastalých v důsledku 

vnějších podnětů se věnovala řada vědeckých kapacit z oblasti medicíny, 

psychologie a psychiatrie jako například C. G. Jung, C. Lombroso či americký 

psycholog W. M. Martson. 

 

 Výsledky a poznatky vědeckého bádání v oblasti snímání a registrování 

fyziologických změn organizmu dokázal zužitkovat a prakticky využít americký 

policejní důstojník J. A. Larson . V roce 1921 upravil lékařské přístroje určené ke 

sledování fyziologických hodnot na periferii lidského těla a ty pak s úspěchem 

používal při vyšetřování podezřelých z podvodů. Přístroj, který Larson používal, 

nazval „detektor lži “ či „lie detector “59.  

 

 Druhou významnou osobou, která se zapsala do dějin metody 

polygrafického testování je Leonard Keller , psycholog z Kriminalistické laboratoře 

Northwesternské univerzity v Chicagu a zakladatel Vědecké laboratoře detekce 

zločinu, který v roce 1926 zdokonalil Larsonův detektor lži. Inovovaný přístroj snímal 

a registroval kromě krevního tlaku a frekvence dýchání dále také změny kožně 

galvanických reakcí, tzv. psychogalvanický reflex. Keller také zavedl dnes používaný 

název polygraf (z řeckého polys = početný, grafo = psáti). Pojem detektor lži 

vzbuzuje dojem, že odhalovat nepravdu, je jednoduchý a jednoznačný postup, což 

ve skutečnosti není. Keller odůvodňoval přejmenování detektoru lži na polygraf tím, 

že „neexistuje taková věc, jako je odhalovač lži, existuje pouze přístroj 

zaznamenávající tělesné změny, stejně jako stetoskop či teploměr, přístroj na měření 

krevního tlaku nebo mikroskop nemohou být označovány jako odhalovač té či oné 

choroby.“60 Díky technickému zdokonalení přístroje a jeho dobrým výsledkům, došlo 

k velkému rozšíření metody polygrafického testování do policejní výslechové praxe. 

                                                 
59 Kohout, J., Fyziodetekční vyšetření v procesu objasňování trestné činnosti, Kriminalistika 3/2008, str. 190 
60 Kohout, J., Dohnalová, Z., Fyziodetekční vyšetření a trocha historie, 5/1999, str. 67 
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4.3. Metoda polygrafického testování v ČR 

 

 Zájem o zkoumání a využití metody polygrafického testování v policejní 

praxi lze v bývalém Československu umístit do šedesátých let. Na společném 

zasedání vědecké rady Ústavu kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

a zástupců ústavu Federální kriminální ústředny byl dne 10. září 1969 schválen 

projekt základního výzkumu možností využití polygrafického vyšetřování 

v kriminalistice. 

 

 Na projektu se podílela řada odborníků z oblastí medicíny, práva, 

filozofie, kriminalistiky aj. Projekt byl rozvržen do budoucích 10 let. Vedením 

výzkumného týmu byl pověřen doc. MUDr. Miroslav Dufek, CSc.. V průběhu 

výzkumného úkolu se realizovaly praktické pokusy tzv. fáze, kterých bylo celkem 8. 

Při této praktické činnosti docházelo k prověřování spolehlivosti informací získaných 

polygrafickým testováním a jejich porovnávání s realitou.  

 

 Další část vědeckého projektu byla zaměřena již na praktickou činnost 

policistů vyšetřujících trestnou činnost. Došlo k vytipování některých trestních řízení, 

kde bylo provedeno fyziodetekční vyšetření na polygrafu. Podmínkou tohoto 

experimentu byl dobrovolný písemný souhlas  osoby, která se tomuto úkonu 

podrobila. Výsledky polygrafického testování nebyly policistům zpřístupněny. K jejich 

zveřejnění a porovnání s reálnými zjištěními policistů došlo až v okamžiku podání 

obžaloby. Protože výsledky zjištěné polygrafem odpovídaly skutečnostem zjištěnými 

policisty v průběhu dokazování v rámci trestního řízení, bylo doporučeno zavést 

metodu polygrafického testování do policejní praxe. 

 

 V roce 1980 byl schválen projekt vrcholového republikového pracoviště, 

kde se měly využívat obě fyziodetekční metody (polygrafické testování, hlasová 

analýza). V roce 1981 zahájilo svoji činnost oddělení fyziodetekce při I. Odboru 

Kriminalistického ústavu Veřejné bezpečnosti. Vedle tohoto oddělení vzniklo odborné 

pracoviště fyziodetekce v rámci Správy Sboru národní bezpečnosti hl. m. Prahy a 
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Středočeského kraje. Následně byla v roce 1984 zřízena 7. laboratoř 

Kriminalistického ústavu, jejíž náplní bylo provádění fyziodetekčního vyšetření. Téhož 

roku bylo zrušeno pracoviště fyziodetekce Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského 

kraje a tudíž se pracoviště fyziodetekce při Kriminalistickém ústavu stalo jediným 

celorepublikovým pracovištěm provádějícím fyziodetekční vyšetření pro potřeby 

policie. 

 

 Vývoj fyziodetekčního vyšetření stále probíhá a zdokonaluje se 

v závislosti na vývoji techniky a poznatků z jiných vědních oborů. Je důležité brát na 

zřetel, že nejen věda umožňuje kvalitnější a efektivnější využití polygrafu, ale také 

včasné použití tohoto vyšetření v rámci trestního řízení. Důležitým faktorem pro 

validitu výsledků fyziodetekčního vyšetření je také postup orgánů činných v trestním 

řízení. 
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5. Průběh fyziodetek čního vyšet ření 
 

Proto, aby měl výsledek fyziodetekčního vyšetření přínos pro orgány 

činné v trestním řízení, musí byt vyšetření provedeno podle předem jasně 

stanovených pravidel. Jak již jsem uvedl výše, požadavky na provedení tohoto 

vyšetření zajišťuje jediné specializované pracoviště v České republice, které se 

nachází v Kriminalistickém ústavu Praha. Dle dostupné literatury na téma 

polygrafického testování 61  je nutné ve vztahu k řádnému průběhu vyšetření 

odpovědět na základní kriminalistické otázky: Proč, Kdy, Kde, Kdo, Co, Jak, Čím? 

 

Nejprve obecně specifikuji fyziodetekční vyšetření prostřednictvím 

odpovědí na uvedené otázky a poté se budu podrobněji zabývat jednotlivými fázemi 

vyšetření. 

 

Proč použít fyziodetekční vyšetření v průběhu trestního řízení? 

 

Odpověď na tuto otázku úzce souvisí se sestavením, prověřením 

a případným zavrhnutím kriminalistické verze , kterou lze definovat jako „specifickou 

metodu praktické činnosti, spočívající ve vyvození a prověrce všech shromážděnými 

materiály opodstatněných domněnek o formách spojení a příčinách jednotlivých jevů 

poznávané události, jako reálně možných objasnění doposud známých faktů či 

okolností případu a získání faktů nových.“62 Kriminalistická verze se dále člení na 

pátrací verzi, operativně pátrací verzi, vyšetřovací verzi a na soudní verzi. 

 

Výsledek fyziodetek čního vyšet ření napomáhá orgánům činným 

v trestním řízení, aby zjistily, zda vyšetřovaná osoba zná skutečnosti, které se 

odehrály na místě činu; jakou roli vyšetřovaná osoba v daném skutkovém průběhu 

ztvárnila; kde se nachází určitá věc či osoba; usuzovat, zda výpověď osoby je 

                                                 
61 Kohout, J., Dohnalová, Z., Štěpánková, D., Kdy je účelné použít fyziodetekční vyšetření?, Kriminalistický 
sborník 5/2008, str. 58 
62 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J., Kriminalistika 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, str. 286 
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pravdivá či lživá; zjistit nové skutečnosti, které doposud nebyly známy (proto se 

mnohdy zdá výsledek vyšetření nelogický a logickým se stane až v důsledku dalšího 

dokazování); zjistit, která verze výpovědi je pravdivá, pokud vyslýchaná osoba mění 

své výpovědi; určit okruh osob, které mají či nemají s trestnou činností něco 

společného. 

 

Kdy  použít fyziodetekční vyšetření? 

 

Platí zásada, která se bohužel v praxi často porušuje, že fyziodetekční 

vyšetření má být prováděno co nejdříve po spáchání trestného činu, resp. po 

zahájení trestního řízení. V publikovaných článcích63 na téma využití polygrafického 

testování a okamžiku, kdy je vhodné vyšetření uskutečnit, se často uvádí, že 

kriminalisté si vyžádají provedení vyšetření na polygrafu až v okamžiku, kdy 

bezúspěšně vyčerpali všechny možnosti, jak objasnit případ. V tento okamžik se 

kriminalisté obracejí na Kriminalistický ústav Praha jako na poslední možnost 

a očekávají zvrat v trestním řízení, ke kterému nemusí dojít. Vyšetření na polygrafu je 

nejefektivnější ve fází trestního řízení, kdy se teprve vytyčují, prověřují a vylučují 

jednotlivé operativně pátrací verze, kdy kriminalisté disponují množstvím neurčitých 

či neprověřených informací a hledají směr vyšetřování. 

 

 Cílem fyziodetekčního vyšetření je například zjistit informace, které jsou 

známy jen pachateli, který se na místě činu vyskytoval. Spáchaný trestný čin 

v pachateli zanechal určité emoce, které lze zaznamenat při vyšetření polygrafem. 

S odstupem času od spáchání činu se tyto emoce otupují a pachatel si na svou 

pozici zvyká a mnohé skutečnosti také zapomíná. Informace, které jsou známy jen 

úzkému okruhu osob, se mohou šířit na veřejnost prostřednictvím médií a osob 

s případem spojených. Všechny tyto skutečnosti do značné míry omezují vypovídací 

hodnotu výsledku vyšetření prováděného nikoliv včas. 

 

  

                                                 
63 Kohout, J., K praktickému využití fyziodetekčního vyšetření, Kriminalistický sborník 5/1991, str. 219 
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Kde  se fyziodetekční vyšetření provádí?  

 

 Polygrafické testování i hlasová analýza, jak již uvádím výše v kapitole 

4.3 Metoda polygrafického testování v ČR, se provádí na specializovaném pracovišti 

Kriminalistického ústavu Praha, které je jediným pracovištěm tohoto druhu v České 

republice. 

 

 Samotné vyšetření probíhá ve speciální odhlučněné místnosti, která je 

zařízena výpočetní technikou zaznamenávající fyziologické změny, jež nastávají při 

kladení jednotlivých otázek. V místnosti je přítomna pouze osoba vyšetřovaná 

a vyšetřující. Vyšetřující je oděn do bílého pláště. Cílem bílého oblečení a nikoliv 

policejní uniformy, je utlumit u vyšetřovaného pocit nebezpečí a nepříjemnosti 

z přítomnosti příslušníka policie. V místnosti se nenachází žádné zbytečné předměty, 

které by mohly být rušivým elementem vyšetření. V druhé místnosti, kde samotné 

vyšetření neprobíhá, je umístěna technika, která vyhodnocuje hlas vyšetřovaného 

(monitorovna). 

 

 Kdo  se fyziodetekčního vyšetření účastní a jak  probíhá? 

 

 Pokud dojde k vyšetření na polygrafu v průběhu přípravného řízení, pak 

jej vyžaduje příslušný policejní orgán. Pokud dojde k vyšetření v průběhu řízení před 

soudem, pak jej vyžaduje soudce. Na přípravě vyšetření se podílejí pracovníci 

Kriminalistického ústavu Praha a policista, který má daný případ na starosti. Samotný 

úkon se provádí za účasti pouze dvou osob, a to vyšetřujícího a vyšetřovaného. 

 

 Policejní orgán musí poskytnout pro účely vyšetření veškerou 

dokumentaci, kterou disponuje, jako například: protokol o ohledání místa činu, 

fotodokumentaci, videozáznamy, úřední záznamy, znalecké posudky; informace 

o tom, zda, kdy a kde došlo k rozšíření informací o dané kauze na veřejnost. Z těchto 

dokumentů si pracovník, který bude následně provádět fyziodetekční vyšetření, utvoří 
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obraz o vyšetřované osobě a umožní mu to kvalifikovaně sestavit otázky a uspořádat 

je do jednotlivých sérií. 

 

 Pro průběh vyšetření je důležitá klidná atmosféra, přičemž v první řadě 

je nezbytné s vyšetřovanou osobou navázat psychologický kontakt (úvodní rozhovor 

na různé téma). Vyšetřující vyšetřovaného seznámí s podstatou vyšetření, seznámí 

ho s otázkami, které mu bude následně pokládat. Nutnou nezbytností provedení 

tohoto úkonu je písemný dobrovolný souhlas  vyšetřované osoby s testováním na 

polygrafu. Bez tohoto souhlasu samotné vyšetření nelze provést a to nejen pro 

neposkytnutí souhlasu, ale také z důvodu, že pro vyšetření je třeba součinnosti 

vyšetřované osoby, aby grafický záznam fyziologických reakcí byl co nejvíce čitelný 

a měl vypovídací hodnotu. 

 

 Čím se vyšetření provádí? 

 

 Fyziodetekční vyšetření je Policií ČR prováděno na polygrafu 

LAFAYETTE LX 4000 a hlasovém analyzátoru CVSA. Polygraf zaznamenává změny 

krevního tlaku, srdečního tepu, kožního odporu a dechové frekvence. 

 

5.1. Fáze průběhu fyziodetek čního vyšet ření 

 

 Každé vyšetření na polygrafu a hlasovém analyzátoru se musí řídit 

podle ustálených praktických postupů. Cílem těchto postupů je dosáhnout maximální 

užitečnosti výsledku fyziodetekčního vyšetření (grafického záznamu fyziologických 

reakcí). 

 

Přípravná fáze 

 

 Přípravná fáze vyšetření předchází samotnému průběhu vyšetření. 

Jedná se o fázi, která začíná okamžikem žádosti příslušného policejního orgánu 
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o provedení fyziodetekčního vyšetření. V tomto stadiu se musí pracovník podrobně 

seznámit s případem a to z příslušného spisu. Jak již jsem uvedl výše, v průběhu 

vyšetření dochází ke zjišťování skutečností, které může znát pouze např. pachatel. 

Z tohoto důvodu, je-li vyšetřovaný obviněným, je nutné důkladné studium např. 

protokolu o ohledání místa činu, protokolů o výslechu svědků a jiné informace 

operativního charakteru. Dále považuji za důležité opětovně zdůraznit zásadu 

včasnosti fyziodetek čního vyšet ření. S odstupem času se snižuje kvalita výsledku 

vyšetření.  I přesto, že respektování zásady včasnosti je nezbytnou podmínkou, se 

v praxi vyskytují případy, kdy bylo fyziodetekční vyšetření úspěšné i po několika 

letech od spáchání trestného činu.  

 

 Doporučení kriminalistické praxe spočívá v důkladné dokumentaci 

průběhu a výsledku ohledání, což znamená „podchycení komplexní, názorné 

a nezaměnitelné informace o stavu ohledávaného objektu v době ohledání 

a zaznamenání všech podstatných změn způsobených vyšetřovanou událostí.“64 

 

 Po té, co se pracovník specializovaného pracoviště Kriminalistického 

ústavu Praha důkladně seznámí s případem, začne sestavovat otázky a ty následně 

řadit do otázkových sérií. Základní podstatou sestavovaných otázek jsou fakta ze 

spisu, která by měla být známa pouze pachateli či osobám, které mají se spáchaným 

činem něco společného. Jedná-li se o osoby, které o těchto skutečnostech nemají 

žádné vědomí, jejich organizmus na položenou otázku nebude reagovat a nedojde 

k žádné fyziologické reakci. Otázky jsou formulovány tak, aby byly jasně 

srozumitelné a bylo na ně možno odpovědět „ano “, „ne“ a výjimečně „nevím “.  

 

 Do otázkových sérií jsou zařazovány otázky trojího druhu65: 

 

a) kritické otázky  – mají těsný vztah ke spáchanému trestnému 

činu. Je u nich vysoký předpoklad, že u pachatele či jiné osoby 

                                                 
64 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J., Kriminalistika 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, str. 325 
65 Kohout, J., Fyziodetekční vyšetření v procesu objasňování trestné činnosti, Kriminalistika 3/2008, str. 195 
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obeznámené se skutkovým dějem trestné činnosti vyvolají 

v důsledku negativních emocí fyziologické změny. 

 

b) kontrolní otázky  – nemají úzký vztah ke spáchanému trestnému 

činu. U těchto otázek si vyšetřující osoba částečně ověřuje 

pravdivost zaznamenaných fyziologických reakcí. 

 

c) irelevantní otázky  – nemají k vyšetřovanému trestnému činu 

žádný vztah a pravdivá odpověď je na ně známá. Jde např. o 

„Probíhá toto vyšetření v Praze?“ 

 

Sestavené otázky jsou následně řazeny do otázkových sérií. Praxe 

rozeznává tyto série: 

 

a) Backster ův úvodní test  – prostřednictvím těchto otázek 

je vyšetřujícímu umožněno si prověřit reakce osoby 

vyšetřované. Jedná se o otázky, na něž lze pravdivost či 

lži v odpovědi jednoduše zjistit. Jako příklad lze uvést: „Je 

vám 36 let? Kouříte cigarety? Je dnes pondělí? Tajíte mi 

nějaké skutečnosti, které se týkají trestného činu?“ 

 

b) SKY otázky  (suspect, know, you) – jedná se o otázky 

vymezující vztah osoby ke skutku a umožňující gradaci 

emocionálního vztahu k jednotlivým variantám otázek. 

Otázky zařazené pod pojem SUSPECT (podezřívat 

někoho z trestného činu), KNOW (víte, kdo čin spáchal), 

YOU (vy jste čin spáchal) umožňují měnit emoce a jejich 

intenzitu. 
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c) Test vrcholového nap ětí – v případě užití této série 

otázek se využívá toho, že celá skupina otázek je 

uvedena jednou společnou větou, po které následuje 

několik otázek sestavených dle faktických poznatků ze 

spisu. Podle konkrétních otázek lze tuto sérii rozdělit na 

dvě skupiny. První skupina spočívá v tom, že do skupiny 

otázek je zařazeno několik kritických a vyšetřující ví, že 

odpověď na ně zná pouze pachatel nebo jinak 

zainteresovaná osoba. Tuto variantu lze použít pouze 

v případě, kdy orgány činné v trestním řízení mají 

dostatek konkrétních informací. Příklad první skupiny je 

následující66: 

 

Víte o tom, že v době, kdy pachatel odcházel z bytu pana A. Ch., 

1. tělo oběti leželo v předsíni, 

2. v obývacím pokoji, 

3. v ložnici, 

4. v kuchyni, 

5. v koupelně, 

6. na balkóně, 

7. tělo oběti leželo na zemi, 

8. na gauči, 

9. na posteli, 

10. v křesle… 

11. Odpovídal jste pravdivě na položené otázky? 

 

Pokud oběť byla zavražděna v ložnici, pak pouze pachatel či případný 

nálezce oběti (svědek) bude znát její místo nálezu. Dále je možné se ptát na polohu 

                                                 
66 Kohout, J., K praktickému využití fyziodetekčního vyšetření, Kriminalistický sborník 5/1991, str. 221 
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oběti, v čem byla oblečena, kde se nacházely různé věci. Poslední 11. otázka je 

otázkou spíše verifikační, která může pomoci interpretovat zachycené křivky 

fyziologických reakcí v případě nějakých nejasností. 

 

Druhá skupina otázek, které lze zařadit do série vrcholového napětí, 

spočívá v tom, že orgány činné v trestním řízení neznají určité okolnosti jako např., 

kde je ukryta oběť trestného činu; jak se pachatel dostal z místa činu; kde je ukryta 

zbraň a jakou zbraní byl čin spáchán; kolik lidí se na páchání činu účastnilo atd. 

Otázková série je v tomto případě rozsáhlejší, protože se uvažují všechny možné 

varianty např. ukrytí oběti. Shodné s první variantou je to, že skutečnosti a odpovědi 

na otázky bude znát pouze pachatel či jiná zainteresovaná osoba. Lze uvést 

příklad67: 

 

 Máte v některém z následujících prostorů nebo místností ukryto něco, 

co souvisí s nějakou vaší závažnou trestnou činností, například: 

1. v 5. patře domu, kde bydlíte, 

2. ve 4. patře domu, kde bydlíte, 

3. ve 2. patře domu, kde bydlíte, 

4. v 1. patře domu, kde bydlíte, 

5. v přízemí domu, kde bydlíte, 

6. v suterénu ve společné místnosti, 

7. v suterénu v některých jiných místnostech, 

8. v suterénu v některé sklepní kóji, 

9. ve svém bytě v předsíni, 

10. ve svém bytě v kuchyni…, 

11. na své chalupě, 

12. jsou věci zakopány v zemi? 

 
                                                 
67 Kohout, J., Fyziodetekční vyšetření v procesu objasňování trestné činnosti, Kriminalistika 3/2008, str. 197 
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d) Stimula ční test  – smyslem tohoto testu je přesvědčit 

testovanou osobu o funkčnosti a objektivnosti 

fyziodetekčního vyšetření. Test spočívá v tom, že si 

vyšetřovaná osoba vybere jedno číslo od jedné do deseti 

a myslí si jej. Vyšetřující osobě pokládá dotazy: „Vybral 

jste si číslo…?“ a vyšetřovaná musí na každou otázku 

odpovědět „ne“. Vyšetřující na základě fyziologických 

reakcí osobě řekne, jaké si zvolila číslo. 

  

Prostřednictvím těchto otázek a reakcí na ně, získává vyšetřující cenné 

poznatky a informace, které dále slouží k vytyčení pátracích verzí a pomáhají při 

objasňování trestného činu. Otázkou, zda lze či nelze výsledek vyšetření užít jako 

důkaz, se budu zabývat v samostatné kapitole. 

 

Pro realizaci fyziodetekčního vyšetření je nezbytnou podmínkou 

spolupráce vyšetřujícího s osobou vyšetřovanou. Vyšetření nelze provést bez 

dobrovolného a svobodného souhlasu osoby vyšetřované. Tímto svým souhlasem se 

dobrovolně osoba podrobuje vyšetření, s jehož průběhem a podstatou je předem 

detailně seznámena. Vyšetřovaná osoba je obeznámena s tím, že pokud bude 

uvádět nepravdu, její organizmus to pocítí a vše se zaznamená na grafu. 

Vyšetřovaný tedy podstupuje celé polygrafické testování s vědomím svého 

dobrovolného souhlasu (který může vzít kdykoliv zpět), obeznámen s průběhem 

testování a nijak ničím nedonucován. Z tohoto důvodu nedochází k zásahu do 

zásady nemo tenetur . 

 

Zajímavostí je, že prvotní iniciativa k využití polygrafu v trestním řízení 

vzešla ze strany obhajoby. Motivem této iniciativy byla nejspíše domněnka, že 

fyziodetekční vyšetření lze oklamat a tím získat další důkaz pro obhajobu, který 

potvrzuje nevinu. 
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Průběh vyšet ření 

 

 Celé vyšetření je zahájeno tím, že je vyšetřovanému podrobně 

vysvětlen průběh, cíl a princip celého vyšetření. Osoba je vyzvána, aby potvrdila 

udělení svého písemného souhlasu. Následuje, v rámci navázání psychologického 

kontaktu, komunikace na téma daného trestního řízení, jehož cílem je zjistit, co si 

dotyčný o dané věci myslí a jak ji subjektivně vnímá. 

 

 Dále je zjišťován aktuální zdravotní stav osoby, jaké bere léky, zda není 

pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Jaký je psychický (stres) a fyzický 

(únava, vyčerpání) stav osoby. Cílem těchto otázek je zjištění všech okolností, které 

by mohly mít vliv na průběh a samotný výsledek vyšetření a je nutné s nimi počítat při 

interpretaci grafického záznamu. 

 

 Před samotným vyšetřením je osoba vyzvána, aby na začátek 

grafického záznamu uvedla čas a datum úkonu a podepsala se. Po samotném 

provedení úkonu osoba opět grafický záznam na konci podepisuje. Vyšetřované 

osobě jsou na tělo připevněny snímače fyziologických reakcí: na hrudník jsou přes 

oděv připevněny snímače pneumografu, které snímají frekvenci a hloubku dýchání; 

na dva nesousedící prsty ruky jsou připevněny snímače kožního odporu a na palec 

druhé ruky je připevněn senzor krevního tlaku a tepové frekvence. 

 

 Vyšetřovaný je před provedením vyšetření na polygrafu seznámen se 

všemi otázkami, které mu budou položeny. Cílem tohoto seznámení s otázkami je 

zajistit jejich srozumitelnost pro vyšetřovaného. Je důležité dotazy přizpůsobit jak 

danému případu tak dané osobě (např. jejímu intelektu). V této fázi je možnost 

dotazy ještě měnit. Druhým účelem čtení dotazů a jejich sérií je v osobě vyvolat 

emocionální napětí, neboť vyšetřovaný bude vědět, kdy přijde kritická otázka a že se 

v dané sérii vyskytuje. 
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Poté následuje samotné vyšetření. Otázky jsou kladeny pomalu 

s dostatečnými odstupy a to z důvodu, aby měl organizmus vyšetřovaného čas vrátit 

se do klidového stavu. Vyšetření trvá cca. 150 až 180 minut.  

 

 Při průběhu fyziodetekčního vyšetření je důležité dodržovat základní 

zásady 68, které mají vliv na právní ochranu testované osoby. Mezi tyto zásady patří: 

 

a) fyziodetekční vyšetření musí provádět kvalifikovaný 

odborník 

b) vyšetření lze provést pouze u osoby, u níž to připouští její 

psychický a fyzický stav 

c) osoba musí být podrobně seznámena s účelem vyšetření 

d) osoba musí být seznámena s podstatou a průběhem 

úkonu 

e) vyšetření lze provézt pouze po udělení dobrovolného 

písemného souhlasu vyšetřované osoby 

f) osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat 

g) odvolání souhlasu vyšetřovanou osobou nesmí pro ni mít 

žádné negativní následky 

h) nelze vyšetření bezdůvodně protahovat a zneužívat únavy 

vyšetřovaného 

i) osobu nelze žádným způsobem vystavit fyzickému či 

psychickému nátlaku 

j) výsledek vyšetření není možno použít jako pramen 

důkazů nebo jako prostředek prověrky důkazů pro potřeby 

trestního řízení 

 

 
                                                 
68 Vraná, J., K některým možnostem využívání fyziodetekčních metod v bezpečnostní praxi, Kriminalistický 
sborník 3/1989, str. 127 
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Vyhodnocení výsledk ů 

  

Po skončení vyšetření odborný pracovník vyhodnotí grafické záznamy 

fyziologických reakcí. Křivky z jednotlivých senzorů se vyhodnocují ve vzájemné 

souvislosti. Výsledkem tohoto vyhodnocení je konstatování, která otázka 

z jednotlivých sérií byla pro osobu kritická. 

 

Formulování záv ěrů 

 

 Závěr z celého polygrafického testování a hlasové analýzy se 

zaznamená do Zprávy o p řípravě, průběhu a vyhodnocení fyziodetek čního 

vyšet ření. Tuto zprávu připravuje pracovník Kriminalistického ústavu Praha. 

Obsahem zprávy je konstatování, jak dotyčná osoba na jednotlivé otázky reagovala, 

která otázka pro ni byla kritická, při které odpovědi s největší pravděpodobností lhala. 

Avšak detailní interpretaci zprávy a grafického záznamu si provede až konkrétní 

pracovník, který danou kauzu vyšetřuje. Mezi laiky je rozšířená představa, že ze 

zprávy jasně vyplyne, zda je daná osoba pachatelem, nebo je jinak v trestném činu 

zainteresována. Zpráva je pro osobu, která si fyziodetekční vyšetření vyžádala, 

prospěšná v tom směru, že jí poskytuje informace operativního charakteru, na 

základě kterých bude moci dále postupovat. 

 

 5.2. Okolnosti negativn ě ovliv ňující fyziodetek ční vyšet ření 

 

Okolnosti, které mají negativní vliv na fyziodetekční vyšetření, jinak 

kontraindikace , z různých příčin ovlivňují, omezují nebo i znemožňují realizaci 

samotného vyšetření. V případě výskytu těchto okolností dochází k obtížím 

s interpretací grafického záznamu. Tyto kontraindikace se vztahují buď ke konkrétní 

osobě nebo k určitému trestnímu případu. 
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Okolnosti, jež se vážou ke konkrétní osobě:69 

 

a) Důležitou podmínkou pro provedení vyšetření je schopnost 

vyšetřované osoby chápat a rozumět otázkám, které jí jsou 

kladeny. Tyto otázky mají v osobě vyvolat požadované 

fyziologické změny. Pokud má dotyčná osoba např. nízké IQ, je 

v dětském věku, má horší paměť, má problémy se 

soustředěním, nelze vyšetření provést. Tyto okolnosti činí potíže 

i při výslechu. 

b) Vyšetřovaná osoba může trpět duševní chorobou. Před 

samotným vyšetřením, v přípravné fázi, je nutné se zabývat 

duševním zdravím osoby. Pokud o zdravotním stavu dotyčné 

neexistuje dokumentace, která by nějakým způsobem 

vysvětlovala aktuální chování vyšetřovaného, pak je nutné její 

orientační psychologické nebo psychiatrické vyšetření. 

c) Osoba může trpět velmi bolestivým onemocněním, které jí 

znemožňuje se soustředit na pokládaní otázek a bolest utlumuje 

do pozadí emoce, vyvolané otázkami. 

d) Osoba trpí onemocněním, které vyžaduje dlouhodobé podávání 

léků, jež otupují snímané fyziologické reakce. 

e) Osoba je v době realizace fyziodetekčního vyšetření pod vlivem 

psychotropních látek nebo alkoholu. Vyšetření lze provést až po 

odeznění účinků těchto látek. Zda je či není osoba pod vlivem 

alkoholu nebo jiných látek se zjišťuje před zahájením vyšetření. 

f) Vyšetřovaný je závislý na užívání určitého léku, alkoholu nebo 

psychotropní látky. Vysazení této látky by u dotyčného vyvolalo 

abstinenční příznaky, které rovněž znemožňují provést vyšetření. 

Pokud nedojde k vysazení látek, na nichž je osoba závislá, pak 

jsou otupeny její schopnosti soustředit se a chápat smysl 

kladených otázek. 

                                                 
69 Kohout, J., Vraná, J., Fyziodetekční vyšetření a policejní praxe, Kriminalistický sborník 12/1992, str. 477-481 
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g) Osoba je unavená a vyčerpaná a není schopna se soustředit na 

vyšetření. Z tohoto důvodu se nedoporučuje provádět 

polygrafické testování po skončení práce nebo jinak namáhavé 

činnosti. 

h) Vyšetření lze provést pouze u osob, které jsou schopny 

rozlišovat pojem pravda a lež. Dokáží pod tyto pojmy 

subsumovat své pocity a v rámci chápání pravdy a lži se dokáží 

vyjadřovat. Pokud daná osoba nerozlišuje pravdu a lež, nelze ji 

podrobit fyziodetekčním vyšetření. Jako příklad lze uvést různá 

etnická či rodová společenství. V metodickém návodu 

Nejvyššího státního zastupitelství k postupu státních zástupců ve 

věcech trestných činů proti životu a zdraví č. SL 68/2005 ze dne 

26. 3. 2007 v kapitole, která se věnuje fyziodetekci, je uvedeno, 

že se tento jev často vyskytuje u romského etnika. V romské řeči 

neexistují odpovídající ekvivalenty pro pojmy pravdy a lži. 

  

Okolnosti negativně ovlivňující fyziodetekční vyšetření ve vztahu ke 

konkrétnímu případu: 

 

a) Osoba byla v době, o níž se snaží v rámci fyziodetekčního 

vyšetření orgány činné zjistit další informace, pod vlivem 

alkoholu či léků a tím došlo k útržkovitému uložení paměťových 

stop. Ze záznamu nelze tedy jednoznačně konstatovat, zda 

vyšetřovaný má či nemá znalosti o vyšetřovaném skutku. 

b) Může nastat situace, kdy se osoba dopustila pokračování 

v trestné činnosti a již si v důsledku mnohosti jednotlivých 

jednání není schopna vybavit jediné konkrétní, na které je 

dotazována. Jednotlivé dílčí útoky osobě splývají. Literatura 

uvádí příklad v sériovém vykrádání rekreačních chat. 

c) Další negativní okolností je situace, kdy je fyziodetekčnímu 

vyšetření podrobena osoba, která sice zná trestněprávně 

relevantní skutečnosti daného případu, ale nezná je např. ze 
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samotného místa činu. K této skutečnosti často dochází 

u případů, které jsou široce medializovány sdělovacími 

prostředky. Informace mohou uniknout i v rámci realizace práva 

nahlédnutím do trestního spisu a následným šířením. 

d) Negativní okolností je i velký časový odstup provedení 

fyziodetekčního vyšetření od okamžiku spáchání skutku. Osoba 

pomalu zapomíná, emoce se otupují, zvyká si na postavení 

osoby zainteresované do trestné činnosti. Jedná-li se o osobu, 

která nemá s trestnou činností nic společného, pak dochází 

k nebezpečí uvedenému v bodě c). 

e) Fyziodetekční vyšetření nelze provést v situaci, kdy pracovníci 

Kriminalistického ústavu Praha nedisponují dostatkem informací, 

na jejichž základě by mohli sestavit série otázek. 
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6. Výsledek fyziodetek čního vyšet ření jako d ůkaz 
 

Paragraf 89 odst. 2 TrŘ obsahuje zákonné vymezení důkazu : „Za 

důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi 

obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení 

a ohledání.“ Trestní řád uvádí demonstrativní výčet možných důkazů resp. důkazních 

prostředků, což lze seznat ve slově zejména. Zákonná úprava neobsahuje žádné 

ustanovení, které  by vylučovalo nebo omezovalo užití konkrétního důkazního 

prostředku až na ustanovení § 89 odst. 3 TrŘ, který uvádí, že důkaz získaný 

nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit 

v trestním řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která 

takového donucení nebo hrozby donucení použila. 

 

Z demonstrativního vymezení důkazů trestním řádem lze dovodit, že při 

extenzivním výkladu bychom mohli mezi důkazy zařadit i výsledek fyziodetek čního 

vyšet ření 70 . Avšak s využitím tohoto důkazu souvisí absence právní úpravy 

samotného fyziodetekčního vyšetření. Bylo by třeba jednoznačně v zákonné formě 

vymezit pojem fyziodetekce, způsob a formy provedení vyšetření na polygrafu, aby 

bylo možné výsledek vyšetření použít jako důkaz v trestním řízení. Například 

v Maďarsku má výsledek vyšetření na polygrafu podobu znaleckého posudku. 

 

 V České republice je výsledkem fyziodetekčního vyšetření tzv. „Zpráva 

o fyziodetek čním vyšet ření“ (dále jen „zpráva“). Tato zpráva má listinnou podobu 

a obsahuje grafické zachycení reakcí vyšetřované osoby na kladené otázky. Ze 

zprávy nelze v žádném případě vyčíst či jednoznačně vyvodit, zda je osoba 

pachatelem či nikoliv. Ze zprávy lze pouze určit, která otázka byla nebo nebyla pro 

vyšetřovanou osobu kritická, na kterou otázku osoba pravděpodobně odpověděla 

lživě a na kterou nikoliv. Z tohoto důvodu má výsledek fyziodetekčního vyšetření své 

nezastupitelné uplatnění v operativn ě pátrací činnosti  orgánů činných v trestním 

řízení. Zejména pak policejnímu orgánu umožňuje zpráva prověřit, zavrhnou či 

                                                 
70 Kohout, J., K otázce právní úpravy použití polygrafu, Kriminalistický sborník 1991/4, str.  181 
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sestavit novou kriminalistickou verzi 71 daného případu. Teprve na základě 

interpretace zprávy, kterou provádí až konkrétní pracovník (kriminalista), lze 

vyhledávat a získávat důkazy. 

 

 Operativně pátrací činnost a vytyčování operativně pátracích verzí má 

pomocnou úlohu ve vztahu k trestnímu řízení. K vytyčování operativně pátracích 

verzí dochází zpravidla v situacích vyznačujících se větší mírou informační 

neurčitosti. Policejní orgán se mohl dostat do tzv. „slepé uličky“. Tato činnost 

napomáhá orgánům činným v trestním řízení zejména pro:72 

 

a) odhalování skrytých trestných činů a vytvoření předpokladů pro 

zahájení trestního stíhání; 

b) získání informací o pachatelích a jiných zainteresovaných 

osobách na spáchaném trestném činu, což umožňuje získat 

přehled o skutečném stavu věci; 

c) získávání a uchování stop trestné činnosti z důvodu jejich 

pozdějšího využití jako důkazu. 

 

O užití fyziodetekčního vyšetření a zprávy o jeho výsledku v rámci 

operativně pátrací činnosti není sporu.   

                                                 
71 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J., Kriminalistika 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, str. 286 
72 Kohout, J., K otázce právní úpravy použití polygrafu, Kriminalistický sborník 1991/4, str.  181 
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6.1. Námitky pro a proti užití zprávy jako d ůkazu 

  

Na fyziodetekční vyšetření lze obecně nahlížet jako na zvláštní způsob 

provádění výslechu. Při tomto vyšetření nemůže být  kromě osoby vyšetřující 

a vyšetřované přítomna další osoba  (např. obhájce či státní zástupce). Toto je 

jeden z důvodů, který zpochybňuje přípustnost zprávy jako důkazu. Jako 

protiargument pro toto tvrzení se v literatuře uvádí, že osoba vyšetřovaná se 

podrobuje fyziodetekčnímu vyšetření na základě svého dobrovolného souhlasu 

písemně stvrzeného, který může kdykoliv v průběhu vyšetření odvolat. 

 

 Značným rozdílem mezi výslechem a fyziodetekčním vyšetřením je ta 

skutečnost, že výslech se skládá z monologické  a dialogické části . 

U fyziodetekčního vyšetření monologická část není . Při vyšetření jsou kladeny jen 

otázky, na které lze odpovědět „ano“, „ne“ nebo „nevím“. Jedná se tedy o určitý druh 

diskuze. Rovněž jsou vyšetřovanému otázky sděleny před samotným vyšetřením, 

což se před výslechem nečiní. 

 

 V průběhu fyziodetekčního vyšetření lze klást a často k tomu dochází 

i sugestivní  či kapciózní  otázky, které jsou u výslechu zásadně nepřípustné. 

 

 Pokud se fyziodetekčnímu vyšetření podrobuje osoba podezřelá ze 

spáchání trestného činu, nebo již osoba obviněná, může tímto dojít k narušení jejího 

práva na obhajobu . Osoba podezřelá či obviněná může při své obhajobě uvádět 

vědomě i nepravdu s tím, že nesmí jiné osobě nadržovat, jinou osobu křivě obvinit, 

pomluvit anebo poškodit její práva. Ovšem fyziodetekční vyšetření odhalí, kdy osoba 

s největší pravděpodobností uvádí pravdu a kdy lže. Tato námitka zásahu do práva 

na obhajobu je odmítnuta tvrzením, že vyšetřovaný se podrobuje polygrafickému 

testování na základě svého dobrovolného souhlasu, který může kdykoliv odvolat 

a výsledek (grafický záznam) nelze použít. Zásada zákazu donucení obviněného 
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k výpovědi73 a tím spíše k uvedení pravdivých informací, je všeobecně uznávanou 

zásadou. Trestní řád pouze připouští donucení obviněného k jeho přítomnosti při 

procesním úkonu, kterým je výslech. 

 

 Při fyziodetekčním vyšetření je situace odlišná než je tomu u výslechu. 

Aby výsledek fyziodetekčního vyšetření měl vypovídací hodnotu, lze vyšetření 

provádět pouze při absolutní součinnosti osoby vyšetřované, které je zároveň 

vysvětlena podstata samotného vyšetření. Dotyčná osoba je předem seznámena 

s tím, že v rámci vyšetření lze s určitostí vymezit, zda hovoří pravdu či nikoliv. Po té, 

co je vyšetřovaná osoba poučena a seznámena, je opětovně požádána, aby svůj 

souhlas, že se vyšetření podrobuje zcela dobrovolně, opětovně písemně stvrdila na 

začátek archu papíru, kde přístroj bude zaznamenávat fyziologické hodnoty. Při 

fyziodetekčním vyšetření již z podstaty tohoto úkonu nelze osobu vyšetřovanou 

k ničemu nutit, neboť pak by nemohlo být ani samotné vyšetření realizováno. 

 

 Další námitkou proti fyziodetekčnímu vyšetření je to, že jej provádí 

odborný pracovník a nikoliv policejní orgán (resp. státní zástupce). Vyšetření může 

provádět pouze odborně vyškolený pracovník, který má komplexní odborné znalosti 

a zkušenosti. Nelze po příslušném orgánu činném v trestním řízení požadovat, aby 

disponoval uvedenými odbornými znalostmi a zkušenostmi. 

 

 Užití fyziodetekčního vyšetření v průběhu přípravného řízení je 

praktické nejen pro vytyčování a prověřování operativně-pátracích verzí a získávání 

podkladů pro zahájení trestního stínání, ale zároveň se může stát důvodem pro 

zastavení trestního stíhání proti konkrétní osobě (užití fyziodetekčního vyšetření ve 

prosp ěch obvin ěného ). 

 

Otázka využití zprávy jako důkazu v trestním řízení není jednoznačná. 

Základním rozhodnutím v této věci je rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 8/1993 

Sb. rozh. tr. , které uvádí: „Výsledky vyšet ření na tzv. detektoru lži nem ůže soud 
                                                 
73 Musil, J.: Princip nemo tenetur. In: Fenyk, J. (ed.): Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: 
LexisNexis, 2007, str. 79 
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použít jako d ůkaz při rozhodování trestní v ěci. “ V odůvodnění daného rozhodnutí 

je mimo jiné uvedeno, že pro zjištění některých skutečností připouští trestní řád jen 

určité důkazní prostředky a tuto proceduru přesně vymezuje hlava pátá trestního 

řádu. Podstatou vyšetření na tzv. detektoru lži je výslech obviněného ke 

skutečnostem, které se více či méně týkají trestného činu. V trestním řízení lze však 

použít jen ty poznatky, které obviněný poskytl v souladu s ustanovením § 91 a násl. 

TrŘ, což v případě na tzv. detektoru lži splněno není. 

 

Konstatování, že zprávu, jež je výsledkem fyziodetekčního vyšetření, 

nelze použít jako důkaz, uvádí i jedna ze základních zásad  realizace 

fyziodetekčního vyšetření, které zmiňuji výše. 

 

 Existují však i případy, ve kterých soud v rámci dokazování hodnotil 

záznam fyziodetek čního vyšet ření jako listinný d ůkaz. 

 

 Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové  ze dne 20. prosince 

1994 sp. zn. 4 T 85/94 byl obžalovaný R. M. uznán vinným, že v nočních hodinách 

z 28. na 29. prosince 1993 v obci R., okrese S., po násilném vytlačení domovních 

dveří vnikl do domku čp., majitelky S. K., v úmyslu odcizit jmenované peníze, když 

v průběhu prohledávání bytu byl majitelkou vyrušen, tuto fyzicky napadl a po krátkém 

fyzickém zápasu ji intenzivně rdousil rukama, až ji na místě usmrtil a byt poté znovu 

prohledal a odcizil z něj vkladní knížku s uloženou finanční částkou ve výši nejméně 

400.000,- Kč, tedy spáchal trestný čin porušování domovní svobody dle § 238 odst. 

1, 2 tr. zák., trestný čin krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zákona ukončený ve 

stádiu pokusu dle § 8 odst. 1 tr. zákona a trestný čin vraždy dle § 219 odst. 1, 2 písm. 

f) tr. zákona. 

 

 V odůvodn ění výše uvedeného rozsudku je mimo jiné uvedeno: „Ve 

věci byla zajištěna další řada listinných důkazů. Jsou to již zmíněné protokoly 

o výpovědích, dále je to fotodokumentace z místa činu a fotodokumentace ohledání 

místa činu, ze které se zjišťuje postavení domku poškozené, uspořádání domku, 



 98

místo vniknutí i místo nálezu samotné poškozené. Z odborných vyjádření 

Kriminalistického ústavu vyplývají výsledky zkoumání věcí, na kterých byly nalezeny 

krevní stopy. Fotodokumentaci pak dokreslují protokoly o ohledání místa činu. Jako 

listinný d ůkaz je třeba zmínit i protokol o fyziodetek čním vyšet ření, jemuž se 

obžalovaný podrobil, když touto metodou byl „usvědčen“.“ 

 

 V druhem případě se jedná o rozsudek Krajského soudu v Ústí nad 

Labem – pobo čka v Liberci  ze dne 6. prosince 1994 pod sp. zn. 28 T 3/94 , kdy 

byla obžalovaná A. Š. uznána vinnou tím, že v přesně nezjištěné době od večerních 

hodin dne 28. května 1993 do časných ranních hodin dne 29. května 1993 ve svém 

bydlišti v Jindřichovicích p. Smrkem, okres Liberec záměrně usmrtila nezjištěným 

způsobem svého manžela J. Š., tělo spálila na otevřeném ohništi ve dvoře svého 

domu a část jeho kosterních ostatků poté s dalším jiným popelem vyvezla a vysypala 

v polním a lesním prostoru mezi obcemi Horní Řasnice a Srbská u Bílého kamene, 

okres Liberec, tedy spáchala trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zákona. 

 

 V odůvodn ění uvedeného rozsudku je mimo jiné uvedeno: „Zde je 

však nutno i zdůraznit, že závěry vyplývající z těchto provedených důkazů, plně 

korespondují se závěry fyziodetek čního vyšet ření. I z reakcí obžalované při tomto 

vyšetření, kterému se podrobila dobrovolně a jehož význam nespočívá v popisu 

události, jako např. výslech obviněného či svědka, ale ve změnách ve fungování 

neurovegetativního systému, člověkem, zejména nikterak necvičeným, ovlivnitelným, 

soud zjistil, že reakce obžalované na jednoznačně položené otázky, které však svým 

charakterem pociťovala obžalovaná jako „nebezpečné“, byly zcela atypické, oproti 

jiným, pro obžalovanou emočně nezajímavým. Proto i výsledek tohoto vyšet ření, 

které soud i jako d ůkaz hodnotil , přispěl, byť v porovnání s dalšími důkazy, jen jako 

doplnění dokazování, k výše uvedenému závěru.“ 

 

 Na jedné straně existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. 8/1993 

Sb. rozh. tr.,  které říká, že výsledky vyšetření na tzv. detektoru lži nemůže soud 

použít jako důkaz při rozhodování trestní věci a na druhé straně existuje rozhodovací 

praxe obecných soudů, kdy některá rozhodnutí připouštějí užití výsledku 
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fyziodetekčního vyšetření jako listinného důkazu, byť jen jako důkaz doplňující. Výše 

uvedená rozhodnutí jsou odrazem rozporu, zda zprávu o fyziodetekčním vyšetření 

připustit jako důkaz v trestním řízení či nikoliv. 

 

Z hlediska dokazování a možnosti využití záznamu fyziodetekčního 

vyšetření jako důkazu nelze pominout judikaturu Ústavního soudu ČR a to například 

usnesení  sp. zn. II. ÚS 1921/08 ze dne 29. 1. 2009  a nález sp. zn. I. ÚS 32/95 z 21. 

5. 1996, který uvádí: 

 „Obecný soud musí sám rozhodnout o tom, jakými důkazními 

prostředky bude objasňovat okolnosti, které jsou důležité pro náležité zjištění 

skutečného stavu věci a pro správné posouzení viny či neviny obžalovaného. 

Vyplývá to z ústavního principu nezávislosti soudců při výkonu jejich funkcí a z jejich 

vázanosti pouze zákonem. Podstata tohoto principu spočívá mimo jiné v tom, že 

soudcům není možné přikazovat, jaké důkazy mají v zájmu zjištění skutečného stavu 

věci provést a jakým způsobem je mají hodnotit. I samo hodnocení důkazů tedy 

přísluší obecným soudům a není věcí Ústavního soudu, aby toto hodnocení 

přehodnocoval.“ 

 

 V odborném článku 74  je zmíněna úvaha nad možným návrhem 

podmínek, při jejichž splnění by bylo možno použít zprávu o fyziodetekčním vyšetření 

jako důkaz. Autor článku navrhuje toto řešení: 

  

1. O použití metody rozhodne orgán činný v trestním řízení 

usnesením, proti němuž je přípustná stížnost, jež má 

odkladný účinek. 

2. Jedná se o závažné případy trestné činnosti. 

3. Vyšetřovaná osoba bude řádně a písemně poučena 

o principech použití metody fyziodetekce, o způsobu 

vyšetření a jeho vyhodnocení a písemně potvrdí, že se 

vyšetření podrobuje dobrovolně. 

                                                 
74 Krejčí, Z., Polygraf, Kriminalistický sborník, 1993/10, str. 471 - 473 
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4. Vyšetřovaná osoba má právo na přítomnost svého 

obhájce. 

5. Po vyšetření se sepíše protokol o vyšetřovacím úkonu ve 

smyslu § 55 TrŘ. 

6. Postupuje se ve smyslu ustanovení trestního řádu 

týkajícího se výslechu obviněného. 

7. Závěry zprávy o vyšetření metodou fyziodetekce budou 

hodnoceny na základě zásady o volném hodnocení 

důkazů orgánů činných v trestním řízení. 

 

Po studiu problematiky fyziodetekčního vyšetření lze k uvedenému 

návrhu řešení uvést několik výhrad: 

 

1. V současné době se fyziodetekční vyšetření provádí na základě 

písemné žádosti policejního orgánu, ve které je stručně popsán 

její důvod a potřeba vyšetření. Pokud by o použití metody 

rozhodoval orgán činný v trestním řízení usnesením, proti 

kterému by byla přípustná stížnost s odkladným účinkem, pak by 

došlo k popření základního požadavku fyziodetekčního 

vyšetření, kterým je dobrovolné podrobení se vyšetření. Lze si 

představit absurdní situaci, kdy orgán činný v trestním řízení 

rozhodne o tom, že se konkrétní osoba podrobí fyziodetekčnímu 

vyšetření a tato osoba si do usnesení podá stížnost. Odvolací 

orgán tuto stížnost zamítne a osoba se bude muset  vyšetření 

podrobit. 

 

2. Z odborného hlediska není možné zajistit přítomnost osoby 

obhájce při provádění fyziodetekčního vyšetření. Cílem 

zamezení přítomnosti třetí osoby není omezit právo obhajoby 

osoby vyšetřované, nýbrž důvodem je to, že další osoba je 
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vnímána jako rušivý element a možný negativní prvek pro 

interpretaci záznamu vyšetření. 

 

Z výše uvedeného pojednání o možnosti či nemožnosti využití záznamu 

fyziodetekčního vyšetření jako listinného důkazu se přikláním spíše k možnosti jeho 

využití. K tomuto úsudku mne vedly zejména tyto dva důvody. 

 

Prvním důvodem, proč se přikláním k variantě možnosti využití záznamu 

fyziodetekčního vyšetření jako listinného důkazu je fakt, že se osoba vyšetřovaná 

podrobuje fyziodetekčnímu vyšetření dobrovoln ě. Bez součinnosti vyšetřované 

osoby samotné vyšetření nelze ani provést. Vyšetřovaný je před samotným 

provedením vyšetření poučen a se vším obeznámen (podstata fungování polygrafu, 

testové otázky atd.). Proto se domnívám, že nedochází k zásahu do práva na 

obhajobu. Riziku, že bude odhalena lež vyšetřovaného, se po důkladném poučení 

vystavuje osoba vyšetřovaná dobrovolně. 

 

Druhým důvodem, proč se přikláním k možnosti užití záznamu jako 

důkazu je znění § 89 odst. 2 Tr Ř: „Za důkaz může sloužit vše, co může přispět 

k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci 

a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání.“ Fyziodetekční vyšetření a výstup 

tohoto vyšetření slouží a přispívá k objasnění věci. 
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7. Využití polygrafu v Polsku 
 

V Polsku se pro označení polygrafu používá pojem wariograf 75. Tento 

pojem zavedl polský kriminalista Pawel Horozowski. Wariograf má svůj slovní základ 

v latinských slovech various – různý a grapho – psát. 

 

V roce 1963 se v Polsku prvně začínají v soudním řízení objevovat 

a využívat výsledky vyšetření na wariografu. První z významných trestních kauz, 

které jsou spojeny s využitím wariografu, je tzv. „olšanský p řípad “. V dané věci bylo 

několik osob podezříváno z trestného činu vraždy. Při soudním jednání byl přibrán 

znalec z oboru kriminalistiky za účelem ověření pravdivosti výpovědi podezřelých 

osob. Toto prověření výpovědi se uskutečňovalo pomocí užití wariografu. Znalec ve 

svém znaleckém posudku na základě vyšetření identifikoval pachatele trestného činu 

vraždy. Soud tento posudek i přes stížnosti obhajoby přijal jako důkaz. Soud 

v odůvodnění rozsudku uvedl, že „metoda verifikačního zkoumání je metodou 

vědeckou a nelze ji opomenout jen proto, že dosud u nás nebyla používána.“ 

Nejvyšší soud daný rozsudek potvrdil a konstatoval, že prostřednictvím použití 

wariografu, na jehož základě byl vypracován znalecký posudek, nedošlo k narušení 

procesních zásad. 

 

Druhým případem spojeným s využitím wariografu je tzv. „lubelský 

případ “. V trestním řízení šlo o vyšetřování majetkové trestné činnosti se škodou nad 

10 000 000 zl. Soud v prvním stupni vynesl odsuzující rozsudek. Následně Nejvyšší 

soud tento rozsudek zrušil a věc vrátil ke krajskému soudu. Soud ustanovil na 

základě návrhu obhajoby znalce z oboru psychologie a kriminologie. Zkoumaná 

osoba byla podrobena vyšetření na wariografu. Soud však výsledek tohoto vyšetření 

odmítl použít jako důkaz s odůvodněním, že „zkoumání tohoto druhu nebylo dosud 

v Polsku použito a je nutné je považovat za určitý druh experimentu“. 

 

                                                 
75 Kwiatkowska-Darul, V., Dopuszalność „wykriwania klamstwa“ (?),Materialy z Konferencjie naukowej Toruń 
25 – 27 marca 2003, str. 109 
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Tyto dva případy vyvolaly diskuzi k otázce, zda je možné v polském 

trestním řízení použít výsledek vyšetření na wariografu jako důkaz v trestním řízení76. 

V soudní praxi některé soudy výsledek vyšetření na wariografu připouštěly a jiné 

nikoliv. Nejvyšší soud v Polsku roku 1976 rozhodl, že výsledek vyšetření na 

wariografu lze v trestním řízení použít, ale ne jako důkaz samostatný, nýbrž pouze 

jako důkaz podpůrný. V roce 1980 Nejvyšší soud v Polsku konstatoval, že použití 

wariografu je třeba považovat za přibrání znalce a výsledek vyšetření přijímat jako 

jakýkoliv jiný důkaz podléhající volnému hodnocení soudem. 

 

 V roce 1997 byl přijat nový polský trestní řád, který v článku 171 § 5b 

bod 2) výslovně zakázal použití hypnózy, chemických látek a wariografu. Ve vztahu 

k možnosti užití wariografu je důležité zmínit novelu trestního řádu, kterou 

představuje zákon Dz.U.03.17.155 ze dne 10. ledna 2003. Tato novela umožnila 

prostřednictvím nového článku 192a § 2 zakotveného do trestního řádu použití 

wariografu, avšak pouze jen se souhlasem vyšetřované osoby. V Polsku lze tedy 

výsledek vyšetření na wariografu, za splnění zákonných podmínek, použít v řízení 

před soudem jako důkaz. 

 

 

 

  

 

 

         

  

                                                 
76 Kohout, J., Vraná, J., Několik poznámek k postavení fyziodetekčního vyšetření v procesu objasňování trestné 
činnosti, Československá kriminalistika 1992/4, str. 359 
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Závěr 
 

 V závěru této rigorózní práce mi nezbývá, než vyslovit tvrzení, že lež je 

v lidském životě častým a přirozeným jevem. Je na samotných lidech, jak se lží 

nakládají a jak se proti ní dokáží bránit či ji překonávat. Pro téma práce jsem se 

inspiroval a čerpal jak v odborné literatuře, tak v praktické činnosti policejních orgánů. 

 

 Při překonávání lživé výpovědi jsem si všimnul dvou aspektů. Prvním 

aspektem je motiv lži spočívající v nepsaných pravidlech určité sociální skupiny, 

kterou může být rodina, spolupracovníci nebo příslušníci národnostních či etnických 

skupin. V těchto sociálních skupinách se často vyskytují pravidla, jež zákonu 

odporují, ale i přesto je členové skupin povyšují nad zákon. Tento motiv lži se 

v praktické činnosti kriminalistů prostřednictvím taktických postupů k překonávání 

lživé výpovědi překonává velice složitě a dosáhnout pravdy je mnohdy velmi obtížné. 

 

 Druhým aspektem, kterého jsem si všimnul při sledování záznamů 

výslechů, je okamžik, kdy se vyslýchaný odhodlá promluvit pravdu, ale ještě před 

jejím uvedením si klade různé podmínky. Je to situace, kdy pravda je již 

nezadržitelná, vyslýchaný má pocit nevěrohodnosti své výpovědi a motiv uvést 

pravdu je silnější než motiv lži. I přesto si lhář klade podmínky typu: „Když vám řeknu 

pravdu, nechci, aby se to dověděla moje rodina, spolupracovníci, přítelkyně. Když 

řeknu pravdu, zohledníte to nějak?“ Vyslýchající musí působit jako osoba, která 

chápe těžkou situaci vyslýchaného. Kriminalista v prvé řadě cítí satisfakci 

z překonání lži, i přes souhlas s podmínkami vyslýchaného, ale na druhé straně je 

znepokojen tím, že lháři (pachateli) musí dělat určité ústupky. Celá výslechová 

interakce a veškeré dokazování v trestním řízení je určováno cílem zjistit co nejvíce 

objektivních informací o skutku. 

 

 Taktické postupy překonávání lživé výpovědi a jejich samotná úspěšná 

aplikace je z významné části ovlivněna samotným vyslýchajícím. Naproti tomu, 

v rámci využití fyziodetekčního vyšetření na polygrafu, vstupuje do odhalování 
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nepravdy uváděné vyslýchaným respektive osobou vyšetřovanou technické zařízení. 

Aby měl výsledek vyšetření na polygrafu co nejvyšší vypovídací hodnotu, je nutná 

spolupráce osoby vyšetřované s vyšetřujícím; spolupráce mezi vyšetřujícím 

a vyšetřovatelem konkrétního případu a v neposlední řadě je k provedení 

fyziodetekčního vyšetření zapotřebí technické zařízení schopné detailně 

zaznamenávat fyziologické reakce organizmu (polygraf). 

  

 I přesto, že je polygraf užíván k odhalování trestné činnosti již od první 

poloviny 20. století a v České republice resp. v Československu jej orgány činné 

v trestním řízení užívají od 70. let 20. stol., do dnešní doby nelze v ČR nalézt 

jednoznačnou odpověď na otázku: „Je možné užít výsledek fyziodetekčního 

vyšetření jako důkaz v trestním řízení?“ I přesto, že je vyšetření na polygrafu užíváno 

mnoho desítek let, orgány činné v trestním řízení se k němu uchylují až v okamžiku, 

kdy se vyšetřování dostalo do „slepé uličky“. Jak ale vyplývá ze základních zásad 

fyziodetekčního vyšetření, užití polygrafu je nejúčinnější v počátcích trestního řízení. 

 

 Cílem orgánů činných v trestním řízení je získat pravdivou výpověď. 

V rigorózní práci se zabývám taktickými postupy překonávání lživé výpovědi 

a realizací fyziodetekčního vyšetření, jež usnadňují získávání pravdy a jejichž užití 

není nepřípustné. Existují však metody, jejichž cílem je rovněž dosažení pravdivé 

výpovědi, ale jejichž užití již není slučitelné s principy právního státu. Mezi tyto 

metody lze zařadit např. narkoanalýzu či hypnózu. 

 

 V současné době ohrožují společnost a moderní civilizaci, založenou na 

úctě k základním lidským právům a svobodám, mimořádně nebezpečné formy 

kriminality, mezi než lze zařadit terorizmus . V souvislosti s bojem proti terorizmu 

lze v odborné literatuře 77  zaznamenat různé prostředky k jeho potírání. Profesor 

trestního práva Gűnther Jakobs je zastáncem tzv. trestního práva ur čeného pro 

nepřátele . Základní myšlenkou tohoto „druhu“ trestního práva je právo ob čanů na 

bezpečnost . Jakobs rozděluje pachatele do dvou skupin. Do první skupiny patří 

                                                 
77 Musil, J.: Trestní právo určené pro nepřátele. In: Mikule, V., Suchánek, R.: Pocta Zdeňku Jičínskému 
k 80. narozeninám. Praha : ASPI, 2009, s. 244-256 
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pachatelé teroristických útoků, kteří stojí mimo rámec uznávaných lidských hodnot 

a zásad fungování lidské společnosti; nelze u nich očekávat odstrašení trestem či 

resocializaci. Mimo jiné z těchto důvodů s nimi odmítá zacházet jako s občany 

a přiklání se k použití daleko tvrdších prostředků než upravuje „normální“ trestní 

právo. Druhou skupinu pachatelů tvoří tzv. jiní pachatelé, jejichž cílem není 

destabilizace společnosti a kteří uznávají základní zásady soudobé civilizace. Pro 

tuto druhou skupinu pachatelů předpokládá užití trestního práva pro občany. 

 

Projevem realizace trestního práva určeného pro nepřátele je například 

užití metod „torture light“ či „torture via detention“ zpravodajskými službami 

a vojenskými složkami USA na vojenské základně v Guantánamu či Abu Ghraib. 

Domnívám se, že každá metoda boje s kriminalitou a to i metody nepřátelského 

trestního práva musí dodržovat ústavní bariéry a respektovat základní principy 

právního státu. Nelze osobu neomezeně dlouho držet ve vazbě či jinak zasahovat do 

lidské důstojnosti a osobní svobody. Je nutné rozlišovat metody na metody přípustné 

a nepřípustné (již neakceptovatelné). 

 

Závěrem bych ještě podotknul, že v rámci dokazování nestačí 

vyslýchajícímu k úspěšnému překonávání lži ve výpovědi jen teoretické poznatky 

oboru trestního práva, kriminalistiky a forenzní psychologie, ale policista hlavně musí 

mít i dostatek zkušeností z výslechových situací a intuici. Vědecké poznatky jsou 

nutným předpokladem k čerpání zkušeností vyslýchajícího a jdou ruku v ruce s jeho 

zdokonalováním se v postupech boje s kriminalitou. 
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Resumé   
 

The name of my thesis is „Availability of processes of getting true in 

interrogation with accused “. My thesis is divided into two parts (part A, part B). 

Each of these parts is concerned with the particular theme related to the false 

testimony. 

 

  The reason I´ve chosen this theme is that I´m interested in criminal law, 

especiallly in criminalistics. During my study experience I cooperated with 

prosecution and police authorities. I could observe and study how law was used in 

common life and in profesional work of police officers and civil servants. I could see 

how criminal law was applied in criminal procedure, I was allowed to watch the video 

records of interrogation and testimony. I had a very good opportunity to use my 

theory knowledge of law in practice. 

 

 The first section of the part A deals with the word testimony  in term of 

law, criminalistics and forensic psychology. The law determines the basic legal frame 

of testimony. The Act (Code of criminal procedure) is the main source of law. 

Criminalistics doesn´t only concentrate on the legal frame of testimony. Criminalistics 

is a special discipline of science that helps police, prosecution and justice to realize 

the process of interrogation. There are several partial tactical methods how to get 

over the false testimony in criminalistics. Testimony from the view point of forensic 

psychology is understood as personal interaction. Psychology is engaged in human 

mind. It helps the interrogators to get the true testimony from the witness and 

trespasser. 

 

 The second section deals with the word lie  – why people lie and their 

methods of lie. If we want to get over the lie, we have to recognize it in time. In this 

part I mention basic motivation for lie and basic symptoms of lie in interrogation. 
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Tactical methods of getting over the false testimony are the main theme 

of section three. These methods are described in my thesis – how to use them and 

how they help the interrogators. 

 

 At the end of the patr A I analyze concrete interrogation in criminal 

procedure. In this part there is demonstrated how tactical methods of getting over the 

false testimony are applied in practice. 

 

 The first section of the part B deals with legal effects for people who lied 

in position of witness, accused or people who did an untrue criminal information 

before investigative, prosecuting and adjudicating bodies. 

 

 The second section is generally engaged in psychological and 

physiological methods of getting over the false testimony. I choose one of these 

methods: using of polygraph  (laic name “lie detector”) and another parts speaks 

about it especially about ground of physiodetection, about historical evolution of 

using polygraph. I can mention, that interesting section of the part B is about 

realization of using polygraph in the criminal process; what rules the interrogator has 

to keep; how can the interrogator ask to person connected to polygraph. I write about 

possibility using a result from examination on polygraph as a proof in the criminal 

procedure. 

 

 In the last section of the part B I wrote about legal rules of using 

polygraph in Poland and reader will be able to compare this with the Czech Republic.  
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Availability of processes of getting true in interr ogation with accused 

 

výpověď - testimony 

výslech - interrogation 

polygraf - polygraph 
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Přílohy 
 


