
Abstrakt 

 

Svědek v trestním řízení 

Cílem diplomové práce je podat ucelený přehled práv a povinností spojených se 

svědkem, které tak ovlivňují jeho postavení v trestním řízení. Svědek je považován za jeden 

ze základních institutů trestního práva, jehož výpověď svou nezastupitelností rovněž patří 

mezi nejvýznamnější důkazní prostředky, které poskytuje trestní řízení.  

Se svědkem se zásadně můžeme setkat ve všech fázích probíhajícího trestního řízení a 

okruh osob, které mohou být svědky, není předem omezen. Velice důležitý je v přípravné fázi 

trestního řízení, protože bez jeho výpovědi by mnohdy nebylo možné zjistit pachatele 

trestného činu. Důležitý je rovněž i v řízení před soudem, kde soud na základě podané 

výpovědi může rozhodnout, zda obžalovaný je skutečně vinen, a tedy rozhodnout taktéž o 

jeho trestu nebo o zproštění obžaloby. 

Samotná diplomová práce je strukturována do šesti kapitol, jež se dále dělí. První 

kapitola definuje samotnou osobu svědka a podmínky, za kterých nabývá způsobilosti být 

svědkem, a posléze potřebnosti jejího odlišení od ostatních osob v trestním řízení. Druhá 

kapitola se věnuje povinnostem, které jsou spojeny s osobou svědka, a okolnostem, za kterých 

je možno odmítnout výpověď. Třetí kapitola se věnuje procesněprávním i trestněprávním 

následkům, pokud svědek úmyslně nesplní svou svědeckou povinnost. Čtvrtá kapitola 

definuje a popisuje průběh výslechu ve všech fázích trestního řízení a rovněž i problémy, 

které se během výslechu mohou objevit a výslech tak ovlivnit. Pozornost je věnována taktéž 

výslechu osob mladších 15 let. S osobou svědka nejsou spojeny jen povinnosti, ale rovněž i 

práva, kterým se věnuje kapitola pátá. Poslední kapitola se zaobírá některými zvláštními 

způsoby dokazování, jakými jsou např. konfrontace a rekognice. 

Diplomová práce je na vhodných místech doplněna judikaturou. S její pomocí je 

provedena reflexe současného právního stavu a případné návrhy na jeho změny de lege 

ferenda. 

Kromě současné právní úpravy a soudní judikatury jsou pramenem rovněž odborné 

publikace a odborné články. 


