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Úvod  

 

 

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 jak ve fázi prověřování, tak i ve fázi vyšetřování, 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. 

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

svědkem, které tak ovlivňují jeho postavení v trestním řízení. Text práce odpovídá 

právnímu stavu k 20. 6. 2011 a vychází ze zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád),
1
 jakož i z dalších zákonů a mezinárodních smluv, které jsou 

                                                           
1
 Dále i jako TrŘ. 
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spojeny s osobou svědka. Diplomová práce je na vhodných místech doplněna soudní 

judikaturou, s jejíž pomocí je provedena reflexe současného právního stavu a případné 

návrhy de lege ferenda na jeho změny. Kromě současné právní úpravy a soudní 

judikatury jsou pramenem rovněž odborné publikace a odborné články. 
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1. Osoba svědka 

 

 

1.1.  Pojem 

Mezi základní a nejčastěji používané důkazní prostředky v trestním řízení patří 

výpověď svědka. Je tomu tak proto, že některé okolnosti, důležité pro rozhodnutí, není 

možné bez svědecké výpovědi v dostatečném rozsahu vyjasnit a prokázat. Přesto trestní 

řád neobsahuje přímo definici svědka. Omezuje se na vymezení práv a povinností 

svědka a  na postup při provádění důkazu pomocí výpovědi svědka. Naopak tomu je 

v literatuře odborné, kde pojem svědka je definován. „Svědkem je fyzická osoba 

rozdílná od obviněného, která byla vyzvána (předvolána) orgánem činným v trestním 

řízení, aby jako svědek vypovídala o skutečnostech důležitých pro trestní řízení, jež 

sama vnímala (poznala, pozorovala) svými smysly, tedy viděla, slyšela atd., anebo která 

se sama či z podnětu některé ze stran dostavila za tímto účelem k orgánu činnému v 

trestním řízení.“
2
 Podobně se vyjadřuje i Právnický slovník

3
, který opět svědka 

v trestním řízení označuje za fyzickou osobu odlišnou od obviněného a jeho výpověď 

označuje za jeden z důkazních prostředků v trestním řízení. Jak již z výše uvedeného 

plyne, v postavení svědka nemůže být právnická osoba ani státní orgán. To ovšem 

nevylučuje možnost, aby právnická osoba a státní orgán nemohl podat vysvětlení
4
 podle 

Hlavy deváté TrŘ. Tento postup je možný, protože vysvětlení, které je podáváno 

v přípravném řízení, není považováno za svědectví, ale jeho hlavním smyslem je 

pomoci objasnit určitou konkrétní věc, na jejímž podkladě je možné učinit závěr, zda se 

daný skutek stal, zda naplňuje znaky trestného činu či nikoliv, a pomoci soudu v úvaze, 

zdali je vhodné tento důkaz provést v hlavním líčení. 

Svědek je nezastupitelný, vypovídat musí osobně, protože svými smysly přímo 

vnímal skutečnosti, které jsou důležité pro trestní řízení. Není tedy možné, aby místo 

něj vypovídal někdo jiný v jeho zastoupení. Není rovněž možné, aby jméno svědka 

                                                           
2
 Šámal, P. a kol., Trestní řád, 6. vydání, Praha 2008, str. 848. 

3
 Hendrych, D. a kol., Právnický slovník, 3. vydání, Praha 2009. 

4
 § 158 odst. 3 písm. a TrŘ. 
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nebylo uváděno. To neplatí v případě, pokud se jedná o svědka, u kterého se utajuje 

jeho podoba a další osobní údaje včetně jména. 

V teorii a praxi se často rozlišuje mezi svědkem v materiálním a formálním 

smyslu. Pokud mluvíme o svědku v materiálním smyslu, máme na mysli fyzickou 

osobu, která přímo svými smysly vnímala skutečnosti, které mohou být důležité pro 

orgány činné v trestním řízení,
5
 a je schopna o nich podat výpověď. Není zde rozhodné, 

jestli tato osoba byla k podání svědecké výpovědi vyzvána orgánem činným v trestním 

řízení nebo se dostavila z vlastní iniciativy, případně z podnětu některé ze stran, či 

nikoliv. Naproti tomu svědkem ve formálním smyslu myslíme fyzickou osobu, která již 

disponuje právy a povinnostmi podle TrŘ. V praxi je tedy možné, aby svědek ve 

formálním smyslu nebyl zároveň svědkem v materiálním smyslu a naopak. Tato situace 

nastane tehdy, pokud fyzická osoba, jež byla předvolána k podání svědectví, neví nic 

o skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Proto bude tento svědek pouze svědkem ve 

formálním smyslu, nikoliv však svědkem v materiálním smyslu. Podobně se svědek 

v materiálním smyslu nestane také svědkem ve formálním, jestliže se orgán činný 

v trestním řízení nebo některá ze stran o něm nedozví a ani svědek se sám nepřihlásí. 

 

1.2.  Způsobilost být svědkem 

Fyzické osoby nabývají právní subjektivitu narozením, tedy získávají 

způsobilost k právům a povinnostem. Tuto způsobilost má i nasciturus, ale jen za 

podmínky, že se dítě narodí živé. Způsobilost být svědkem je ale vystavena na 

rozdílných základech. Tak jako TrŘ neobsahuje definici svědka, ani způsobilost být 

svědkem není přesně upravena trestním řádem. Je to projev zásady volného hodnocení 

důkazů.
6
 Svědčit mohou osoby mladší 15 let, cizinci, osoby s fyzickými nebo 

psychickými vadami rázu přechodného i trvalého, osoby v příbuzenském stavu, popř. ve 

stavu obdobném a také poškozený, jehož výpověď TrŘ rovněž připouští. Trestní řád se 

tímto snaží docílit stavu, aby vznikl co nejširší okruh osob, které mohou podat 

                                                           
5
 Podle § 12 odst. 1 TrŘ jsou orgány činnými v trestním řízení soud, státní zástupce a policejní orgán. 

6
 § 2 odst. 6 TrŘ., důkazy hodnotí orgány činné v trestním řízení na základě svého vnitřního přesvědčení, 

které je založeno na pečlivém uvážení všech okolností případu, a to jednotlivě i v souhrnu. 
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svědeckou výpověď, aby bylo možné tento významný důkazní prostředek v co největší 

míře využít, a to z důvodu nezastupitelnosti svědka v trestním řízení. 

Důležitým faktorem pro posouzení svědecké způsobilosti je proto svědkova 

schopnost vnímat vlastními smysly své okolí a především skutečnosti, které mohou být 

důležité pro trestní řízení, a současně schopnost podat o těchto vjemech smysluplnou 

výpověď. Pokud vzniknou pochybnosti, zda je svědek způsobilý vnímat svými smysly 

a reprodukovat to, co vnímal, je orgán činný v trestním řízení povinen tyto pochybnosti 

vyřešit sám už před samotným výslechem, a to vhodně položenými otázkami takové 

osobě. Pokud by pochybnosti nadále přetrvávaly, bude nutné nechat vyšetřit duševní 

stav znalecky, obzvláště pokud je výpověď svědka zvlášť důležitá pro rozhodnutí. 

Nebude však přípustné posuzovat duševní stav svědka za současného omezení jeho 

osobní svobody ve zdravotnickém zařízení tak, jak je to možné u obviněného.
7
 

V případě negativního stanoviska, kdy schopnost vnímat vlastními smysly a podat 

o těchto vjemech následně výpověď je podstatně snížená nebo chybí, se výslech této 

osoby neprovede. Výslech osob hluchých, němých nebo hluchoněmých je možný, a to 

i za pomoci tlumočníka,
8
 s čím počítá TrŘ v § 28 odst. 1 a také zákon č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících v § 3 odst. 2. Tlumočník bude přidělen i osobě, která prohlásí, 

že neovládá český jazyk.
9
  

 

1.3. Procesní postavení svědka 

Procesní postavení svědka je neslučitelné s postavením jiné osoby ve 

stejném trestním řízení. Neslučitelné je především postavení svědka s obviněným. 

Svědkem nemůže být rovněž ani spoluobviněný v témže trestním stíhání. Stát by se jím 

mohl jen za podmínky, kdyby trestní stíhání dřívějšího spoluobviněného bylo 

pravomocně zastaveno, pravomocně skončeno rozsudkem odsuzujícím nebo 

zprošťujícím, nebo vyloučeno k samostatnému řízení. 

                                                           
7
 § 116 odst. 2 TrŘ ve spojitosti s § 118 TrŘ. 

8
 Je potřeba dostát zásadě ústnosti v § 2 odst. 11 TrŘ. Tato zásada má rovněž ústavní charakter podle 

článku 96 odst. 2 úst. zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen jako Ústava). 
9
 § 2 odst. 14. TrŘ. Tato zásada má rovněž ústavní charakter podle článku 37 odst. 4, usnesení ČNR 

č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod (dále i jako Listina). 
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Svědek taktéž nemůže být v témže trestním stíhání v procesním postavení 

znalce. Znalec je oproti svědku osoba zastupitelná a rozdíl mezi nimi je dán tím, že 

svědek vnímal rozhodné události bez souvislosti s trestním řízením. Oproti tomu znalec 

získává znalost skutečností rozhodných pro trestní řízení až v souvislosti s tímto 

řízením, kde tuto znalost získává např. studiem spisů, ohledáním, a na základě svých 

odborných znalostí o nich podává znalecký posudek. Hlavní rozdíl od procesního 

postavení svědka tedy není, že znalec disponuje odbornými znalosti, ale ve způsobu 

nabytí skutečností rozhodných pro trestní řízení. Proto očitý svědek nebude v trestním 

řízení i přes své odborné znalosti přibrán jako znalec k vypracování posudku, ale bude 

vyslechnut v procesním postavení svědka. Znalecký posudek bude vypracován jiným 

znalcem. 

K podobným závěrům dospěla soudní praxe i u procesního postavení 

tlumočníka, který tak v témže trestním řízení nemůže být zároveň i svědkem.
10

 

Zpracovatel posudku ústavu podle § 110 odst. 2 TrŘ bude vyslechnut jako 

znalec.
11

 

Podle převládajícího názoru judikatury bude zpracovatel odborného vyjádření 

podle § 105 odst. 1 TrŘ vyslechnut jako svědek, ačkoliv trestní řád výslech osoby 

podávající odborné vyjádření vůbec neupravuje.
12

 Podle mého názoru je to však sporné, 

protože svědkem má být pouze a jen osoba, která svými smysly vnímala skutečnosti 

rozhodné pro trestní řízení, což to v případě osoby zpracovávající odborné vyjádření 

jistě není splněno, proto tedy nemohou být splněny podmínky pro výslech zpracovatele 

v procesním postavení svědka. Svým postavením se spíše blíží znalci. Jako znalec 

ovšem nemůže být vyslechnut. Vyslechnut by mohl být jen, pokud by byl jako znalec 

ustanoven ke zpracování znaleckého posudku. Proto je otázka, jak se postavit k tomuto 

důkaznímu prostředku, pokud vzniknou např. spory ohledně jeho obsahu. Jedná se totiž 

o listinný důkaz a pokud bychom na něj nahlíželi jen jako na listinný důkaz, nebylo by 

možné případné spory odstranit. Jejich odstranění bude přicházet v úvahu jen, pokud 

bude moct být zpracovatel na tyto spory dotázán. Výčet důkazních prostředků podle 

                                                           
10

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 7. 1998, sp. zn. 5 To 46/98, [nalezeno v systému ASPI dne 

2. 3. 2011]. 
11

 Šámal, P. a kol., Trestní řád, 6. vydání, Praha 2008, str. 849. 
12

 Fastner, J., K procesnímu postavení lékaře v trestním řízení, Trestněprávní revue 8/2005, str. 218. 
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trestního řádu ovšem není taxativní, proto důkazním prostředkem může být v zásadě 

vše, co může přispět k objasnění věci. Tímto důkazním prostředkem by se tedy mohl 

stát, pokud přispěje k odstranění rozporů, i výslech zpracovatele odborného vyjádření. 

Výslech zpracovatele však trestní řád neupravuje a ani nepředpokládá. Je tedy stále 

otázkou, v jakém procesním postavení zpracovatele vyslechnout. Soudy provádějí 

výslech zpracovatele, jako by se jednalo o svědka, což nelze považovat za vhodné ani 

správné řešení. Proto se domníván, že by bylo žádoucí do trestního řádu vložit úpravu 

výslechu zpracovatele odborného vyjádření jako „odborného svědka“, aby jeho výslech 

probíhal podobně jako výslech znalce a za stejných práv a povinností, která se na znalce 

vztahují. Předešlo by se tím sporům, protože existují i názory, že zpracovatele 

odborného vyjádření není vůbec možné vyslechnout, a rovněž i problémům, které takto 

vznikají. Ad absurdum, pokud bychom zpracovatele ztotožnili se svědkem, bylo by 

nutné jej rovněž poučit o právu odepřít výpověď, o zákazu výslechu, ale rovněž 

i o možnosti předvedení, což např. u znalce není možné. Dále by mu příslušelo i právo 

na svědečné a další práva tak, aby byla dodržena všechna ustanovení trestního řádu a 

trestního zákoníku vztahující se na svědka. 

V postavení svědka může být také advokát, jeho funkce je však neslučitelná 

s postavením svědka, pokud by v témže trestním řízení měl vystupovat zároveň v pozici 

obhájce, vypracovávat znalecký posudek nebo být činný jako tlumočník.
13

 Podobně se 

advokát nemůže stát obhájcem, pokud proti němu bylo nebo je vedeno trestní stíhání, 

a v důsledku toho v řízení, kde by měl být obhájcem, má postavení obviněného, 

zúčastněné osoby nebo svědka.
14

 V případě kolidování těchto procesních funkcí bude 

advokát soudcem vyloučen
15

 z obhajoby nebo zproštěn
16

 obhajoby klienta, a to i bez 

návrhu. Rozdíl mezi vyloučením a zproštěním obhajoby vychází ze způsobu volby 

advokáta. Zvolený obhájce se z obhajování klienta vylučuje, kdežto ustanovený obhájce 

se zprošťuje povinnosti hájit klienta. K tomu je nutno podotknout, že na důvod 

k vyloučení je potřeba nazírat restriktivně, protože vyloučení obhájce je podstatný zásah 

do ústavně zaručených práv na obhajobu.
17

 „Důvod k vyloučení obhájce z obhajování 

                                                           
13

 § 35 odst. 3 TrŘ. 
14

 § 35 odst. 2 TrŘ. 
15

 § 37a odst. 1 písm. a) TrŘ. 
16

 § 40a TrŘ. 
17

 Článek 40 odst. 3 Listiny. 
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dle § 37a odst. 1 písm. a) trestního řádu je dán za podmínky, že v tomto řízení obhájce 

jako svědek vypovídá, jako znalec podává znalecký posudek a nebo je činný jako 

tlumočník (§ 35 odst. 3 trestního řádu). Nepostačuje úmysl orgánů činných v trestním 

řízení někdy v budoucnu obhájce jako svědka vyslechnout, ani samotné předvolání 

obhájce jako svědka k výslechu.“
18

 

Je pochopitelné, že svědkem se nemůže v témže trestním řízení stát soudce 

a přísedící, státní zástupce a policejní orgán. V opačném případě by pak bylo zcela 

nemožné zajistit nestrannost rozhodování a nepodjatost trestního řízení, což ve svém 

důsledku zcela znemožňuje právo na spravedlivý proces, které je každému zaručeno 

Listinou
19

 a rovněž i Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.
20

 

K nemožnosti být svědkem a současně policistou v témže trestním řízení bych 

uvedl zajímavý rozsudek Vrchního soudu v Olomouci.
21

 V tomto rozsudku se jednalo 

o případ, kdy se na policii dostavila osoba z vlastní vůle a spontánně zde popisovala své 

protiprávní jednání, které policii až do této chvíle nebylo známo a o kterém byl následně 

sepisován úřední záznam jako o podaném vysvětlení. Po sdělení obvinění, které 

následovalo po učiněném doznání, obviněný odmítl nadále vypovídat. Vrchní soud 

dovodil, že v tomto případě bylo možné definovat hranici v jeho spontánním 

vystupování a určit tak časový úsek, od kterého policisté nabyli znalost o okolnostech 

skutku až v souvislosti s trestním řízením. Na základě toho Vrchní soud provedl důkaz 

výslechem policistů jako svědků o skutečnostech, o kterých se policisté dozvěděli bez 

souvislosti s trestním řízením. Ostatní části výpovědí policistů, které již byly opřené 

o TrŘ nebo zákon o policii, jako důkaz odmítl. Z mého soudu se jedná o rozsudek 

sporný a rovněž i přinejmenším značně účelový, protože kromě doznání učiněného před 

trestním stíháním nebyly jiné důkazy svědčící o vině této osoby. Spornost lze především 

spatřovat v možnosti obcházení ustanovení § 158 odst. 5 trestního řádu 

o nepoužitelnosti úředního záznamu o podaném vysvětlení jako důkazu, na který je 

nutno nahlížet jako na nepřekročitelný. Je nutné respektovat omezení, která obsahuje 

                                                           
18

 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1855/08, [nalezeno v systému CODEXIS dne 

6. 3. 2011]. 
19

 Článek 36 odst. 1 Listiny. 
20

 Článek 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Sdělení č. 209/1992 Sb. 

Federálního ministerstva zahraničních věcí ČSFR (dále též jako Úmluva). 
21

 Rozsudek ze dne 17. 9. 2002, sp. zn. 4 To 126/2002 [nalezeno v systému ASPI dne 2. 3. 2011]. 
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trestní řád u policistů ve službě, na základě kterých jsou ovšem z pohledu důkazního 

řízení postaveni do méně výhodné pozice než kterýkoliv jiný občan. V opačném případě 

by vznikaly důvodné pochybnosti o spravedlivosti trestního řízení, protože policista ve 

službě vnímá okolnosti skutku zpravidla jen v souvislosti s trestním řízením, nikoliv 

spontánně. Tento rozsudek byl nakonec i předmětem ústavní stížnosti, na jejímž základě 

Ústavní soud
22

 rozhodl o zrušení uvedeného rozsudku, a to především z důvodu 

obcházení ustanovení trestního řádu o nepoužitelnosti úředního záznamu. Druhým 

podstatným důvodem byla samotná neakceptovatelnost názoru, že lze úřední záznam 

rozdělit na dvě zřetelně oddělitelné části, a to na část, ve které policisté svými smysly 

vnímali spontánní vyprávění této osoby, a na část, ve které popsali do úředního 

záznamu, co se dozvěděli při provádění úkonů podle trestního řádu. 

Svědkem může podle českého trestního řádu být zároveň i osoba poškozená. 

Výpověď tohoto svědka není ničím limitována, je zde ale potřeba věnovat zvýšenou 

pozornost faktu, že výpověď může být zkreslena, záměrně neúplná, a to z důvodu 

jednostranné osobní zainteresovanosti do případu, která je často vedena snahou odplaty 

za spáchaný trestný čin např. z důvodu nemožnosti požadovat odškodnění. Z tohoto 

důvodu je potřeba věnovat vyšší míru ověřování věrohodnosti této výpovědi. 

  

                                                           
22

 Nález ze dne 3. 11. 2004, sp. zn. II. ÚS 268/03, [nalezeno v systému ASPI dne 20. 3. 2011]. 
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2. Povinnosti svědka 

 

 

Mezi základní povinnosti svědka paří obecná povinnost svědčit. Tato povinnost 

je v zásadě všeobecná. Každý má povinnost dostavit se na předvolání a podat 

svědeckou výpověď o tom, co je mu známo o trestném činu, o pachateli, o okolnostech 

důležitých pro trestní řízení,
23

 a zároveň vypovědět pouze pravdu a nic nezamlčet. Tato 

osoba se může zároveň dostavit z podnětu strany řízení nebo i z vlastní iniciativy. 

Povinnost dostavit se na předvolání mají zásadně i osoby, které požívají práva odepřít 

výpověď,
24

 a také osoby, u kterých je výslech zakázán.
25

 Z této povinnosti jsou ovšem 

vyňaty osoby požívající diplomatických výsad a imunit podle zákona nebo 

mezinárodního práva.
26

 U těchto osob je tedy pouze na jejich vlastní vůli, zda se 

dobrovolně dostaví podat svědeckou výpověď. 

 

2.1. Předvolání 

Předvolání je procesní úkon orgánu činného v trestním řízení, pomocí něhož se 

zajišťuje osobní přítomnost svědka na jednotlivých úkonech probíhajícího trestního 

řízení. Forma předvolání je zpravidla písemná, není ovšem vyloučeno (zpravidla 

v naléhavých případech) i předvolání v jiné formě, a to buď ústně, nebo s využitím 

elektronické formy komunikace (telefon, elektronická pošta)
 27

 a v současnosti i pomocí 

datové schránky. Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, forma předvolání není podstatná. 

Důležité je, aby předvolání mělo stanovený obsah a bylo řádně doručeno. V případě 

nesplnění těchto podmínek není možné přistoupit k donucovacím opatřením, která 

nabízí trestní řád, ať už je to pořádková pokuta nebo předvedení. Po obsahové stránce 

tedy předvolání musí obsahovat označení věci, místo a čas konání výslechu a jeho 

předmět. Mezi další podstatné náležitosti patří, v jakém postavení se osoba předvolává 

                                                           
23

 § 97 TrŘ. 
24

 § 100 TrŘ. 
25

 § 99 TrŘ. 
26

 §10 odst. 1 TrŘ. 
27

 Je ovšem potřeba vždy o takto provedeném předvolání učinit záznam do spisu. 
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a případně povinnost donést s sebou dokumenty a ostatní věci, které orgán činný 

v trestním řízení označí.
28

 Je pochopitelné, že předvolání musí směřovat vůči určité 

osobě a konkrétně vymezit její povinnost dostavit se na určité místo v určený čas. 

V opačném případně, jak už jsem výše uvedl, není možné uložit pořádkovou pokutu 

nebo svědka předvést, protože „nevyplývá-li z předvolání, že se k výslechu má dostavit 

určitá konkrétní osoba, nelze této osobě za nedostavení uložit pořádkovou pokutu podle 

§ 66 odst. 1 trestního řádu.“
29

 

K naplnění druhé podmínky předvolání, a to řádného doručení, není potřeba, aby 

bylo svědkovi doručeno do vlastních rukou jako u obviněného. Pokud ovšem orgán 

činný v trestním řízení uzná za potřebné, má možnost nařídit, aby předvolání bylo 

doručeno do vlastních rukou i s možností vyloučení uložení zásilky.
30

 V praxi se tak 

zpravidla děje, pokud se svědek bez řádné omluvy nedostaví na první předvolání. 

Neužije-li orgán činný v trestním řízení tento postup, užije se na doručování ustanovení 

§ 62 a § 63 trestního řádu včetně možnosti uložení zásilky a fikce doručení, protože 

podle § 63 odst. 1 TrŘ se na doručování užijí přiměřeně i ustanovení o doručování 

podle občanského soudního řízení.
31

 Odepře-li adresát převzít bezdůvodně zásilku, 

považuje se zásilka i v tomto případě za řádně doručenou, pakliže byl adresát na tento 

následek předem upozorněn.
32

 

Pokud svědek trvale žije v cizině, je potřeba použít pro doručování speciální 

ustanovení právního styku s cizinou podle TrŘ. Předně je důležité si uvědomit, že 

orgány činné v trestním řízení vykonávají svou pravomoc výhradně na území České 

republiky, proto je nutné v případě doručování postupovat podle hlavy dvacáté páté 

TrŘ, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví odlišný 

postup.
33

 V případě předvolání se tedy postupuje podle §429 trestního řádu a dotyčná 

osoba je předvolána formou dožádání, přičemž není možné při předvolání využít 

sankčních postihů v případě nedostavení se před české orgány činné v trestním řízení, 

tak jak to připouští český trestní řád při doručování v rámci České republiky. V rámci 

                                                           
28

 §11 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, č. j. 505/2001-Org.  
29

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 1996, sp. zn. 2 Tzn 192/92 (R 29/1997 tr.) [nalezeno 

v systému Beck-online dne 20. 3. 2011]. 
30

 § 64 odst. 1 písm. c. ve spojitosti s odst. 4 písm. b TrŘ. 
31

 Jedná se zejména o § 45 až § 50l zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
32

 § 64a TrŘ. 
33

 § 375 odst. 1 TrŘ. 
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evropského kontinentu, resp. Rady Evropy, se zpravidla postupuje podle Evropské 

úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních,
34

 a to především podle článku 8, podle 

kterého je svědek (znalec) chráněn před postihem v případě nedostavení se, a podle 

článku 7, který upravuje postup dožádané strany při doručování písemnosti od 

dožadující strany.
35

 

 

2.2. Výjimky z obecné povinnosti svědčit 

Jak už bylo výše naznačeno, povinnost podat svědeckou výpověď není absolutní, 

a proto trestní řád připouští výjimky z obecné povinnosti svědčit. Důvody tohoto vynětí 

nejsou jednotné a zahrnují v sobě jednak povinnost dostát závazkům mezinárodního 

práva, kterými je Česká republika vázána, ale i zájem čistě soukromý, kterým je 

naplnění především ústavní maximy práva odepřít výpověď, jestliže by tím vzniklo 

nebezpečí trestního stíhání sebe samého nebo osoby blízké.
36

 Za nebezpečí trestního 

stíhání je potřeba považovat i situaci, kdy svědek svou výpovědí přitíží nebo přispěje 

k odsouzení obviněného. V neposlední řadě je nutno respektovat i zájem státu na 

uchovávání některých skutečností v tajnosti. V české platné právní úpravě můžeme 

rozlišit 4 okruhy osob, které požívají tohoto práva. 

 

2.2.1. Právo odepřít výpověď 

Jak už bylo výše naznačeno, toto právo se netýká každého, ale jen přesně 

vymezeného okruhu osob, protože právo odepřít výpověď má za každé situace jen 

obviněný. Svědek jej může využít jen v případě, jestliže by způsobil nebezpečí trestního 

stíhání sobě nebo osobě blízké. V ostatních situacích je povinen vypovídat, k čemuž 

může být v případě nedodržení této povinnosti také donucován, a to buď předvedením, 

pořádkovou pokutou nebo obojím. Nutno ale dodat, že využít tohoto práva není 

povinnost, svědek však na toto právo musí být před započetím výslechu řádně 

                                                           
34

 Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních, Sdělení č. 550/1992 Sb. Federálního 

ministerstva zahraničních věcí ČSFR. 
35

 Novotná, J., Právní pomoc v cizině v přípravném řízení trestním, 2. vydání, Praha 2005, str. 159. 
36

 Článek 37 odst. 1 Listiny. 
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upozorněn a musí se výslovně vyjádřit, zda se tohoto práva rozhodl využít či nikoliv. 

Trestní řád zásadně připouští dvě situace, za kterých je možné tohoto práva využít. 

První situací je § 100 odst. 1 TrŘ, podle kterého má svědek právo odepřít 

výpověď, pokud je obviněný k němu ve vztahu příbuzenském v pokolení přímém, 

sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. Jestliže je více obviněných 

a svědek je v příbuzenském poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď 

jen vůči spoluobviněnému, se kterým má příbuzenský vztah. Tento postup je ovšem 

limitován možností oddělit výpověď od částí, u kterých je dán důvod pro odepření 

výpovědi. Není-li tento postup možný, svědek má právo odepřít výpověď v celém 

rozsahu. 

Druhou situací je § 100 odst. 2, podle kterého má svědek právo odepřít 

vypovídat, pokud by svojí výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, 

příbuznému v přímém pokolení, sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru, 

druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by 

právem pociťoval jako újmu vlastní. 

Jak je tedy patrné, oba odstavce vyjadřují přednost soukromého zájmu na vztahu 

mezi příbuznými vyjádřením respektu k citovým vztahům, čímž se předchází možným 

konfliktům, do kterých by se svědek mohl dostat, před obecným veřejným zájmem 

svědčit. 

Ač se sice na první pohled odstavce 1 a 2 § 100 trestního řádu zdají totožné, je 

v nich podstatný rozdíl. Rozdílnost spočívá především v jejich aplikaci a rozdílnosti 

situací, ve kterých je svědek oprávněn využít jejich ustanovení. 

Právo odepřít výpověď podle § 100 odst. 1 má svědek po řádném poučení 

z důvodu existence příbuzenského nebo jiného obdobného poměru, jak již bylo řečeno 

výše, jen a pouze vůči obviněnému. V ostatních případech toto právo nemá a je povinen 

vypovídat jako svědek na základě obecné svědecké povinnosti. Orgán činný v trestním 

řízení je oprávněn pouze zkoumat oprávněnost tohoto odepření. Je tedy nutné, aby 

osoba, která odmítá vypovědět, uvedla důvod z kterého tak činí. Nutno ovšem 

konstatovat, že v případě složení výpovědi mohou občas vznikat problémy z důvodu 

motivace, kterou je svědek veden, když se rozhodne pomoci svému příbuznému 
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(obviněnému). Tato pomoc může sestávat z rozdílných možností, zpravidla to ale bude, 

pokud vynecháme křivou výpověď, selekce určitých částí ve výpovědi, které svědek 

záměrně vynechá, aby tak pomohl obviněnému. V neposlední řadě by mohl také 

opětovně využít svého práva odepřít výpověď podle § 100 odst. 1. Tento postup ovšem 

není možný. Je třeba si uvědomit, že svědek disponuje se svojí výpovědí jako celkem, 

proto je nutné prohlášení učinit pro celou výpověď, a to před samotným počátkem 

výslechu. „Musí se rozhodnout, resp. má právo si vybrat, jsou-li dány zákonné 

podmínky pro odmítnutí výpovědi podle § 100 odst. 1 tr. ř., zda odmítne výpověď jako 

celek, nebo zda se rozhodne výpověď složit. V takovém případě musí vypovídat pravdivě 

a úplně.“
37

 Což znamená souvisle a popravdě vypovědět, co o věci ví a také pravdivou 

odpověď na případné doplňující otázky ze strany orgánů činných v trestním řízení bez 

ohledu na fakt, jak negativní dopady to může mít na obviněného. 

Naproti tomu právo odepřít vypovídat podle § 100 odst. 2 není absolutní. Při 

aplikaci tohoto ustanovení není svědek oprávněn s odkazem na existenci příbuzenského 

vztahu odepřít vypovídat ihned po řádném poučení. Odepření je zde vázáno na 

konkrétní důvod, kterým je zákaz nucení k sebeobviňování, a to za situace kdy 

obviněný a svědek nejsou navzájem v příbuzenském nebo obdobném vztahu. Svědek 

totiž nedisponuje výpovědí celou, ale jen její částí, v které může zákonně odepřít svojí 

výpověď. V ostatních částech je povinen odpovídat na položené otázky. Na základě 

výše uvedeného se dá usoudit, že nejmarkantnější rozdíl s § 100 odst. 1 je v tom, že 

důvody odepření výpovědi podle tohoto odstavce jsou zpravidla známé předem, kdežto 

podle odstavce 2 stejného paragrafu nemusí být důvody na počátku výslechu již známé. 

Proto i prohlášení svědka o nevyužití svého práva podle § 100 odst. 2 před začátkem 

výslechu je nezbytné brát podmíněně. Svědek předem nemůže tušit, jestli nastanou 

podmínky, které ho opravňují odepřít odpověď na položené otázky. V opačném případě 

by svědek byl zkrácen na svých ústavně zaručených právech.
38

 Je proto potřeba 

svědkovi umožnit souvisle vypovědět vše, co o věci ví a jak se o těchto skutečnostech 

dozvěděl. Svědek obyčejně nechce ve vyslýchajícím vzbudit pochybnosti, že 

nevypovídá úplnou pravdu nebo že něco zamlčuje, proto tak zpravidla ve svém 

                                                           
37

 Pipek, J., Rozsah práva svědka odmítnout výpověď podle § 100 odstavec 1 trestního řádu, Bulletin 

advokacie 4/2001, str. 63. 
38

 Pipek, J., K oprávnění svědka odepřít výpověď podle § 100 odstavec 2 trestního řádu, Bulletin 

advokacie 2/2002, str. 45. 
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monologu pomine uvést skutečnosti, které pokládá za nebezpečné pro sebe nebo pro 

trestním řádem vyjmenované osoby. Teprve v dialogu pak zpravidla nastávají skutečné 

důvody pro odepření výpovědi, a to když svědek odmítne odpovědět na položenou 

otázku vyslýchajícího s odkazem na § 100 odst. 2 TrŘ, aby nezpůsobil nebezpečí stíhání 

sobě nebo osobám uvedených v § 100 odst. 2 TrŘ. V praxi se však stává, že svědek 

svého práva využije již hned po svém poučení a odepře vypovídat, aniž by vůbec využil 

monologovou část své výpovědi. 

Zajímavý názor do diskuze k problematice práva odepřít vypovídat vyslovil 

docent Vantuch,
39

 podle něhož svědek, který po řádném poučení výslovně prohlásí do 

protokolu, že tohoto práva nevyužívá a že bude vypovídat, nemá později v průběhu 

výslechu již možnost odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 TrŘ. Je tedy povinen 

odpovědět na všechny otázky, neboť na jeho výpověď se vztahují všechna ustanovení 

pro výslech svědka podle trestního řádu včetně trestněprávních následků. Názor je to 

zajímavý, nicméně osobně se domnívám, ve shodě s názorem docenta Pipka,
40

 že tohoto 

práva se nelze vzdát dopředu. Svědek sice musí být dopředu poučen o věci, o které bude 

probíhat samotný výslech, aby mohl posoudit, zda tohoto práva může využít, ale neví 

však otázky, které plánuje vyslýchající položit, a tak by se mohlo stát, že na základě 

těchto otázek by svědek byl nakonec přinucen potvrdit svou vlastní trestnou činnost. 

S ohledem na zákaz nucení k sebeobviňování by pak došlo k nepřiměřenému zásahu do 

ústavně zaručených práv, protože na straně jedné by svědek byl povinen vypovídat pod 

hrozbou sankce opakovaného uložení pořádkové pokuty a na straně druhé by docházelo 

ke krácení práva odepřít vypovídat, které musí být respektováno za jakékoliv situace. 

Důvodnost odepření vždy posuzuje orgán činný v trestním řízení. Kritéria jsou 

podle Ústavního soudu značně flexibilní, „vždy však musí platit, že při úvaze nad 

důvodností odepření výpovědi nelze výpověď od odpírajícího svědka vyžadovat takové 

údaje, které by ve své konkrétnosti mohly pro něj vytvořit takovou situaci, v níž by byl 

na svém ústavně zaručeném základním právu (čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod) zkrácen nebo jen ohrožen.“
41

 Lze tedy konstatovat, že na základě uvedeného 

nálezu je možné odpírat vypovídat jak ke skutečnostem probíhajícího trestního řízení, 
                                                           
39

 Vantuch, P., K oprávnění svědka odepřít výpověď dle § 100 odst. 2 TrŘ, Bulletin advokacie 10/2001. 
40

 Viz poznámka č. 38. 
41

 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97, [nalezeno v systému CODEXIS dne 

20. 3. 2011]. 
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tak i ke skutečnostem, o kterých orgán činný v trestním řízení nemá známost. Posoudit 

odepření výpovědi jako neoprávněné není možné ani z důvodu překážky rei iudicatae. 

Lze si totiž snadno představit situaci, ve které by svědek byl de facto přinucen 

odpovídat na položené otázky orgánu činného v trestním řízení a na základě výpovědi 

by posléze došlo k novému posouzení skutku nebo k zjištění do té doby neznámých 

skutečností.
42

 Snadno by tedy mohlo dojít k obnově řízení, což by jistě nutně ve své 

podstatě znamenalo zkrácení svědka na jeho ústavně zaručených právech. 

Otázkou ovšem zůstává, zda je možné odepřít výpověď, když už je obnova 

v neprospěch obviněného vyloučena. Vyloučení obnovy řízení spočívá v uplynutí lhůty 

v délce jedné poloviny promlčecí doby trestného činu, o kterém se vedlo trestní 

stíhání.
43

 Proti sobě zde tak stojí na straně jedné právo odepřít výpověď a na straně 

druhé nemožnost obnovy řízení z výše uvedeného důvodu. Překážka rei iudicatae tak 

již nemůže být překonána, a tak by tedy mohlo být možné svědka přinutit odpovídat na 

položené otázky, protože zde již nehrozí nebezpečí obnovy řízení v neprospěch 

odsouzeného. Rovněž svědek by se i z tohoto důvodu mohl cítit již nevázán snahou 

neuškodit či ochranou obviněného, vůči kterému může odepřít výpověď, a tak by bez 

obav odpovídal na všechny otázky orgánů činných v trestním řízení. Přesto se 

domnívám, že právo odepřít výpověď je potřeba respektovat vždy. Jedná se o právo, 

které má ústavněprávní charakter a z tohoto pohledu je na něj nutné nahlížet, i když 

obnova řízení v neprospěch obviněného již možná není. Vždy je totiž možné, že díky 

provedenému výslechu, který by se s jistou pravděpodobností z důvodu odepření 

výpovědi nekonal, kdyby obnova řízení byla ještě možná, budou zjištěny mimoděk nové 

skutečnosti důležité pro trestní řízení. Tyto skutečnosti mohou být pro orgány činné 

v trestním řízení doposavad neznámé, ale rovněž již částečné známé, a díky 

provedenému výslechu se jim naskytne možnost si tyto skutečnosti ověřit. Na základě 

takto získaných skutečností by tak mohlo snadno dojít k dalšímu trestnímu stíhání 

odsouzeného pro jiný trestný čin. Jen těžko by šlo poté mluvit o ústavně konformním 

získání důkazu, když by svědek již nemohl využít svého práva odepřít výpověď pouze 

na základě nemožnosti obnovy řízení v neprospěch obviněného. Ve své podstatě by 

                                                           
42

 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 2004, sp. zn. III. ÚS 26/03, [nalezeno v systému CODEXIS dne 

20. 3. 2011]. 
43

 § 279 písm. b) TrŘ. 
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svědek byl tímto způsoben, a to i proti své vůli, přinucen poskytnout orgánům činným 

v trestním řízení nepřiměřenou součinnost v získávání důkazů. 

Zajímavé se jeví i usnesení Krajského soudu v Plzni,
44

 které se zabývá 

rozlišením přestupku a trestného činu. Podle tohoto usnesení je potřeba respektovat 

odepření výpovědi svědkem pouze tehdy, pokud by sebe nebo osoby uvedené v § 100 

odst. 2 trestního řádu vystavil nebezpečí trestního stíhání. Jestliže je však jednání možné 

posoudit jen jako přestupek, a to i když se svědek částečně podílel na trestné činnosti 

obviněného, toto právo nezíská a je možné ho donucovat podat svědeckou výpověď i za 

použití pořádkové pokuty. 

 

2.2.2. Zákaz výslechu 

Druhou skupinu tvoří osoby, které na základě svého postavení vzhledem 

k povolání nemohou volně a svobodně o určitých skutečnostech podat svědeckou 

výpověď. Orgán činný v trestním řízení je povinen k této povinnosti přihlížet z úřední 

povinnosti. Tím však dochází k omezení obecné svědecké povinnosti a do popředí tak 

vystupuje veřejný zájem na ochraně utajovaných informací a ochraně mlčenlivosti 

podle zvláštních právních předpisů. Podobně jako u práva odepřít výpověď, má i v 

tomto případě osoba, která má podat svědeckou výpověď, povinnost dostavit se na 

předvolání. Teprve tehdy se může odvolat na zákaz výslechu, o čemž musí být i řádně 

poučena. Nutno ovšem konstatovat, že svědek není oprávněn odmítnout vypovídat 

v celém rozsahu své výpovědi. Zákaz výslechu se vztahuje jen na skutečnosti 

a okolnosti utajované na základě zvláštního zákona nebo na skutečnosti, na které se 

vztahuje povinnost mlčenlivosti. V ostatních částech je svědek povinen svědeckou 

výpověď podat. 

Obecnou právní úpravu zákazu výslechu nalezneme v §99 trestního řádu. Podle 

odstavce 1 nesmí být svědek vyslechnut o okolnostech, týkajících se utajovaných 

informací chráněných zvláštním zákonem, jenž je povinen zachovat v tajnosti. 

Vymezení utajovaných informací obsahuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

                                                           
44

 Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 7. 1998, sp. zn. 8 To 470/98, [nalezeno v systému 

CODEXIS dne 20. 3. 2011]. 
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utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Utajovanou informací se má na 

mysli informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči, jejíž vyzrazení 

nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem 

nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.
45

 Tento zákon dále 

rozděluje utajované informace do čtyř kategorií, kterými jsou: Přísně tajné; Tajné; 

Důvěrné a Vyhrazené. Stupeň utajení je rozlišován podle nebezpečí újmy, která by 

hrozila České republice v případě vyzrazení nebo zneužití této informace. 

Zároveň je však také nutno podotknout, že zákaz výslechu neplatí absolutně. 

Zákaz se vztahuje jen na utajované informace Přísně tajné a Tajné.
46

 U zbylých dvou 

kategorií svědek právo odmítnout výpověď nemá, je tedy oprávněn uvádět během 

výslechu i informace klasifikované jako Důvěrné a Vyhrazené, a to vše bez jakékoliv 

sankce. Jak z výše uvedené vyplývá, svědkovo právo uvádět během výslechu utajované 

skutečnosti trvá jen a pouze po dobu výslechu. V ostatních případech je stále povinen 

zachovávat mlčenlivost o těchto utajovaných informacích. Třebaže se může zdát, že 

pomocí výslechu dochází k „odtajňování“ těchto utajovaných informací, jejich ochrana 

je stále zaručena. Orgány činné v trestním řízení jsou totiž povinny zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s trestním řízením. 

K zabránění vyzrazení rovněž slouží poučení osob nahlížejících do spisu s utajovanými 

informacemi a dále pak např. možnost vyloučit veřejnost v průběhu trestního řízení před 

soudem. 

Zákaz výslechu ovšem není absolutní, trestní řád přímo připouští možnost 

zproštění mlčenlivosti svědka příslušným orgánem, do jehož působnosti spadá 

utajovaná informace. Na zproštění není právní nárok, odepřít lze ovšem jen za situace, 

kdy by výpověď způsobila České republice vážnou škodu. Škoda musí vycházet 

z reálného základu, který musí být dostatečně odůvodněn orgánem, který je oprávněn 

zprostit svědka mlčenlivosti. 

Druhou skupinu důvodů, za kterých je orgán činný v trestním řízení povinen 

respektovat zákaz výslechu tvoří § 99 odst. 2 trestního řádu. Svědek v tomto případě 

nesmí být vyslýchán, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou 

                                                           
45

 § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. 
46

 § 99 odst. 3 věta druhá trestního řádu. 
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povinnost mlčenlivosti. Okruh osob, na které dopadá státem uložená povinnost 

mlčenlivosti je značně rozsáhlý. Tato povinnost je upravena velkým množstvím 

samostatných nestejnorodých zákonů,
47

 které blíže specifikují druh a rozsah státem 

uložené povinnosti.  

Pokud mluvíme o státem uznané povinnosti mlčenlivosti, má se tím na mysli 

zejména právo mlčenlivosti, které souvisí s uplatněním zpovědního tajemství 

duchovními církví a náboženských společností. Podmínkou uznání je, aby zpovědní 

tajemství bylo tradiční součástí církve nejméně po dobu 50 let.
48

 Svědek tedy za situace 

uznané nebo uložené povinnosti mlčenlivosti není povinen odpovídat na otázky, na 

které se vztahuje mlčenlivost. V ostatních situacích toto právo nemá a je povinen 

vypovídat na základě obecné svědecké povinnosti. Povinnost mlčenlivosti nicméně není 

absolutní. Zákaz výslechu svědka se nevztahuje na trestné činy, u kterých má svědek 

oznamovací povinnost podle trestního zákoníku.
49

 

Podobně jako u utajovaných skutečností, svědek své povinnosti zachovávat 

mlčenlivost může být zproštěn. Zproštěn může být příslušným orgánem, který podle své 

věcné působnosti je k tomu oprávněn, nebo osobou, v jejímž zájmu mlčenlivost 

zachovává. Zde je nutné konstatovat jistou disproporci mezi uloženou a uznanou 

povinností mlčenlivosti, protože zprostit svědka uložené povinnosti lze v zásadě vždy 

buď postupem, který upravuje příslušný zákon, z vůle osoby, o níž se jedná, nebo 

postupem podle § 8 odst. 5 trestního řádu. Zproštění uznané povinnosti trestní řád blíže 

nespecifikuje, záleží tedy jen na vnitřních předpisech církví a náboženských 

společností, jestli tento postup upravují a zda i vůbec připouštějí možnost zproštění 

mlčenlivosti, pokud zproštění neudělí osoba, v jejímž zájmu je tato mlčenlivost uznána. 

 

 

                                                           
47

 Např. článek 13 Listiny – ochrana listovního tajemství. 
48

 § 7odst. 1 písm. f) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů. 
49

 § 99 odst. 3 věta první trestního řádu, oznamovací povinnost se vztahuje na trestné činy uvedené v 

§ 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále i jako TZ). 
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2.2.3. Osoby požívající diplomatických výsad a imunit podle 

mezinárodního práva 

Osoby zdržující se na území České republiky, jež jsou oprávněny požívat imunit 

a výsad podle mezinárodního práva, jsou vyňaty z osobní působnosti trestního řádu 

v celém rozsahu. Pro orgány činné v trestním řízení to znamená, že zásadně nejsou 

oprávněny od osob požívajících tohoto práva požadovat vysvětlení ani jiné formy 

součinnosti podle trestního řádu. Nelze tedy tyto osoby předvolat jako svědka v trestním 

řízení ani jim hrozit jakoukoliv sankcí, a to ani formálně. Nicméně to neznamená, že 

výslech osoby požívající diplomatických imunit a výsad by nemohl být proveden, 

pokud se dobrovolně a o své vůli dostaví k orgánu činnému v trestním řízení. 

Zákonná úprava vynětí těchto osob je obsažena v trestním řádu v § 10. Jestliže 

by vznikly pochybnosti, zda je osoba vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním 

řízení, rozhodne Nejvyšší soud usnesením na návrh dotčené osoby, státního zástupce 

nebo soudu. 

 

2.2.4. Poslanci, senátoři a soudci Ústavního soudu 

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny respektovat i vynětí z osobní 

působnosti trestního řádu podle vnitrostátní úpravy. Poslanci a senátoři podle článku 28 

Ústavy jsou oprávněni odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděli 

v souvislosti s výkonem jejich mandátu, a to i v době po skončení jejich mandátu. 

Ústava stejné právo přiznává také soudcům Ústavního soudu podle článku 86 odst. 3. 
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3. Následky porušení obecné povinnosti svědčit 

 

 

Bylo už vícekrát konstatováno, že každý je povinen dostavit se na výzvu 

k orgánu činnému v trestním řízení a vypovědět po pravdě vše, co ví o skutečnostech 

důležitých pro trestní řízení na základě obecné svědecké povinnosti, a nic nezamlčet. Je 

to projev veřejného zájmu na dodržení spravedlnosti trestního řízení a na spravedlivém 

potrestání případného pachatele. K dostání těchto povinností trestní řád připouští 

prostředky, kterými je možno vynutit si osobní přítomnost svědka u úkonů důležitých 

pro trestní řízení. Projevem těchto procesněprávních prostředků je předvedení 

a pořádková pokuta. Nicméně pokud by se svědek i přesto vyhýbal své povinnosti nebo 

úmyslně jiným způsobem porušoval svoji povinnost, vznikne u něj hmotněprávní 

odpovědnost za své činy. 

 

3.1. Předvedení 

Předvedení má formu opatření podle trestního řádu a patří mezi důraznější 

způsoby zajištění osobní přítomnosti svědka. Svědka je možné předvést až po 

předvolání, a to pouze v případě, že se bez řádné omluvy nedostavil k orgánu činnému 

v trestním řízení. Druhou podmínkou, která musí být splněna kumulativně, je povinnost 

upozornit v předvolání svědka na možné sankční následky neuposlechnutí předvolání. 

Obecnou právní úpravu nalezneme v § 98 TrŘ, způsobem i provedením se neliší 

od předvedení obviněného, proto se v zásadě uplatní stejné podmínky jako u 

obviněného. Předvedení svědka je opatření fakultativní povahy, rozhodnutí předvést 

svědka je v rozhodovací pravomoci orgánu činného v trestním řízení, kterým bude 

zpravidla v přípravném řízení policejní komisař a státní zástupce, v dalších fázích 

trestního řízení to bude samosoudce, případně předseda senátu trestního soudu. 

Předvedení zásadně nemusí předcházet uložení pořádkové pokuty. Naopak uložení 

pořádkové pokuty za současného předvedení ze stejného důvodu je možné. Nicméně je 

potřeba zdůraznit, že fakultativnost rozhodnutí o předvedení není bezbřehá. Svědek by 
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měl být předveden jen v nevyhnutelných případech, když z konkrétních okolností plyne 

s přihlédnutím k osobě svědka a způsobu jeho života je zjevné, že uložení pořádkové 

pokuty nepovede k zajištění účasti svědka v trestním řízení.
50

 Výkon samotného 

předvedení provádí příslušný policejní orgán.
51

 U svědka, kterým je příslušník 

ozbrojených sil nebo sboru v činné službě, je nutné požádat o předvedení jeho náčelníka 

nebo velitele. 

 

3.2. Pořádková pokuta 

Pořádková pokuta podobně jako předvedení slouží k řádnému proběhnutí 

trestního řízení. Její odlišnost od předvedení, které je především prostředek zajišťující, 

spočívá ve vyjádření příklonu k sankčnímu postihu, jehož je možno uplatnit vůči 

svědkovi za nerespektování příkazu orgánů činných v trestním řízení. Bližší vymezení 

okolností, za kterých může být tato sankce udělena, poskytuje § 66 odst. 1 trestního 

řádu. Pořádková pokuta může být udělena policejním orgánem a státním zástupcem 

v přípravném řízení. V řízení před soudem toto právo náleží samosoudci, případně 

předsedovi senátu trestního soudu. Svědek může být tedy sankcionován, pokud ruší 

řízení, chová se urážlivě k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; bez 

dostatečné omluvy neuposlechne příkazu nebo nevyhoví výzvě, která mu byla udělena 

v souladu s trestním řádem. 

Pořádková pokuta se ukládá formou usnesení
52

 a je proti ní možné podat ve lhůtě 

tří dnů stížnost,
53

 která má odkladný účinek. Maximální výše pokuty činí 50 000 Kč 

a lze ji uložit i opakovaně, pokud svědek opětovně zavdá důvod pro její uložení. Orgán 

činný v trestním řízení má ovšem povinnost svědka předem poučit o možnosti uložení 

pořádkové pokuty. V opačném případě by došlo k porušení zákona.  

K tomu, aby pokuta splnila svůj účel, je potřeba ji uložit v krátké době. 

Maximální doba pro její uložení činí jeden rok od jednání, které zavdalo důvod pro její 

                                                           
50

 Stanovisko Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 4. 9. 1989, sp. zn. Tpj 32/89, 

[nalezeno v systému Beck-online dne 21. 3. 2011]. 
51

 Provedení předvedení konkrétně upravuje čl. 73 odst. 2 a 3 závazného pokynu policejního prezidenta 

č. 130/2007. 
52

 § 134 a násl. TrŘ. 
53

 § 141 a násl. TrŘ. 
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uložení.
54

 Podle dikce Ústavního soudu není možné uložit pořádkovou pokutu svědkovi, 

který ačkoliv neomluvil svoji neúčast u vyšetřovacího úkonu, nebyla tato okolnost 

policejnímu orgánu neznámá a ve své podstatě i akceptována. Pokud je pořádková 

pokuta udělena až po faktické akceptaci omluvy, „nese takový postup rysy svévole“.
55

 

Na druhou stranu je přesto potřeba připomenout, že zpravidla není možné vyhovět 

stížnosti proti usnesení o uložení pořádkové pokuty, pokud se svědek včas neomluví, 

když tak učinit mohl bez obtíží.
56

  

Z výše uvedeného se jako zajímavé, podle mého názoru, jeví usnesení Krajského 

soudu v Ostravě,
57

 který se zaobíral omluvou svědka, jenž se opakovaně z hlavního 

líčení omlouval pro pracovní neschopnost. Z uvedeného usnesení plyne, že pořádková 

pokuta nemůže být uložena jen na základě neakceptace konstatování pracovní 

neschopnosti ze strany soudu. Soud je povinen vždy si ověřit pravdivost omluvy sám, a 

to buď vyžádáním zprávy od lékaře, nebo v tomto směru vyzvat svědka k doložení 

lékařské zprávy. Podobně nebude zpravidla možné považovat zdravotní důvody za 

dostatečné za situace, je-li tato omluva z hlavního líčení použita opakovaně bez 

doložení lékařské zprávy.
58

 Zde si předseda senátu ověřil zdravotní stav svědkyně u 

ošetřujícího lékaře, který soudu sdělil, že svědkyně ho skutečně navštívila a požadovala 

omluvenku, což bylo lékařem odmítnuto, protože její stav jí nebránil zúčastnit se 

jednání u soudu. 

U svědků, kteří jsou zároveň příslušníky ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů 

je možné namísto pokuty přenechat potrestání náčelníku nebo veliteli, který posléze 

rozhodne o kázeňském postihu formou pořádkového opatření. Podobně může být 

potrestán svědek, který je zároveň ve vazbě nebo trestu odnětí svobody, ředitelem 

věznice. Dopustí-li se uvedeného jednání obhájce nebo státní zástupce v řízení před 

                                                           
54

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 4. 1996, sp. zn. 2 Tzn 90/96, podobně usnesení 

Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 3. 2005, sp. zn. 6 To 13/2005, [nalezeno v systému Beck-online dne 21. 

3. 2011]. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. IV. ÚS 3/04 [nalezeno v systému CODEXIS dne 21. 

3. 2011]. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 29. 6. 1988, sp. zn. 3 To 16/88, 

[nalezeno v systému CODEXIS dne 21. 3. 2011]. 
57

 Usnesení ze dne 15. 12. 1996, sp. zn. 3 To 81/96, [nalezeno v systému Beck-online dne 21. 3. 2011]. 
58

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2001 sp. zn. 15 Tvo 155/2001, [nalezeno v systému Beck-

online dne 21. 3. 2011]. Zde se Nejvyšší soud především zabýval přípustností stížnosti proti uložení 

pokuty soudem odvolacím. 
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soudem, bude obhájce potrestán kárným postihem před kárnou komisí České advokátní 

komory nebo před kárným soudem v případě státního zástupce. 

Ačkoliv pro většinu lidí je dostavení se k orgánům činným v trestním řízení 

samozřejmé, někteří svědkové se chovají tak, že ani na několikáté předvolání se 

k hlavnímu líčení nedostaví a soud je tak mnohdy nucen místo provedení výslechu 

hlavní líčení odročit na pozdější dobu, protože svědkova výpověď je důležitá pro 

rozhodnutí soudu a zároveň nejsou ani splněny podmínky pro případné přečtení 

protokolu o jejich předchozí výpovědi. Efekt nepřináší ani uložení pořádkové pokuty, 

dokonce ani předvedení svědka orgány policie v den hlavního líčení není možné 

zabezpečit, třebaže pobyt svědka je znám a svědek je i pravidelně vídán ve svém 

bydlišti. V praxi to znamená, že orgány policie se v den hlavního líčení snaží zastihnout 

svědka v jeho bydlišti nebo na jiných místech, o kterých mají známost, že by se tam 

mohl vyskytovat. Běžně tak policejní orgán zvoní a klepe na dveře svědkova obydlí, do 

kterého je pro účely předvedení oprávněn rovněž vstoupit.
59

  

Svědek však ve většině případů není zastižen, jelikož mu stačí jen v den 

hlavního líčení opustit své obydlí nebo i případně nereagovat na zvonění, aby policejní 

orgán nabyl přesvědčení, že se v obydlí nikdo nenachází, a z tohoto důvodu odešel. 

Svědka je sice možné z tohoto důvodu, pokud se opakovaně nedostaví k soudu, obvinit 

z pohrdání soudem. V praxi však tento postup nezaručuje, že svědek nakonec splní svou 

svědeckou povinnost. Mnohdy tak jen stále dochází k maření účelu trestního řízení 

odročováním hlavního líčení, což ve své podstatě může znamenat i prodlužování vazby 

obviněného. 

Proto se domnívám, že by bylo vhodné, aby soud nově získal i možnost 

rozhodnout o krátkodobém omezení osobní svobody svědka za účelem jeho předvedení 

k výslechu. S touto možností počítá rovněž i věcný záměr připravovaného nového 

trestního řádu. Otázkou ovšem zůstává, na jak dlouhý časový úsek by mělo být možné 

omezit osobní svobodu svědka tak, aby toto omezení bylo v souladu s ústavně 

konformním výkladem, a rovněž za jakých podmínek. Samotné omezení osobní 

svobody by mělo trvat po dobu nezbytně nutnou, zpravidla by mělo jít o dobu, na kterou 

bylo nutno z důvodu nedostavení svědka odročit hlavní líčení. Maximálně však na jeden 
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 § 83c odst. 2 písm. b) TrŘ. 
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měsíc, což lze považovat za mezní dobu nutnou k zajištění nařízení hlavního líčení po 

odročení. Svým obsahem se bude jistě jednat o institut podobný vazbě, protože bude 

potřeba umožnit svědkovi podat stížnost proti omezení jeho osobní svobody. Nesmí 

ovšem docházet k ztotožňování omezení osobní svobody u svědka a u obviněného. 

Zároveň lze předpokládat, že k samotnému omezení svobody bude docházet ve 

vazebních věznicích, přesto by se však na svědka měl vztahovat mnohem volnější 

režim, než který platí u obviněných vzatých do vazby, a za maximálního respektování a 

šetření jeho práv. Důležité bude také zajistit, aby nemohlo dojít k setkání s obviněným, 

případně i s dalšími svědky. V opačném případě by nebylo možné vyloučit ovlivnění 

výpovědi. 

Na druhou stranu je však nutno připomenout, že je potřeba přesně zjistit důvody 

neplnění svědecké povinnosti, protože omezení osobní svobody není možné považovat 

za vhodné a zpravidla ani za žádoucí, pokud důvod spočívá ve fyzickém nebo 

psychickém násilí užitém proti svědkovi, aby změnil svou výpověď nebo se vůbec 

nedostavil k soudu. V těchto případech je nutné, aby soud provedl a zajistil vhodná 

opatření k ochraně svědka. 

 

3.3. Povinnost strpět či podrobit se procesním úkonům 

K zajištění řádného proběhnutí trestního řízení jsou orgány činné v trestním 

řízení oprávněny, a to i před zahájením trestního stíhání, vyžadovat spolupráci svědka 

i při jiných procesních úkonech než je jeho výslech. 

Mezi nejčastější úkony patří prohlídka těla a jiné podobné úkony podle § 114 

trestního řádu. Jedná se o tyto úkony: 

 povinnost strpět prohlídku těla,
60

  

 výzva ke zkoušce krve nebo odběru biologického odběru,
61

  

 úkonů potřebné pro zjištění totožnosti.
62
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 § 114 odst. 1 TrŘ. 
61

 § 114 odst. 2 TrŘ. 
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Nařízení o provedení prohlídky těla nebo jiných podobných úkonů se vydává 

formou opatření, proto není možné proti němu podat stížnost. Strpění těchto úkonů lze 

po řádném poučení svědka ze strany orgánů činných v trestním řízení vynucovat rovněž 

uložením pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč. Jelikož se jedná o vynucování jedné 

a téže povinnosti, může být pořádková pokuta orgány činnými v trestním řízení uložena 

pouze jednou.
63

 Předvedení svědka za účelem prohlídky trestní řád výslovně neřeší. 

V praxi je nicméně prohlídka těla prováděna v návaznosti na výslech, ke kterému je již 

možné za splnění zákonných podmínek nechat svědka příslušným orgánem předvést.
64

 

Prohlídka těla patří mezi zvláštní druhy ohledání podle § 113 trestního řádu, 

které má povinnost podrobit se každý. Nejčastěji se jí podrobí svědek, který je současně 

i obětí trestného činu. Prohlídku provádí zásadně lékař. Jiná osoba ji může provést jen 

tehdy, jedná-li se o osobu stejného pohlaví. Osoba, která provedla prohlídku těla je 

následně povinna sepsat protokol (lékařskou zprávu) o výsledcích, který je zpravidla 

doplněn fotografiemi nebo videozáznamem. 

Je-li to důležité pro trestní řízení, je možné po svědkovi vyžadovat, aby se 

podrobil odběru krve nebo jiného biologického materiálu, který není spojen se zásahem 

do tělesné integrity. Svědek může odmítnout pouze tehdy, když je provedení tohoto 

úkonu spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, což orgán v trestním řízení posoudí jako 

předběžnou otázku. Jestliže je odmítnutí neoprávněné, je možné svědkovi uložit 

pořádkovou pokutu. 

Zjištění totožnosti osob na místě činu patří mezi základní procesní úkony 

trestního řízení, proto je každá osoba povinna strpět úkony, které jsou se zjištěním 

totožnosti spojené. Pochopitelně orgány činné v trestním řízení si zpravidla ověřují 

totožnost svědka podle jeho dokladu totožnosti nebo podle jiných sdělených údajů 

srovnaných s evidencí obyvatel. Od svědka, jehož totožnost je známa, je nicméně 

možno požadovat i další součinnost, která je spojena se zjištěním totožnosti. Jedná se 

především o potřebu odlišit totožnost svědka od jiných osob, které se vyskytovaly na 

místě činu. Nejčastěji tak dochází k odlišení nalezených svědkových otisků prstů od 
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 § 114 odst. 3 TrŘ. 
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 Jelínek, J., a kol., Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, Praha: Leges 2009, str. 

661. 
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 Šámal, P. a kol., Trestní řád, 6. vydání, Praha 2008, str. 988, marg. číslo 9. 
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ostatních. Lze si však představit i situaci, kdy bude potřeba odlišit svědkův biologický 

materiál od pachatelova, proto není vyloučen ani biologický odběr za účelem vyloučení 

DNA profilu svědka od ostatních nalezených na místě činu. 

Mezi ostatní úkony, kterým je svědek podroben, pokud je jeho výpověď důležitá 

pro trestní řízení, je povinnost podrobit se u znalce – psychiatra vyšetření duševního 

stavu. Na rozdíl od obviněného není možné posuzovat duševní stav ve zdravotnickém 

ústavu. Osobní přítomnost svědka u znalce si však mohou orgány činné v trestním 

řízení zajistit pomocí předvedení nebo uložením pořádkové pokuty po řádném poučení 

svědka. 

K povinnostem svědka podle trestního řádu patří také povinnost napsat potřebný 

počet slov.
 65

 Smyslem této povinnosti podle trestního řádu je především získat písemný 

srovnávací materiál pro ověření skutečnosti, zda rukopis na posuzované listině skutečně 

patří svědkovi.
66

 Podobně jako u jiných povinností svědka, jsou orgány činné v trestním 

řízení oprávněny nechat svědka také po řádném poučení předvést nebo mu uložit 

pořádkovou pokutu. 

Povinnost vydat věc
67

 důležitou pro trestní řízení zásadně postihuje každého, 

proto i svědek, jež má doličnou věc u sebe, je povinen vyhovět výzvě a odevzdat ji. 

Není důležité, jestli je zároveň vlastníkem věci, stačí, aby měl věc v dispozici. I v tomto 

případě má výzva formu usnesení, proto nemá zásadně suspenzivní účinek a není možné 

proti ní podat stížnost. Překážku zákonnosti netvoří ani ústnost výzvy, nesnese-li věc 

odkladu. Oprávněn vyzvat k vydání věci je v přípravném řízení státní zástupce 

a policejní orgán, jinak předseda senátu (samosoudce). Nevyhovění výzvě za strany 

osoby, která má věc u sebe, zakládá oprávnění těchto orgánů věc odejmout podle § 79 

TrŘ nebo a rovněž možnost uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč. 

 

 

 

                                                           
65

 § 101 odst. 4 TrŘ. 
66
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3.4. Trestněprávní odpovědnost 

Jak už jsem výše uvedl, trestní řád obsahuje procesněprávní prostředky, kterými 

lze vynucovat osobní přítomnost svědka při jednotlivých úkonech trestního řízení. 

Ovšem za situace, kdy tyto donucující prostředky zjevně nevedou k zajištění 

přítomnosti svědka v trestním řízení nebo se svědek jiným vážným způsobem vyhýbá 

své povinnosti, jiným způsobem úmyslně narušuje trestní řízení včetně jeho vážnosti, 

může svědkovo chování naplňovat skutkové podstaty jednotlivých trestných činů 

uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku. Trestní odpovědnost svědka je nutno 

považovat za ultima ratio, protože platí za nejpřísnější prostředek trestního postihu, 

který je možno uplatnit jen ve společensky škodlivých případech, kdy není postačující 

uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.
68

 Jedná se o vyjádření 

subsidiarity trestní represe, podle které má být ochrana práv první řadě zajišťována 

mimotrestními prostředky. 

Druhou důležitou podmínkou pro uplatnění trestní odpovědnosti svědka je jeho 

věk. Bylo již výše uvedeno, že dosáhnutí určitého věku není podmínkou svědecké 

způsobilosti. Svědkem zásadně může být i osoba mladší 15 let, za splnění určitých 

podmínek i osoba nesvéprávná. Za porušení povinnosti, které zakládá trestněprávní 

odpovědnost, je možné činit odpovědným jen svědka staršího 15 let a příčetného.
69

 U 

mladistvého, aby mohl být trestně odpovědný, je potřeba navíc posoudit, zda dosáhl 

mravní a rozumové vyspělosti, při které je schopen rozpoznat protiprávnost nebo 

ovládat svoje jednání.
70

 Proti svědkovi mladšímu 15 let nesmí být také použita 

pořádková pokuta. 

 

3.4.1. Trestný čin pohrdání soudem 

Pohrdání soudem se podle § 336 trestního zákoníku svědek dopustí, pokud 

opakovaně závažným způsobem ruší jednání soudu, při takovém jednání se k soudu 
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chová urážlivě nebo soud znevažuje, nebo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz 

nebo výzvu soudu anebo jednání soudu zmaří. Úmyslem tohoto trestného činu je zajistit 

průběh a důstojnost soudního jednání, pokud se udělení pořádkové pokuty, napomenutí 

soudem nebo vykázání z jednací síně míjí účinkem. Nutno také uvést, že uvedeného 

trestného činu je možné se dopustit jen v době soudního jednání. 

Předchozí uložení pořádkové pokuty není nutné, naopak uložení pokuty ani 

nevylučuje trestní stíhání pro tento trestný čin, protože její charakter je ryze pořádkový 

a nezpůsobuje překážku „ne bis in idem“.
71

 Pojmovým znakem je opakovanost, přičemž 

je možné se tohoto trestného činu dopustit i během jednoho jednání soudu.
72

 Urážlivým 

chováním svědka vůči soudu může být i opakované odepření výpovědi, pokud odepření 

výpovědi je pouze výrazem vyjádření nedůvěry ve spravedlivé rozhodnutí soudu 

a svědek zároveň také nesplňuje podmínky pro zákaz výpovědi nebo pro právo odepření 

výpovědi podle § 99 a § 100 trestního řádu.
73

 

 

3.4.2. Trestný čin křivého obvinění 

Právní úpravu tohoto trestného činu nalezneme v § 345 trestního zákoníku. 

Svědek (i kdokoliv jiný) se křivého obvinění dopustí, pokud jiného lživě obviní 

z trestného činu nebo podle druhé skutkové podstaty jiného lživě obviní z trestného činu 

v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání. Lživé obvinění spočívá ve „vědomém uvedení 

objektivně nepravdivých informací.“
74

 Tohoto trestného činu je přitom možné se 

dopustit jak před orgány činnými v trestním řízení, tak i na veřejnosti nebo i např. 

sdělovacími prostředky. 

 Z pohledu subjektivní stránky si svědek musí být vědom, že se obvinění 

z trestného činu dopouští lživě, proto i orgány činné v trestním řízení jsou povinny tento 

úmysl prokázat. Je pochopitelné, že křivé obvinění musí směřovat proti osobě, která je 
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specificky určena. Obvinění se také musí týkat trestného činu, nemůže se týkat 

přestupku nebo jiného správního deliktu, kterého se může dopustit fyzická osoba. 

Problematikou křivého obvinění se obšírně zaobírá i soudní judikatura. Z mého pohledu 

se jeví zajímavý rozsudek Nejvyššího soudu,
75

 který vyslovil názor, že „pouhé vyslovení 

podezření ze strany obviněného, že mu konkrétní osoba odcizila peníze, nelze považovat 

za vědomě lživé.“ Podstatné je i rozhodnutí Ústavního soudu,
76

 který konstatoval, že 

pokud svědek označí někoho za pachatele, kterému orgány činné v trestním řízení 

neprokáží vinu, samo o sobě to ještě neznamená, že svědek se dopustil křivého obvinění 

vedené úmyslem způsobit trestní stíhání domnělého pachatele.  

 

3.4.3. Trestný čin křivé výpovědi 

Křivé výpovědi se podle § 346 trestního zákoníku dopustí svědek, který před 

soudem, nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním 

komisařem, státním zástupcem, nebo před policejním orgánem, který koná přípravné 

řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny uvede 

nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam na rozhodnutí nebo takovou okolnost 

zamlčí.  

Tohoto trestného činu se tedy svědek dopustí, pokud i přes řádné poučení orgánů 

činných v trestním řízení nevypovídá pravdu nebo úmyslně zamlčuje podstatné 

okolnosti pro trestní řízení. Na druhou stranu však nejde o trestný čin, když svědek 

záměrně nevypovídá pravdu veden snahou zatajit trestný čin, kterého se dopustil, a to 

ani tehdy, když byl poučen podle § 100 odst. 2 TrŘ. Svědek totiž nemůže být zároveň 

v procesním postavení obviněného z trestného činu. Kdyby to bylo možné, obviněný by 

se zároveň dostal do situace, ve které by se sám sobě stal svědkem své trestné činnosti, 

což by ve své podstatě znamenalo průlom do zásady v § 92 odst. 2 TrŘ, podle které 

obviněný nesmí být zásadně nucen k výpovědi nebo doznání. Za situace, ve které by byl 

trestně odpovědný za křivou výpověď, by došlo k nepřiměřenému nátlaku na jeho 
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pravdivou výpověď.
77

 Svědkem tedy může být jen osoba, která vypovídá úmyslně 

nepravdu a je zároveň osobou odlišnou od pachatele v trestním řízení, ve kterém podává 

výpověď.
78

 

K tomu, aby byl svědek skutečně obviněn z trestného činu křivé výpovědi, je 

potřeba objektivně doložit, že podaná svědecká výpověď byla skutečně nepravdivá. 

Soud proto nemůže vycházet z jiného rozhodnutí, ve kterém byla svědecká výpověď 

označena za nevěrohodnou.
79

 Naopak je povinen srovnat uvedenou svědeckou výpověď 

se skutečností, a to jako předběžnou otázku.
80

 Zde je důležité rovněž zdůraznit, že není 

možné odůvodnit spáchání trestného činu křivé výpovědi ani z pouhé změny výpovědi 

učiněné svědkem, protože orgány činné v trestním řízení jsou vždy povinny zjistit 

skutečný důvod změny výpovědi. Jen úmyslné uvedení nepravdy je možné posoudit 

jako trestný čin křivé výpovědi.
81

 Přitom není potřeba, aby došlo ke skutečnému 

negativnímu účinku spojeného s trestným činem. 
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4. Pojem a druhy výslechu 

 

 

4.1. Výslech 

Výslech svědka patří mezi nejdůležitější části trestního řízení, jehož cílem je 

získat právně relevantní výpověď, která je způsobilá posloužit jako důkaz pro 

rozhodnutí o vině a trestu před nezávislým soudem. Výpovědí pak rozumíme „sdělení 

vyslýchané osoby, učiněné z důvodů stanovených zákonem před zákonem pověřeným 

subjektem v průběhu výslechu a zadokumentované podle zákona.“
82

 

K provedení výslechu je možné přistoupit ve všech fázích trestního řízení. 

V přípravném řízení, a to i před sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, 

lze provést výslech jen jako neodkladný a neopakovatelný úkon
83

 podle § 158a TrŘ za 

účasti soudce, který odpovídá za zákonnost takto provedeného úkonu. Výslech bude 

ovšem proveden i za situace, jedná-li se o osobu mladší 15 let a další osoby, u nichž lze 

mít pochybnosti o schopnosti správně a úplně vnímat a zapamatovat si skutečnosti 

důležité pro trestní řízení a následně je reprodukovat. Jestliže prověřování trestního 

oznámení bude trvat delší dobu (např. nebyla zjištěna osoba pachatele) a zároveň hrozí 

ztráta důkazní hodnoty výpovědi, lze vyslechnout i svědka, jehož výpověď bude mít 

rozhodující význam pro trestní řízení, nebo jsou-li důvodné obavy, že by na tohoto 

svědka byl vyvíjen nátlak. Bez těchto podmínek lze provést výslech svědků, pokud bylo 

trestní stíhání zahájeno pro trestný čin, o němž jedná v prvním stupni krajský soud.
84

 

Důvod lze především spatřovat ve vyšší typové závažnosti trestného činu, čímž je 

rovněž zpravidla potřeba provést rozšířené vyšetřování a následně dokazování. 

Pravidlem je rovněž, že trestní řízení probíhá řádově delší časový úsek, nezřídka kdy 

několik let. Tato uvedená výjimka je velice podstatná, protože si lze snadno představit 
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situaci, kdy jediný svědek trestného činu zemřel nebo není buď pro psychické nebo 

fyzické omezení schopen podat smysluplnou výpověď před soudem. Pokud by tento 

výslech měl být proveden až teprve soudem, nemohlo by z výše uvedených důvodů 

dojít k jeho použití v trestním řízení. Na druhou stranu je podle mého názoru nutno 

připomenout, že zde rovněž dochází k určitému omezení základních zásad trestního 

řízení, a to především zásady ústnosti a bezprostřednosti. Bezprostřednost provedení 

výslechu bude vždy jiná před policejním komisařem nebo státním zástupcem při 

vyšetřování a jiná při výslechu před soudem. Problém bude vznikat především, pokud 

bude dlouhá časová prodleva mezi výslechem v přípravném řízení a výslechem před 

soudem. Každý svědek postupem času zapomíná podrobnosti, a proto může nastat 

situace, že svědek si před soudem už nebude schopen vybavit podrobnosti, na které je 

dotázán. Jedna možnost je, že si je připomene sám přečtením protokolu o své výpovědi, 

což podle mého názoru částečně porušuje zásadu ústnosti, ale mnohem více zásadu 

bezprostřednosti, a to především v případě, kdy si svědek ani po předchozím přečtení 

nebude schopen pro výpověď před soudem vzpomenout na podstatné skutečnosti své 

podané výpovědi a pouze jen uvede skutečnosti sice v souladu se svou předchozí 

výpovědí, ale s vědomím, že už si je nepamatuje.  

Výše uvedené však platí jen za situace, kdy svědek disponuje protokolem o své 

výpovědi. Trestní řád totiž neobsahuje ustanovení o poskytnutí protokolu vlastní 

výpovědi svědka, zároveň však není možné tento zákaz ani dovodit z pouhé absence 

práva nahlížet do spisového materiálu o trestním řízení. Důvodem neposkytování je 

především předpoklad, že svědek poskytuje informace, které jsou mu známy, a tudíž je 

nezískává studiem protokolů. Záleží tedy pouze na vyslýchajícím, zda protokol 

svědkovi na požádání poskytne, či nikoliv. 

Vždy je také potřeba vážit mezi veřejným zájmem na potrestání pachatele 

trestného činu a zájmem na kontradiktornosti řízení před soudem a tím tedy i zájem na 

dodržení výše uvedených zásad. Protože si rovněž dokáži představit situaci, která na 

rozdíl od výše uvedeného, kde svědek podle svého vědění zapomněl všechny 

podrobnosti podstatné pro trestní řízení, je taková, ve které si svědek postupem času 

vsugeruje (např. kvůli traumatizujícímu zážitku, pokud je také poškozený) jiný 

skutkový průběh událostí důležitých pro trestní řízení, nebo některé úplně vytěsní. Při 
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výpovědi před soudem tak bude nutně vypovídat v neshodě se svojí původní výpovědí, 

ačkoliv podle svého vědění bude mluvit pravdu. Samozřejmě další možností, a jistě 

velmi častou, je nátlak na osobu svědka, ať už fyzický nebo psychický, aby pozměnil 

svou výpověď v prospěch i v neprospěch obviněného. V neposlední řadě by tak mohlo 

dojít ke ztížení dohledání skutečného pachatele. Z tohoto důvodu je správné, aby byl 

výslech prováděn rovněž během vyšetřování. Pakliže by nebyl proveden, nebylo by 

mnohdy možné rozhodnout o vině a trestu obviněného na základě takto pozměněné 

výpovědi, nebo i právě na základě této pozměněné výpovědi rozhodnout o vině a trestu, 

ačkoliv obviněný je ve skutečnosti nevinný. Toto je velmi podstatné, protože soud by 

sám mnohdy ani nemohl tušit, že výpověď je pozměněná. Takto je dána možnost 

dotázat se na rozpory ve výpovědích a soud může podle svého vnitřního přesvědčení 

rozhodnout, která výpověď je původní. Rozhodnutí by pak sice bylo zákonné a vydané 

v souladu s procesním postupem, ale ve skutečnosti by stěží naplňovalo požadavky 

zákonnosti, i když jen v očích odsouzeného. Proto, i když se domnívám, že by prvotně 

k výslechu mělo docházet především až před soudem, nelze než souhlasit, že u trestných 

činů, ke kterým je příslušný v prvním stupni krajský soud, je potřebný tento odchylný 

postup. Nebezpečí pozměnění výpovědi, ať už úmyslného nebo neúmyslného, obzvláště 

pokud je výslech proveden až s velkým časovým odstupem, je příliš vysoké. Veřejný 

zájem je na potrestání skutečného pachatele, ne domnělého, proto je riziko „justičního 

omylu“ potřebné minimalizovat na nejnižší možnou úroveň, protože i udělované tresty 

krajským soudem mají mnohem citelnější ráz do osobní svobody obviněného. 

 

4.2. Podání vysvětlení 

Z hlediska trestněprávního považujeme podání vysvětlení za zvláštní druh 

výslechu. Základní zvláštnost a především rozdílnost spočívá v tom, že vysvětlení 

nedisponuje důkazní hodnotou před soudem na rozdíl od výpovědi, ačkoliv právní 

důsledky podaného vysvětlení jsou bezpochyby značné. O obsahu vysvětlení se sepisuje 

pouze úřední záznam, na rozdíl od protokolu, který se sepisuje o provedeném výslechu. 

Tento úřední záznam má posloužit pouze státnímu zástupci, obviněnému a jeho obhájci 

ke zvážení navrhnutí, aby tato osoba byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda 

takový důkaz provést. Úřední záznam až na výjimky v řízení před soudem nelze 
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přečíst.
85

 Přečten by mohl být pouze za souhlasu státního zástupce a obviněného, 

pakliže by se jednalo o zjednodušené řízení před samosoudcem, který koná řízení 

o trestných činech, jejichž horní hranice odnětí svobody nepřevyšuje tři léta a o kterých 

se zároveň konalo zkrácené předběžné řízení podle § 179a trestního řádu. Na základě 

úředního záznamu o podaném vysvětlení je rovněž možné vydat trestní příkaz. 

Specifické pro podání vysvětlení je též, že se podává již před zahájením 

trestního stíhání. Touto částí trestního řízení rozumíme fázi prověřování. Zvláštností je 

rovněž, že trestní řízení se vede, aniž by byla známa osoba, která spáchala trestný čin. 

Laicky se často proto setkáváme s tvrzením, že se „trestní stíhání vede proti neznámému 

pachateli“, ačkoliv trestní řád samozřejmě tuto formulaci nezná. 

Podání vysvětlení je možné pochopitelně požadovat i ve fázi vyšetřování, která 

následuje po zahájení trestního řízení. Jedná-li se o standardní vyšetřování podle § 164 

TrŘ, pořizuje policejní orgán především úřední záznamy o podaných vysvětleních. 

Výslech provádí pouze za splnění podmínek podle § 164 odst. 1 TrŘ., zejména jde-li 

o neodkladný nebo neopakovatelný úkon. V případě rozšířeného vyšetřování podle 

§ 168 až 170 TrŘ lze rovněž pořizovat úřední záznamy o podaném vysvětlení.
86

 

Výslechy však již bez omezení podle § 164 odst. 1 TrŘ. Možnost podat vysvětlení 

v rozšířeném vyšetřovaní je možno dovodit z ustanovení § 169 odst. 1 TrŘ, dle něhož 

policejní orgán provádí dokazování v rozsahu, který je nezbytný pro podání obžaloby 

nebo jiné rozhodnutí státního zástupce. Jinými slovy tedy policejní orgán může, avšak 

nemusí, osoby vyslechnout jako svědky a od ostatních osob požadovat pouze 

vysvětlení. V praxi se rovněž stává, že policejní orgán u trestného činu, u kterého bude 

nutné provést rozšířené vyšetřování, osoby, které se staly svědky trestného činu a při 

podaném vysvětlení vypovídají ve shodě, rozdělí. Osoby, které viděly trestný čin 

z bezprostřední vzdálenosti, vyslechne poté v procesním postavení svědků a s osobami, 

které byly více vzdáleny od místa činu, se mnohdy spokojí jen s úředním záznamem 

o podaném vysvětlení. 

Přestože bylo podání vysvětlení původně zamýšleno především jako ryze 

neformální, praxe je zcela odlišná. Původní záměrem zákonodárce bylo totiž získávat 
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vysvětlení od potencionálního svědka neformálně, např. v jeho bydlišti nebo po 

telefonu, a na základě podaného vysvětlení provést úřední záznam, a to i bez podpisu 

potencionálního svědka. Skutečná praxe tento původní záměr ovšem v naprosté většině 

případů vylučuje. Vysvětlení se podává na policejních služebnách, které se svým 

rozsahem a způsobem provedení mnohdy naprosto shoduje, jako by byl ve skutečnosti 

proveden již samotný výslech. Úřední záznam, který se obligatorně vyhotovuje, splňuje 

veškeré požadavky, které jsou kladeny na vyhotovení protokolu o provedeném výslechu 

svědka. Nechybí ani řádné poučení a často ani podpis osoby podávající vysvětlení, 

nehledě na fakt, že potencionální svědci jsou ve většině případů pouze předvoláváni 

a zároveň poučeni o možnosti předvedení nebo uložení pořádkové pokuty v případě 

nevyhovění. K tomu je podle mého názoru nutno podotknout, že se mnohdy dostáváme 

do často „schizofrenní situace“, protože na jedné straně je zájem na urychlení 

samotného trestního řízení, s čímž nelze než souhlasit. Proto ve vhodných situacích má 

být možnost sáhnout i k neformálním způsobům, které se poté zopakují, aby byly 

provedeny v souladu se zákonem, když se potvrdí jejich důkazní hodnota pro trestní 

řízení. Na druhé straně ovšem stojí zájem na určité rigidnosti trestního řízení a tím 

formálnosti provedených úkonů, které beze sporu svou měrou přispívají k právní jistotě 

občanů a v důvěru v právní stát. Ve výsledku zde ovšem často vznikají vedle sebe dva 

úkony, které se shodují jak po formální, tak i po obsahové stránce, a rozdílnost mnohdy 

spočívá jen v názvu, kterým je buď protokol, nebo úřední záznam. 

Mnohdy tak dochází k zbytečnému zatěžování občanů, kteří jsou ještě jednou 

povinni dostavit se na předvolání. Tentokráte však k výslechu, protože úřední záznam 

až na výše uvedené výjimky nelze použít. Důvodem je především skutečnost, že podání 

vysvětlení se neměl možnost zúčastnit obviněný
87

 nebo jeho advokát, přestože výpověď 

bude po formální a obsahové stránce totožná jako již podané vysvětlení. Případně se 

potencionální svědek dostaví k podání vysvětlení, ačkoliv o věci nic neví a tato 

skutečnost mohla být snadno a bez pochybností zjištěna, např. po telefonu. Rozhodně si 

myslím, že podané vysvětlení by nemělo duplovat funkci výslechu a mělo by být 

mnohem ve větší míře považováno za prověřovací úkon, na jehož základě se rozhodne, 

zda je výslech vhodné provést či nikoliv. 
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Pro úplnost bych uvedl, že vysvětlení se podává pochopitelně i během 

zkráceného přípravného řízení.  

 

4.3. Průběh výslechu svědka v přípravném řízení 

Jak již bylo mnohokrát řečeno, výslech svědka patří mezi podstatné důkazní 

prostředky, přesto trestní řád samotný procesní postup výslechu svědka specifikuje 

pouze v základních juristických pravidlech. Samotné taktice při výslechu a jeho 

způsobu provedení v konkrétním případě se věnuje kriminalistika. Trestní řád tedy 

upravuje samotné poučení svědka před provedením výslechu, dále pak speciální úpravu 

pro výslech svědka, jehož totožnost by měla být utajena. Jako svědka, jehož podoba 

a totožnost je rovněž utajena, je potřeba vyslechnout i osobu, která je služebně činná 

v policejním orgánu nebo je policistou jiného státu a v trestním řízení je použit jako 

agent nebo provádí předstíraný převod.
88

 Kromě toho trestní řád upravuje postup při 

výslechu svědka mladšího 15 let. V ostatním odkazuje na přiměřené užití právní úpravy 

výslechu obviněného. 

Zpravidla ještě před samotným předvoláním svědka k výslechu by si orgán činný 

v trestním řízení měl ujasnit, co má být předmětem výslechu a jakým způsobem může 

výpověď přispět k vyřešení doposavad sporných či jiných otázek důležitých pro 

objasnění předmětu řízení. Je tedy potřebné výslech dopředu po obsahové stránce, ale 

pro i celkovou strategii výslechu uzpůsobit k osobě svědka, o kterém je zpravidla 

potřebné dopředu mít informace, protože svědkova výpověď by mohla být ovlivněna 

jak vztahem k předmětu řízení, tak rovněž vztahem k obviněnému. Tento vztah může 

být negativní i pozitivní, ale rovněž i zcela neutrální. Proto tedy není možné, a z výše 

uvedeného rovněž i plyne, přesně odpovědět na otázku, jakým způsobem má být 

proveden výslech. Důvod je dán především v rozdílnosti jak osob svědků, tak i v 

rozdílné důležitosti výpovědi pro trestní řízení. V neposlední řadě je také nutné 

připomenout, že mnohdy bude potřeba k provedení výslechu rovněž přizvat 

konzultanta, pokud nebude postačující pro orgán činný v trestním řízení, že určité 
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poznatky získá sám. V ojedinělých případech není vyloučena ani přítomnost znalce při 

výslechu svědka.
89

 

Pokud se tedy svědek dostaví k výslechu, prvním krokem, ještě než započne 

samotný výslech, bude zjištění totožnosti svědka a jeho poměr k osobě obviněného. 

Musí se jednat o kvalifikované zjištění totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu 

nebo cestovního pasu, aby nebylo možné zaměnit osoby v trestním řízení. Proto orgán 

činný v trestním řízení do protokolu o výslechu neuvádí jen jméno a příjmení, ale 

rovněž i datum a místo narození, bydliště a zaměstnání. Po zjištění totožnosti následuje 

obligatorní poučení
90

 o právu odepřít výpověď, o zákazu výslechu, o možnosti učinění 

opatření k utajení totožnosti i podoby, o povinnosti vypovědět úplnou pravdu a nic 

nezamlčet, o významu svědecké výpovědi a o trestněprávních následcích v případě 

podání křivé výpovědi podle § 346 trestního zákoníku. Pokud by toto poučení chybělo, 

nebo bylo-li by neúplné, jednalo by se o vadu řízení, jejímž následkem by byla 

nemožnost použití tohoto důkazu. 

Poučení se vztahuje vždy jen na jednotlivý výslech, proto je nutné při opakování 

výslechu poučení vždy zopakovat a provést o něm záznam do protokolu. Pochopitelně 

musí rovněž po poučení následovat označení skutku, jehož se výslech týká, a označení 

obviněného, pokud je jeho totožnost známa. Samotné označení skutku i obviněného je 

důležité především z důvodu práva odepřít výpověď a zákazu výslechu. Aby svědek 

tohoto institutu mohl vůbec využít, musí být seznámen se skutečnostmi, na základě 

kterých by k tomu byl oprávněn. Z tohoto důvodu tedy plyne povinnost orgánů činných 

v trestním řízení dotázat se svědka na poměr
91

 k projednávané věci a k obviněnému. 

Teprve na základě toho si lze ověřit, zda svědek skutečně disponuje právem odepřít 

výpověď nebo vztahuje-li se na něj zákaz výslechu.  

Zjištění poměru je taktéž důležité východisko sloužící k ověření věrohodnosti 

výpovědi. S tím úzce souvisí i povinnost umožnit svědkovi vypovídat souvisle 

o skutečnostech, které ví o předmětu řízení a jak se o nich dozvěděl. Tato část výpovědi 

se nazývá monolog a jak i plyne z názvu, nemělo by být do této části ze strany orgánů 

činných v trestním řízení zasahováno. Na druhou stanu ale není možné svědka 
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k souvislé výpovědi nutit. Důvody jsou mnohé a praxe rovněž i potvrzuje, že 

v případech, kdy je svědek nervózní, trpí studem nebo s ohledem na duševní či 

rozumový charakter osobnosti, je účelné nebo i nutné okamžitě přistoupit ke kladení 

otázek. Z pohledu obviněného nelze než souhlasit, že neschopnost svědka podat 

souvislou výpověď může i značně negativně ovlivnit průběh trestního řízení. 

Problém lze především podle mého názoru spatřovat i v nebezpečí kontaminace 

svědecké výpovědi, a to jak ze strany orgánů činných v trestním řízení, kde se zpravidla 

bude jednat o neúmyslné ovlivnění, tak i ze strany svědka, který se na základě 

položených otázek bude snažit vyhovět vyslýchajícímu. Jeden ze způsobů, jak 

předcházet tomuto nebezpečí, je oprávnění advokáta obviněného být přítomen při 

vyšetřovacích úkonech nebo se souhlasem orgánů činných v trestním řízení i připuštění 

obviněného být přítomen těmto úkonům.
92

 Protože má-li být svědecká výpověď jedním 

z východisek pro rozhodnutí o trestu a vině, musí se jednat o výpověď, jež bude co 

nejvíce nezaujatá, nestranná a nezkreslená. Jejím obsahem má být tedy pouze 

subjektivní popis událostí, které svědek sám svými smysly vnímal, nikoliv jejich 

hodnocení. 

Druhou fází výslechu, jež se nazývá dialog, rozumíme kladení otázek. Tato fáze 

slouží především k odstranění rozporů, které vznikly v první fázi výslechu nebo které 

ani v této fázi nebyly odstraněny.
93

 Ze strany vyslýchajícího se jedná o nejobtížnější 

část, kde jsou kladeny vysoké požadavky na jeho zkušenost a rovněž i odbornost ve 

vedení výslechů, protože zde hrozí, jak již bylo uvedeno výše, nebezpečí kontaminace 

výpovědi svědkem, a tím její ovlivnění. Otázky proto musí být formulovány jasně 

a zřetelně s ohledem na duševní a rozumovou vyspělost svědka. Vyslýchající nesmí 

klást sugestivní otázky, které naznačují správnou odpověď tím, že předestírají 

skutečnosti, které se mají teprve pomocí výslechu zjistit, a ani kapciózní, tedy otázky, 

které zejména nepozorovaně předstírají klamavé a nepravdivé skutečnosti a tak dovádí 

svědka k výpovědi, jež si přeje vyslýchající slyšet. Pokud by ke kladení těchto otázek 

došlo, jednalo by se o nezákonný postup, jehož následkem může být absolutní 

neúčinnost tohoto důkazu v trestním řízení. Vyslýchající zároveň při výslechu nemůže 

svědkovi předestírat svůj názor a ani ho přesvědčovat o nepravdivosti jeho výpovědi. 
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Taktéž je potřeba zajistit, aby svědek nebyl vyslýchán v přítomnosti ostatních svědků 

(nejedná-li se o konfrontaci) a rovněž aby nebyl ovlivněn třetími osobami (např. 

advokátem obviněného). 

Mezi další povinnosti ze strany orgánů činných v trestním řízení rovněž patří 

poučení svědka o možnosti podání námitek proti obsahu protokolu a právo požadovat 

doplnění nebo provedení změn v protokolu. Tomuto právu svědka se podrobněji věnuji 

v kapitole o právech svědka. 

Na závěr bych uvedl, že trestní řád neupravuje a ani nezakazuje možnost 

výslechu osoby, podle které by nemohl být vyslechnut svědek ohledně skutečností, 

které sám svými smysly nevnímal, ale má je pouze zprostředkovaně z doslechu.
94

 Tuto 

výpověď ovšem nelze považovat za důkaz původní, protože svědek svými smysly 

nevnímal skutečnosti důležité pro trestní řízení, proto i samotné věrohodnosti bude 

potřeba věnovat značnou pozornost. Jako odvozený důkaz může ovšem být tato 

výpověď použita, a to především pro ověřování věrohodnosti ostatních důkazních 

prostředků. 

 

4.4. Průběh výslechu svědka v hlavním líčení 

Průběh výslechu svědka v přípravném a hlavním líčení má své odlišnosti, a to 

především v mnohem větší míře uplatnění základních zásad trestního řízení v průběhu 

hlavního líčení. Na rozdíl od přípravného řízení je hlavní líčení vedeno především 

zásadou ústnosti, bezprostřednosti a veřejnosti. Na druhou stranu je ovšem potřeba 

připomenout, jak už jsem psal výše, že mezi výslechem v hlavním líčení a v přípravném 

řízení může být značná časová prodleva, proto je potřeba věnovat vysokou pozornost 

zpravidla snižující se důkazní hodnotě výslechu a podle toho případně uzpůsobit průběh 

výslechu. Taktéž hodnocení provedeného výslechu v hlavním líčení bude značně 

ovlivněno samotným přednesem svědka v souladu s dalšími provedenými důkazy. 

Samotnou úpravu výslechu svědka nalezneme především v § 209 odst. 1 trestního řádu.  
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Mezi základní požadavky výslechu bezesporu patří, aby nevyslechnutý svědek 

nebyl přítomen při výslechu jiných svědků a obžalovaného. V opačném případě by soud 

jen těžko mohl objektivně posoudit věrohodnost a pravdivost provedeného výslechu, 

a to především z důvodu téměř jistého ovlivnění výpovědi dosud nevyslechnutého 

svědka. V praxi tedy předseda senátu po provedené prezenci přítomných svědků požádá 

svědky, kteří dosud nebyli vyslechnuti, aby opustili jednací síň a vyčkali, než do ní 

budou opětovně povoláni. Z tohoto důvodu je vhodné, zejména pokud hlavní líčení 

bude trvat několik dní a s ohledem na procesní ekonomii soudního řízení, aby předseda 

senátu zvážil, zda není v případě většího počtu svědků vhodné některé předvolat na 

pozdější dobu. Podobně by se měl zeptat stran trestního řízení, zda nebudou navrhovat 

provedení důkazu výslechem osoby, která je přítomna v jednací síni, a případně tuto 

osobu rovněž požádat, aby se vzdálila. 

Zpravidla je svědek zároveň vyslechnut jako poškozený, jenž disponuje větším 

rozsahem procesních práv,
95

 která je nutné respektovat. Z tohoto hlediska zde ovšem 

dochází ke kolizi práva poškozeného – svědka být přítomen hlavnímu líčení a právu 

obžalovaného na spravedlivý proces. Proto je žádoucí a zároveň v některých případech 

nutné, aby poškozený nebyl přítomen výslechu obžalovaného, protože v opačném 

případě by bylo nemožné zajistit, aby výpověď poškozeného nebyla ovlivněna 

provedeným výslechem obžalovaného, který je vždy vyslechnut jako první. V praxi je 

tedy nejprve vyslechnut bez přítomnosti poškozeného obžalovaný a poté, je-li to možné, 

je přednostně vyslechnut poškozený, aby mohl být přítomen hlavnímu líčení, a zároveň 

se díky tomu vylučuje možnost ovlivnění výpovědi poškozeného ostatními svědky.  

Pochopitelně tak dochází k omezení práv poškozeného, nelze je ovšem 

posuzovat jako vadu řízení a ani jako zásah do ústavně zaručených práv. Je vždy 

potřeba vážit práva obou stran a pro tento účel je sladit.
96

 Ke zmírnění kolize těchto 

práv si poškozený může zvolit svého zmocněnce, který má možnost být přítomen 

výslechu obžalovaného.  

Na druhou stranu je však nutno připomenout, že poškozený má rovněž možnost 

nahlédnout do spisu. Lze proto konstatovat, že v mnohých případech bude muset soud 
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pečlivě posuzovat původnost výpovědi poškozeného, pokud se seznámil s ostatními 

důkazy ve spisu. Podle mého názoru by se soud měl v odůvodnění vždy i vypořádat 

s tímto faktem, aby jeho rozsudek z tohoto pohledu nebyl napadnutelný, protože 

u poškozeného je nutné mít vždy na paměti i možnost úmyslného „upravení“ výpovědi 

vedené snahou po odplatě. 

Samotný výslech je v zásadě stejný jako v přípravném řízení, svědkovi musí být 

opět umožněno souvisle vypovědět o všech skutečnostech důležitých pro trestní řízení 

a až poté přistoupit k otázkám. Výslech provádí předseda senátu (samosoudce) nebo 

ostatní členové senátu. Oproti přípravnému řízení je zde podstatně rozšířen okruh osob, 

které jsou oprávněny svědkovi klást otázky, proto se souhlasem předsedy senátu mohou 

svědkovi pokládat otázky vedle obviněného, jeho obhájce a zákonného zástupce 

a státního zástupce rovněž poškozený, zúčastněná osoba a jejich zmocněnci. 

Ačkoliv výslech svědka je zpravidla nejčastěji prováděn jen v hlavním líčení, 

trestní řád předpokládá provedení tohoto důkazu i ve veřejném zasedání. Pro tyto účely 

se postupuje přiměřeně podle ustanovení o dokazování u hlavního líčení.
97

 

K závěru bych uvedl, že svědek podobně jako v přípravném řízení musí být 

předsedou senátu poučen o svých právech, a to opakovaně před každým výslechem. 

Vzhledem k odlišnosti protokolace řízení před soudem mu však nepřísluší vznášet 

námitky vůči protokolu. O průběhu řízení před soudem je až na výjimky pořizován 

zvukový záznam. 

 

4.5. Výslech svědka mimo hlavní líčení 

Předseda senátu může výslech svědka výjimečně provést i mimo hlavní líčení. 

Tento mimořádný postup se obvykle volí v případech, kdy se k hlavnímu líčení dostaví 

jen předvolaní svědci, nikoliv však obviněný, a zároveň nejsou splněny podmínky pro 

konání hlavního líčení bez přítomnosti obviněného, které se proto musí odročit na 

pozdější dobu. V zájmu procesní ekonomie trestního řízení pak může soud přistoupit 

k výslechu svědka, obzvláště je-li zde důvodný předpoklad, že později již nebude 
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možné výslech provést (např. svědek je cizinec) nebo jedná-li se o neodkladný 

a neopakovatelný úkon. Výslech se musí provést v souladu s trestním řádem a zároveň 

je potřeba umožnit procesním stranám zúčastnit se tohoto úkonu, ledaže není možné 

provedení výslechu odložit a vyrozumění nelze zajistit.
98

 Jen tak je možné v co největší 

míře dostát zásadě ústnosti, bezprostřednosti a veřejnosti. Není-li výslech proveden 

v souladu s postupem, který předpokládá trestní řád, není možné protokol o výslechu 

přečíst ani podmínek podle § 211 TrŘ a k důkazu tak nelze přihlížet. 

 

4.6. Výslech svědka mladšího 15 let 

Jak již bylo uvedeno výše, svědkem se může v zásadě stát kdokoliv bez ohledu 

na věk, proto se orgány činné v trestním řízení setkávají i se svědky mladšími 15 let. 

Vzhledem k jejich věku a zpravidla i k rozdílné mravní a rozumové úrovni je však 

výslech potřeba uzpůsobit. Nejedná-li se o úkon, jehož provedení nelze odložit, je nutné 

před provedením výslechu vyrozumět zákonného zástupce nezletilého, který ovšem 

nemá právo zúčastnit se samotného výslechu. S přítomností rodiče (zákonného 

zástupce) se výslovně počítá, jen pokud by jeho samotná přítomnost mohla přispět 

k úspěšnému provedení výslechu.
99

 

Na výslech svědka mladšího 15 let se přiměřeně užije obecných pravidel 

výslechu ostatních svědků. Jisté odlišnosti je však možné nalézt již před samotným 

výslechem. Předně orgány činné v trestním řízení musí vyřešit otázku, jak si ověřit 

totožnost tohoto svědka, protože vyjma možného cestovního pasu osoba mladší 15 let 

žádný doklad totožnosti nemá. Mnohdy bude proto žádoucí vyčkat ověření totožnosti ze 

strany zákonného zástupce. Rovněž samotné poučení svědka je nutné přizpůsobit věku 

svědka. Z důvodu nízkého věku není třeba svědka poučit o trestněprávních následcích 

křivé výpovědi. Taktéž ostatní poučení by mělo být přizpůsobeno věku svědka, proto je 

vhodné i používat slova, jejichž význam je pro svědka snadno pochopitelný 

a jednoznačný. Zpravidla je tedy vhodné nejdříve zjistit, zda svědek chápe rozdíl mezi 

pravdou a lží a zároveň mu zdůraznit, aby mluvil pouze pravdu. Zároveň je nutné 

zdůraznit, aby vypovídal pouze o tom, co vnímal, nikoliv co si myslí a o čem se 
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 § 183a odst. 1 TrŘ. 
99

 § 102 odst. 1 TrŘ. 
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domnívá, že vnímal. Pochopitelně výslech osoby, která se blíží věku 15 let, bude 

probíhat jinak než u osoby podstatně mladší, ale i přesto by výslech měla provádět jen 

osoba, která má s takovýmto druhem výslechu zkušenosti. Rovněž může být na místě 

některé otázky předem konzultovat s pedagogem nebo dětským psychologem, aby se 

předešlo zkreslení výpovědi. Pozornost musí být obzvláště věnována možnému 

přehánění svědka ve výpovědi, ale i možné snaze zavděčit se odpověďmi 

vyslýchajícímu. 

Pokud by se však jednalo o výslech o okolnostech, jejichž oživování by mohlo 

nepříznivě ovlivnit duševní a mravní vývoj, trestní řád upravuje odchylný postup 

výslechu podle § 102. O postupu podle tohoto ustanovení rozhoduje orgán činný 

v trestním řízení. Výslech je třeba provádět zvlášť šetrně a zejména tak, aby nemusel 

být později zopakován. Přítomnost pedagoga nebo jiné osoby mající zkušenosti 

s výchovou mládeže je tentokráte obligatorní. V praxi se tento odchylný postup 

uplatňuje především u svědků, kteří jsou současně poškozenými. Zvláště citlivě je proto 

nutné postupovat u mravnostních a násilných trestných činů proti nezletilým. Z tohoto 

důvodu je nezbytné si rovněž uvědomit, že výslech zpravidla u mladších svědků by měl 

v přípravném řízení probíhat v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně nebo je jim známo. 

Samozřejmě s ohledem na věk dítěte je mnohdy žádoucí použít při výslechu vhodné 

pomůcky, a to zejména při mravnostních trestných činech. 

Výslech svědka mladšího 15 let v průběhu hlavního řízení je pochopitelně 

možný a trestní řád ho nijak neomezuje. Přesto se domnívám, že by bylo vhodné, aby 

trestní řád výslovně obsahoval ustanovení týkající se zvláštní ochrany svědků v průběhu 

hlavního líčení. Pochopitelně předseda senátu může rozhodnout o vykázání 

obžalovaného z jednací síně po dobu výslechu osoby nebo o vyloučení veřejnosti, avšak 

podle mého názoru by především v případě, kdy svědek je zároveň poškozeným, měl 

trestní řád výslovně obsahovat odchylný postup výslechu, protože v současnosti záleží 

jen na předsedovi senátu, jaké vhodné opatření učiní. Zejména jako vhodné se jeví, aby 

svědek nemusel vůbec přijít do styku s obžalovaným u násilné a mravnostní trestné 

činnosti a podobně jako u svědka, jehož totožnost je utajována, by byl spojen s jednací 

síní pomoci videokonference. Po dobu výslechu mladistvého svědka - poškozeného by 

rovněž mělo docházet k vyloučení veřejnosti jako se tomu děje u zákona o soudnictví ve 
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věcech mládeže. Účast osob u hlavního líčení by tedy měla být omezena pouze na 

obžalovaného, jeho advokáta a případně 2 jeho důvěrníky a zákonné zástupce svědka. 

V některých případech by podle mě bylo též vhodné, aby po dobu výslechu svědka 

mladšího 15 let neměl soudce, státní zástupce a advokát oblečené taláry, a tím tak 

přispěl k  „jisté neformálnosti“ prostředí hlavního líčení. 

Psychologické a fyzické aspekty osob, které se nacházejí v procesním postavení 

svědka, mohou být různé, proto v některých případech může být vhodné, aby soud 

poskytl zvláštní ochranu svědkovi během hlavního líčení podle ustanovení, která by 

byla primárně určena pro osoby mladší 15 let a naopak. Nelze totiž vyloučit situaci, kdy 

svědek, kterému bude objektivně 30 let, je rozumově na úrovni desetiletého dítěte. 

Na závěr bych uvedl, že podání vysvětlení je možné požadovat i od osoby 

mladší 15 let. Má-li vysvětlení povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je 

možné ji vyslechnout za podmínek podle § 158a TrŘ jako svědka.  
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5. Práva svědka 

 

 

Každý, tedy i svědek, je způsobilý mít práva a povinnosti. Tohoto práva nemůže 

být nijak zbaven ze strany státu, což je každému zaručeno Listinou základních práv 

a svobod, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a dalšími 

mezinárodními smlouvami, jež jsou pro Českou republiku závazné. Pro potřeby této 

práce bude pozornost nadále věnována především článku 37 Listiny, který upravuje 

práva a povinnosti spojená s osobou svědka, a právům, která jsou dále rozvedena 

v ustanoveních trestního řádu. 

Je samozřejmé, že článek 37 Listiny není jediné ustanovení, které se vztahuje na 

svědka. Naopak svědek je chráněn celým souborem práv daných Listinou, proto by bylo 

chybou na tomto místě alespoň příkladmo nepřipomenout další ustanovení Listiny 

spojená s osobou svědka. Tato práva také tvoří mantinely akceptovatelného chování ze 

strany orgánů činných v trestním řízení. Nikdo ze strany těchto orgánů nesmí být mučen 

ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
100

 Rovněž 

se svědkovi zaručuje zachovávání jeho lidské důstojnosti, dobré pověsti, jména a osobní 

cti. Každý je též chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného 

života.
101

 Tato proklamovaná práva jsou blíže rozvedena v § 8a trestního řádu, který 

stanovuje podmínky, ze kterých je možno poskytovat informace o trestním řízení 

a o osobách na něm zúčastněných. Konečně článek 37 Listiny poskytuje svědkovi 

a samozřejmě i jiným osobám právo odepřít výpověď a rovněž právo na poskytnutí 

právní pomoci. 

Mezi další práva, která jsou spojena s osobou svědka, ale již nejsou spojena 

s Listinou ani jiným ústavním zákonem, nýbrž s trestním řádem, patří nárok na 

svědečné, možnost použít vlastní poznámky při výslechu a právo na doplnění či změnu 

protokolu o výslechu nebo rovněž právo vznášet námitky proti obsahu protokolu. 
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 Článek 7 odst. 2 Listiny. 
101

 Článek 10 Listiny. 
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5.1. Nárok na svědečné 

Svědečné je jeden ze způsobů, jak aktivně motivovat osoby, jež mají před 

orgány činnými v trestním řízení podat svědectví. Je zřejmé, že účelem je vynahrazení 

finanční újmy, která vznikla svědkovi z důvodu plnění mu uložené povinnosti. Trestní 

řád v § 104 odst. 1 za tuto finanční újmu výslovně označuje jen cestovní náhrady a ušlý 

zisk. Z logiky věci pochopitelně plyne, že finanční plnění ze strany orgánů činných 

v trestním řízení se může týkat jen výše uvedené náhrady. Pokud by bylo svědkovi 

nabízeno další finanční plnění, vznikly by důvodné pochybnosti o pravdivosti 

a věrohodnosti jeho výpovědi, nehledě na fakt, že by to ve své podstatě bylo způsobilé 

podstatně snížit, ba i vyloučit právo na spravedlivý proces. 

Nárok na svědečné vzniká nejen při každém výslechu, ale rovněž při jakémkoliv 

jiném procesním úkonu při dokazování, ke kterému se svědek dostavil na předvolání. 

Není vůbec rozhodné, zda úkon skutečně proběhl, ale jen fakt, zda se svědek dostavil na 

výzvu k orgánu činnému v trestním řízení. Proto bude mít svědek zásadně nárok na 

svědečné i případě, kdy využil svého práva odepřít výpověď. Je ovšem potřeba 

připomenout, že nárok musí být uplatněn během tří dnů od výslechu nebo po tom, co 

mu bylo sděleno, že k výslechu nedojde. Tato třídenní lhůta je prekluzivní, po jejím 

marném uplynutí již není možné svědečné přiznat, a to ani navrácením lhůty per 

analogiam podle §61 trestního řádu. Na to ovšem svědek musí být upozorněn. 

Výše svědečného se určuje zpravidla ihned po ukončení výslechu a rozhodnout 

o něm je povinen orgán, který svědka předvolal, resp. orgán, u kterého měl výslech 

proběhnout, pokud se bez viny svědka neuskutečnil. Pro rozhodnutí o výši nároku je 

potřeba užít ustanovení zákoníku práce.
102

 Podle situace je možné, aby svědek měl 

v rámci cestovních náhrad kromě jízdného nárok rovněž na stravné a nocležné. Pokud 

svědek také žádá o náhradu ušlého zisku, je potřeba, aby orgány činné v trestním řízení 

rozlišovaly mezi osobami, které jsou v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném 

pracovním poměru, a mezi osobami samostatně výdělečně činnými. V prvním případě 

bude tedy svědkovi v zaměstnaneckém poměru výše ušlého zisku vypočtena podle jeho 

čistého příjmu, což je povinen sám doložit od svého zaměstnavatele. Ve druhém případě 

bude podkladem svědkovo daňové přiznání za předcházející rok. 
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 Zákon č. 262/2006 Sb. 
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O výši přiznaného svědečného rozhodují orgány činné v trestním řízení 

usnesením. Z toho tedy můžeme dovodit, že svědek může usnesení napadnout stížností, 

pokud nesouhlasí s výší, která mu byla přiznána. Lhůta činí opět tři dny od oznámení, je 

zde ovšem limitace v tom, že napadnutelná je pouze výše svědečného, která byla 

přiznána policejním orgánem. Důvod plyne z ustanovení § 141 odstavce 2 TrŘ, který 

sice umožňuje napadnout jakékoliv usnesení policejního orgánu, avšak usnesení 

státního zástupce a soudu (zde předsedy senátu nebo samosoudce) umožňuje napadnout 

pouze tehdy, pokud to trestní řád výslovně připouští. Což ovšem není situace § 104 TrŘ, 

podle kterého se rozhoduje o nároku na svědečné. 

 

5.2. Právo na právní pomoc 

Právo na poskytnutí právní pomoci patří mezi ústavně zaručená práva, která 

poskytuje Listina základních práv a svobod. Podle článku 37 odstavec 2 má každý 

„právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými orgány státní správy či orgány 

veřejné správy a to od počátku řízení.“ Z uvedeného jednoznačně plyne, že právní 

pomoci je možné využít před jakýmkoliv státním orgánem, přesto se trestní řád tomuto 

právu věnuje jen zejména u obviněného. 

Právo svědka na to, aby při jeho výslechu byl přítomen jeho advokát, trestní řád 

výslovně neřeší a ani s touto možností nepočítá. Z tohoto důvodu byla praxe orgánů 

činných v trestním řízení v přípravném řízení všelijaká, a proto podle jejich vlastního 

uvážení byl při některých výsleších advokát svědka připuštěn a v některých případech 

nebyl. Tato praxe, která jistě nepřispívala k právní jistotě, byla možná až do roku 2004, 

kdy Ústavní soud tento nejednotný postup vyloučil svým nálezem,
103

 ve kterém 

jednoznačně vyslovil názor, že neexistuje z ústavněprávního hlediska žádný důvod, 

proč by svědek neměl právo na právní pomoc podle článku 37 odst. 2 Listiny. Zároveň 

to ovšem neznamená, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny zajistit osobě, 

která má podat svědectví advokáta, anebo tento výslech odkládat kvůli jeho 

nepřítomnosti. Je pouze na svědkovi, zda svého práva na právní pomoc advokátem 

využije či nikoliv. Díky tomuto nálezu Ústavního soudu došlo nesporně k prohloubení 
                                                           
103

 Vantuch, P. K právu svědka na přítomnost advokáta při svém výslechu ve světle nálezu Ústavního 

soudu II. ÚS 386/04. Bulletin Advokacie č. 5/2005, str. 19 – 25. 
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práv, jež poskytuje Listina, a tím rovněž došlo k posílení právní jistoty, protože práva na 

právní pomoc tak může využít kdokoliv bez ohledu na to, v jakém procesním postavení 

se nachází. 

Právo osoby, která podává vysvětlení, na právní pomoc upravuje § 158 odstavec 

4 trestního řádu. Právní pomoc je oprávněn poskytnout opět pouze advokát. Jeho 

oprávnění zde ovšem nejsou srovnatelná s oprávněními, kterými disponuje při obhajobě 

obviněné osoby. Pokud se osoba, která má podat vysvětlení (a rovněž i při výslechu), 

rozhodne po řádném poučení využít právní pomoci advokáta, orgány činné v trestním 

řízení jsou této osobě povinny vyhovět. Pokud by nebylo vyhověno, jednalo by se nyní 

o podstatnou vadu řízení a úkon by bylo nutné zopakovat. Právní pomoc advokáta se 

omezuje jen na právní rady osobě podávající vysvětlení nebo rovněž na vysvětlení 

postupu orgánů činných v trestním řízení a dalších věcí souvisejících s podáním 

vysvětlení, pakliže by osobě, jež podává vysvětlení, byly nejasné. Do samotného 

průběhu podání vysvětlení však advokát není oprávněn zasahovat, a to ani podat vůči 

němu námitky. Toto právo přísluší pouze osobě podávající vysvětlení. 

Trestní řád nevylučuje možnost, aby svědkem nemohl být zároveň poškozený. 

Za této situace je poškozený oprávněn využít svého zákonného práva a nechat se 

zastupovat zmocněncem.
104

 Tímto zmocněncem nemusí být pouze advokát a mezi jeho 

oprávnění především patří za poškozeného podávat návrhy, žádosti, opravné prostředky 

a též možnost zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit poškozený.
105

 

 

5.3. Ostatní práva 

Mezi další práva, která příslušejí svědkovi, se řadí právo na tlumočníka, jež patří 

mezi ústavně zaručená práva.
106

 Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, má 

právo mluvit svým rodným jazykem nebo jazykem, o kterém prohlásí, že ho ovládá. 

Z tohoto důvodu je potřeba zajistit této osobě, jež může být v procesním postavení 

                                                           
104

 § 50 odst. 1 TrŘ. 
105

 Tyto práva jsou rovněž přiznána zúčastněné osobě. 
106

 Článek 37 odst. 4 Listiny, který je dále konkretizován § 28 trestního řádu. 
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svědka, ale i v jakémkoliv jiném, tlumočníka, což je rovněž jeden z předpokladů dostání 

základních zásad trestního řízení.  

Svědek má rovněž možnost při výslechu nahlédnout do svých písemných 

poznámek.
107

 Svědkovi je tak umožněno nahlédnout nejprve do svých písemných 

poznámek a teprve poté odpovědět na dotaz vyslýchající osoby. Nejedná se ovšem 

o právo, protože nahlédnutí je podmíněno dovolením vyslýchající osoby, které musí být 

rovněž tyto písemné poznámky na požádání předloženy k nahlédnutí. Nestávají se ale 

součástí protokolu, po nahlédnutí jsou vráceny svědkovi. Zpravidla nebude dovoleno 

nahlédnout svědkovi do písemných poznámek tehdy, pokud vyslýchající osoba bude mít 

důvodnou obavu, že by toto nahlédnutí ohrozilo pravdivost a věrohodnost podávané 

svědecké výpovědi. Nahlédnutí bude též zamítnuto, bude-li zde důvodné podezření, že 

donesené písemné poznámky nejsou svědka, ale byly sepsány jinou osobou. Za 

přípustné není možné rovněž považovat, aby si svědek svoji výpověď předem napsal 

a při výslechu ji pouze přečetl. Kdyby ano, došlo by k porušení zásady ústnosti 

a bezprostřednosti, nehledě na fakt, že výslech sestává jak t monologu, tak i z dialogu. 

O provedeném výslechu se pořizuje protokol, který musí být předložen svědkovi 

k přečtení, nejedná-li se o protokol o hlavním líčení nebo veřejném zasedání. Pokud 

protokol o výslechu nesouhlasí s podanou výpovědí, má svědek právo požadovat, aby 

v něm byly provedeny opravy v souhlase s jeho výpovědí. Rovněž pokud byl výslech 

proveden bez přibrání zapisovatele, musí být protokol předložen k přečtení za účasti 

nezúčastněné osoby.  

Pokud se protokol o provedeném výslechu neshoduje s výpovědí, má svědek 

možnost podat vůči němu námitky, které se musí projednat v přítomnosti přizvané 

nezúčastněné osoby, a výsledek pojmout do protokolu. O tomto právu musí být svědek 

ze strany orgánů činných v trestním řízení poučen.
108

 Cílem celého tohoto institutu je 

zajištění objektivně přesného, jednoznačného a autentického vyjádření svědka 

o skutečnostech důležitých pro trestní řízení a rovněž zajištění všech zákonných 

postupů, aby byl protokol o výslechu bez vad a tím použitelný i v dalších fázích 

trestního řízení. 
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 § 93 odst. 1 TrŘ, na svědka se toto právo vztahuje přiměřeně podle § 103 TrŘ. 
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 § 95 odst. 1 – 3 TrŘ, na svědka se toto právo vztahuje přiměřeně podle § 103 TrŘ. 
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Mezi ostatní práva, jež jsou spojena s osobou svědka, patří právo žádat 

informace o tom, že obviněný nebo odsouzený je na svobodě. Přitom nezáleží na 

důvodu pobytu na svobodě. Může se jednat jak o propuštění z vazby, výkonu trestu 

odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, tak i uprchnutí.
109

 

 

Na okraj této kapitoly bych podotknul, že pozornost by rovněž měla být 

věnována i samotné asistenci svědka v průběhu trestního řízení. De lege ferenda se 

proto domnívám, že by bylo vhodné, aby byl vypracován návrh zákona, který by se 

přímo zabýval možnou pomocí svědkovi. Mnohdy se totiž svědek, zejména ze sociálně 

slabších skupin, setkává s trestním řízením vůbec poprvé. Proto vzhledem k jeho 

osobním poměrům může být už samotná povinnost dostavit se k výslechu a tak splnit 

svou svědeckou povinnost vysoce stresující. Ve vhodných případech by tak svědek měl 

mít možnost využít služeb sociálních pracovníků, kteří by mu tak mohli pomoct jak už 

se samotným doprovodem a zajištěním dopravy, tak i rovněž poskytnout případné 

vysvětlení základních právních pojmů, průběhu hlavního líčení, ale také i např. 

poskytnout pomoc s administrativními úkony spojenými s podáním svědecké výpovědi. 

Různorodost této pomoci by neměla být předem omezena, protože každý svědek může 

mít své specifické potřeby. Proto i pomoc se zajištěním osoby na hlídání dětí může být 

předpokladem k úspěšnému provedení výslechu. 

V současnosti je možné nalézt neziskové organizace, které se zabývají sociální 

asistencí v trestním řízení, jedná se však zpravidla jen o lokalizované poskytování 

služeb se zaměřením speciálně na sociálně slabé skupiny. Bylo by však vhodné, aby 

tento druh sociální pomoci byl rozšířen na celé území České republiky. 
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 Vantuch, P. K informování poškozených a svědků trestného činu o odsouzeném (obviněném), 

Trestněprávní revue č. 1/2005, str. 14 - 18. 
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6. Některé zvláštní způsoby dokazování 

 

 

Mezi zvláštní způsoby provedení důkazu trestní řád řadí konfrontaci, rekognici, 

vyšetřovací pokus, rekonstrukci a prověrku na místě. Jedná se o samostatné důkazní 

prostředky, které se vyznačují zvláštním způsobem provedení. Metodika provedení 

těchto důkazů zpravidla zahrnuje předchozí rozsáhlou přípravu i organizační zajištění, 

protože provedení těchto důkazů je obvykle z taktických důvodů možné pouze jednou. 

Pro orgány činné v trestním řízení je totiž podstatné při hodnocení důkazů 

bezprostředně sledovat chování a reakce svědka i dalších osob během dokazování. 

Opakováním těchto zvláštních způsobů dokazování s sebou nese podstatné riziko 

snížení věrohodnosti důkazu. Tím by docházelo i k omezování zásady bezprostřednosti, 

protože opakováním se značně zvyšuje riziko dopředu připraveného projevu. Svědek, 

podobně jako u výslechu a jiných podobných úkonů, má zásadně povinnost dostavit se 

na předvolání k orgánům činným v trestním řízení k provedení těchto výše uvedených 

zvláštních způsobů dokazování. V případě nevyhovění výzvě ze strany svědka je 

možnost ho nechat předvést nebo mu uložit pořádkovou pokutu, pokud byl o takovémto 

postupu předem řádně poučen a zároveň nedisponuje žádnou výjimkou z obecné 

povinnosti svědčit. 

Vzhledem k odlišnosti provádění těchto důkazů trestní řád v § 55 odst. 3 

upravuje odchylný způsob protokolace, o kterém bude blíže pojednáno u každého 

jednotlivého důkazního prostředku. 

 

6.1. Konfrontace 

Konfrontací rozumíme důkazní prostředek, jehož cílem je odstranění závažných 

rozporů v předchozích výpovědích učiněných obviněným nebo svědkem, které jsou 

důležité pro určení dalšího směru trestního řízení. Provedení konfrontace nebrání ani 

snaha orgánů činných v trestním řízení získat nové důkazy nebo prostředek k posouzení 

viny pachatele trestného činu. Jejím základním předpokladem je tedy existence dvou 
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předchozích výpovědí, které se liší v podstatných okolnostech, a dále možnost postavit 

tyto osoby tváří v tvář, aby tyto rozpory mohly být odstraněny. Mezi další nezbytnosti 

patří podmínka, aby konfrontované osoby byly ve stejném procesní postavení, v jakém 

byly při svém prvním výslechu. Z toho vyplývá, že není možné zásadně konfrontovat 

např. v současné době obviněného, který byl vyslechnut jen jako svědek. Je nutné ho 

opětovně vyslechnout, tentokráte v procesním postavení obviněného. Teprve poté je 

možné přistoupit ke konfrontaci se svědkem nebo spoluobviněným, pokud i nadále 

přetrvávají rozpory v jejich výpovědích, které zároveň nemohou být odstraněny 

provedením jiného důkazu.  

Nelze ovšem provést konfrontaci se svědkem, jehož totožnost je utajována. 

Orgány činné v trestním řízení by také měly zvážit vhodnost provedení u zvláště 

brutálních násilných trestných činů (těžké ublížení na zdraví, znásilnění), a to z důvodu 

traumatizujícího zážitku, který by tak mohl být ještě mnohem více umocněn. 

Problematickým se jeví i provedení konfrontace u osob, které jsou k obviněnému ve 

vztahu závislosti nebo podřízenosti, což se může projevit vzbuzením lítosti ze strany 

obviněného nebo naopak projevit jako nenávist k němu a tím značně snížit hodnotu 

takto provedeného důkazu. Postavit tváří v tvář osobu mladší 15 let lze, avšak musí to 

být nutné a nezbytné pro objasnění věci.
110

 

Trestní řád předpokládá a upravuje konfrontaci mezi: 

1) dvěma obviněnými (spoluobviněnými)
111

 

2) dvěma svědky 

3) svědkem a obviněným. 

Naproti tomu není připuštěno provedení konfrontace tváří v tvář mezi svědkem 

a znalcem, jak plyne i z dikce trestního řádu, který upravuje jen konfrontaci u svědka 

a obviněného. Proto stranou konfrontace tedy zůstávají další strany trestního řízení,
 112
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 § 104a odst. 5 TrŘ. 
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 Pro účely této práce bude pozornost věnována jen konfrontaci, které se účastní svědek. 
112

 Kromě těchto uvedených osob je stanou trestního řízení podle § 12 odst. 6 TrŘ samozřejmě i ten, proti 

němuž je vedeno. Dále je to osoba, na jejíž návrh je toto řízení vedeno, nebo osoba, která podala opravný 

prostředek (osoby v příbuzenském nebo jiném obdobném vztahu). 
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kterými jsou zúčastněná osoba,
113

 poškozený a v řízení před soudem pochopitelně státní 

zástupce a další osoby, jež se taktéž účastní tohoto trestního řízení. 

Konfrontace se řadí k úkonům trestního řízení, které jsou svou podstatou 

v zásadě neopakovatelné, proto se provádí jen v hlavním líčení před soudem. Je ji sice 

možné provést i před hlavním líčením, ale jen z výjimečných důvodů, kdy lze očekávat, 

že provedení konfrontace výrazně přispěje k objasnění věci a současně tohoto cíle není 

možné dosáhnout jinak.
114

 Pravidla pro využití konfrontace jako důkazního prostředku 

musí být dodržena. V opačném případě by tento důkaz trpěl podstatnou vadou, pro 

kterou by nemohl být použit, a vzhledem v zásadě neopakovatelnosti tohoto důkazu by 

bylo obtížné tuto vadu v dalším řízení napravit. 

Konfrontace se řídí stejnými zásadami jako by se jednalo o výslech obviněného 

nebo svědka. Její průběh ovšem podrobně upravuje § 104a odst. 3 a spočívá ve vyzvání 

konfrontované osoby, aby v přímé řeči vypověděla druhé konfrontované osobě své 

tvrzení o okolnostech, které se neshodují v jejich výpovědích. Je potřeba zajistit, aby 

tyto osoby byly sobě tváří v tvář, resp. aby si hleděly do očí.
115

 Na podporu svých 

tvrzení mohou konfrontované osoby uvést další obsahově související okolnosti nebo 

i skutečnosti, které ve své výpovědi dosud ještě neuvedly. Se souhlasem vyslýchajícího 

si tyto osoby mohou klást otázky tváří v tvář, a to zpravidla na konci výslechu. 

Pochopitelně položené otázky nemohou být kapciózní a sugestivní. Pokud vyvstane 

potřeba konfrontované osoby opětovně vyslechnout, provede se jejich výslech již 

odděleně. 

Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že hlavním smyslem konfrontace je využití 

psychologického faktoru společného výslechu, který působí na konfrontované osoby 

postavené tváří v tvář. Zpravidla je totiž mnohem těžší vědomě vypovídat nepravdivě 

o někom, když se mu tato dotyčná osoba zároveň dívá přímo do očí a má možnost na 

jeho výpověď také reagovat. Na druhou stranu musím nicméně podotknout, že 

provedení konfrontace má i svoje proti. Můžeme si snadno představit situaci, kdy dosud 

pravdivě vypovídající svědek pod tíhou psychologického působení obviněného, který je 

                                                           
113

 Zúčastněnou osobou se podle § 41 odst. 1 TrŘ rozumí ten, jehož věc nebo jiná majetková hodnota byla 

nebo má být zabrána. 
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 § 104a odst. 7 TrŘ. 
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 Musil J., Konrád Z., Suchánek J., Kriminalistika, 2. vydání, Praha: C. H. Beck 2004, str. 314. 
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mu postaven tváří v tvář, změní svoji výpověď z důvodu strachu o sebe nebo svoje 

blízké. Riziko lze spatřovat i v naskytnutí možnosti nepravdivě vypovídajícím 

konfrontovaným osobám, aby si navzájem díky probíhající konfrontaci ujasnily 

a ujednotily svoje výpovědi. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na ostražitost 

vyslýchajícího, aby odhalil a okamžitě reagoval na jakýkoliv náznak pokusu domluvy 

mezi konfrontovanými osobami. Reagovat samozřejmě musí i na náznaky vyhrožování, 

aby bylo zabráněno zbytečné změně dosud pravdivé výpovědi na lživou z důvodu 

strachu. Má-li se tak stát, je potřeba tomu zabránit i za cenu předčasného ukončení 

konfrontace. Ostražitost vyslýchajícího tedy musí být rozdělena jak mezi sledování 

ústního projevu, tak i na pozorování chování (mimika, gestikulace, klopení očí) 

konfrontovaných osob, protože jen tak je možné plně ohodnotit věrohodnost výpovědí 

a zároveň dostát zásadě bezprostřednosti. Je tedy patrné, že konfrontace musí být 

důkladně dopředu připravena jak po stránce obsahové, tak i po stránce organizační. 

Výše jsem uvedl, že ke konfrontaci lze přistoupit i u svědka, který je mladší 15 

let. Mělo by se tak však dít jen v mimořádných situacích a zcela výjimečně, protože je 

potřeba si uvědomit, že konfrontovat osobu mladší 15 let s sebou přináší mnohem větší 

riziko negativního ovlivnění jeho výpovědi a v neposlední řadě rovněž ovlivnění jeho 

mravního a duševního vývoje. Je-li orgán činný v trestním řízení nucen k objasnění věci 

provést tento úkon, je povinen postupovat přiměřeně v souladu s § 102 trestního řádu. 

Musí tedy postupovat zvláště šetrně a opatrně vůči osobě mladší 15 let, a pokud by 

takové oživování vzpomínek v paměti mělo na tuto osobu nepříznivý vliv, je nutno 

k výslechu rovněž přibrat pedagoga nebo jinou osobu, která má zkušenosti s výslechem 

takto mladých osob. Pakliže to přispěje k úspěšnému provedení, mohou se k tomuto 

úkonu přibrat rovněž rodiče. Konfrontace je rovněž připuštěna u mladistvého svědka.
 116

 

Trestní řád neurčuje jeho podmínky, proto provedení není ani nijak omezeno. 

Pro úplnost jen uvedu, že konfrontace mladistvého obviněného se řídí podle 

§ 57 odst. 2 ZSM, který omezuje provedení tohoto úkonu jen na hlavní líčení před 

soudem pro mládež a zároveň se musí jednat o výjimečný případ. 

O provedení konfrontace je třeba sepsat protokol. Kromě běžných zásad 

protokolace se zde uplatní rovněž zvláštní obsahové náležitosti podle § 55 odst. 3 TrŘ. 
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 Mladistvým se rozumí osoba mladší 18 let a starší 15 let. 
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Na rozdíl od běžného výslechu, kde je připuštěno, aby výpověď v protokolu nebyla 

doslovná, u konfrontace musí být výpovědi konfrontovaných osob zapsány doslovně 

včetně položených otázek. Do protokolu orgány činné v trestním řízení také uvedou 

všechny skutečnosti, které jsou z hlediska účelu a provedení významné. To znamená 

především popsat chování těchto osob a jejich reakce na protichůdná tvrzení, proto je 

vhodné pořídit o průběhu konfrontace zvukový nebo obrazový záznam. 

 

6.2. Rekognice 

Rekognice je zvláštní metodou dokazování, jejímž cílem je zjištění identity 

nějaké osoby nebo věci. Výslech orgány činnými v trestním řízení proto není zaměřen 

na reprodukci toho, co svědek vnímal svými smysly, ale je orientován na opětovné 

vnímání této osoby nebo věci s cílem ji ztotožnit pomocí znovupoznávání. Princip tedy 

spočívá v tom, že se svědek vyzve, aby tuto věc nebo osobu popsal vlastními slovy tak, 

aby bylo možné ji bezpečně ztotožnit na základě uvedených znaků a zvláštností. Teprve 

poté je svědkovi tato věc nebo osoba ukázána k poznání mezi dalšími věcmi nebo 

osobami. Má-li svědek poznat určitou osobu, je potřeba mu ji ukázat mezi nejméně 

třemi osobami, které se mezi sebou výrazně neodlišují.
117

 Podobné pravidlo platí i pro 

věci, kde se věc, jež má být svědkem poznána, ukáže ve skupině věcí pokud možno 

téhož druhu.
118

 Musí být ovšem bezpodmínečně zdůrazněno, že tento úkon je nutné 

organizačně zajistit tak, aby poznávající osoba před samotným provedením rekognice 

nemohla poznávanou věc nebo osobu spatřit např. v místnosti, na chodbě. 

Rekognice je taktéž řazena k úkonům, jež jsou v zásadě neopakovatelné. 

Opakováním totiž dochází k podstatnému snižování hodnověrnosti provedeného 

důkazu, proto je důležité dodržet postup pro její provedení v § 104b trestního řádu. 

Někdy je však namístě rekognici zopakovat, aby se zvýšila věrohodnost tohoto úkonu 

a vyloučila možnost nahodilé volby svědka. Nicméně v  případě nedodržení postupu 

rekognice by se jednalo o podstatnou procesní vadu, kvůli které by tento důkaz nemohl 

být přijmut. 
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 § 104b odst. 3 TrŘ. 
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 § 104b odst. 5 TrŘ. 
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Na druhou stranu nicméně nutno uvést, že není na škodu, a trestní řád to 

výslovně také připouští,
119

 aby rekognice byla nejprve provedena podle fotografie, 

jestliže není možné ukázat poznávanou osobu, protože je např. nezvěstná. Svědkovi se 

v tomto případě k identifikaci předloží fotografie poznávané osoby s nejméně dalšími 

třemi fotografiemi podobných osob. Po ztotožnění osoby pomocí fotografie je možné 

rekognici zopakovat ukázáním poznávané osoby, nesmí se tak ale stát bezprostředně po 

ztotožnění pomocí fotografie, jinak by bylo těžké garantovat objektivitu takto 

provedeného důkazu. Per analogiam se bude postupovat i u věcí, kde nad to je možné 

vedle fotografií využít také modelů, nákresů, reprodukcí apod. 

Podobně jako u konfrontace je i rekognice omezena okruhem osob, které mohou 

být v procesním postavení poznávající osoby. Mohou se jimi stát pouze podezřelý, 

obviněný a svědek. Jiné osoby se zásadně nemohou stát poznávajícími osobami, jak 

můžeme i dovodit z dikce trestního řádu, který rekognici omezuje jen na tyto tři 

uvedené osoby. 

Samotné provedení tohoto procesního úkonu se ovšem jako u konfrontace 

neomezuje jen na řízení před soudem. Je ho možné provést v kterékoliv fázi trestního 

stíhání a rovněž i před samotným zahájením trestního stíhání, což si můžeme snadno 

dovodit z možnosti provést rekognici i s podezřelým. Možnost tohoto provedení je 

nicméně striktně limitována. Musí se jednat o neodkladný nebo neopakovatelný úkon
120

 

podle § 160 odst. 4 trestního řádu a proveden musí být v souladu s § 158a TrŘ, proto 

provést rekognici je možné jen na návrh státního zástupce a za účasti soudce, který bude 

odpovídat za zákonnost provedení. Soudce však není oprávněn posuzovat, zde je úkon 

neodkladný nebo neopakovatelný. Takovou povahu neodkladného a neopakovatelného 

úkonu naplňuje např. situace, „kdy nejsou k dispozici jiné prostředky, jak objasnit 

skutečnosti podmiňující zahájení trestního stíhání, nebo v případě, kdy ty prostředky, 

které k dispozici jsou, by mohly ohrozit důkazní význam takové rekognice (např. 
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 § 104b odst. 4 TrŘ. 
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 Vrchní soud v Praze: K náležitostem rekognice a její přípustnosti jako důkazu, Trestněprávní revue č. 

3/2004, str. 91. 
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rekognice provedená ukázáním fotografie).“
121

 Pakliže by došlo k nedodržení těchto 

podmínek, mělo by to za následek absolutní nepoužitelnost rekognice a takto provedený 

úkon by bylo možné považovat jen za úkon sloužící k prověření skutečností, které 

nasvědčují spáchání trestního činu.
122

 Soud by k němu při své rozhodovací činnosti 

nemohl přihlížet. 

Provedení rekognice nebrání, má-li se jí zúčastnit svědek mladší 15 let. Je však 

potřeba, jak už jsem zmínil výše u konfrontace, na tuto osobu přiměřeně užít ustanovení 

§ 102 trestního řádu. Rekognice, které se účastní osoba mladší 15 let, taktéž naplňuje 

podmínky, za kterých lze tento úkon provést jako neopakovatelný a neodkladný, a to i 

před zahájením trestního stíhání.  

Nespornou výhodu, jež rekognice podle mého názoru nabízí, je především 

možnost ji provést i přesto, že svědek splnil podmínky podle § 55 odst. 2 TrŘ a jeho 

totožnost je nadále orgány činnými v trestním řízení utajována. V tomto případě se totiž 

provede tzv. skrytá rekognice,
123

 ve které se utajovaný svědek vůbec nepotká 

s poznávanou osobou a ani jí nebude spatřen. 

Protokolace rekognice vedle obecných náležitostí musí obsahovat podrobné 

uvedení okolností, za kterých proběhla. Zvláště je potřeba uvést pořadí v jakém byly 

věci nebo osoby ukázány svědkovi a jeho vyjádření, dobu a podmínky za kterých 

rekognice proběhla. Proto je vhodné o jejím průběhu též pořídit obrazový záznam. 

 

6.3. Vyšetřovací pokus 

V trestním řízení se nezřídka kdy stává, že orgány činné v trestním řízení mají 

pochybnosti ohledně některých okolností nebo činností uvedených ve svědeckých 

výpovědích. V této situaci musí tyto orgány z úřední povinnosti uvedené okolnosti 
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prověřit nebo získat nové informace, které buď pochybnosti vyvrátí, nebo určí nový 

směr trestního řízení. 

Podstatou vyšetřovací pokusu
124

 rozumíme navození analogické či záměrně 

obměňované situace popsané svědkem ve své výpovědi tak, aby orgán činný v trestním 

řízení mohl přímo pozorovat jevy, jak je pozoroval svědek, a ověřit si tímto 

experimentem pravdivost nebo přesnost údajů, jež byly svědkem poskytnuty. Je však 

nutno podotknout, že tato analogičnost nemusí spočívat jen v provedení vyšetřovacího 

pokusu přímo na místě činu, mnohdy jsou vnímané skutečnosti opětovně navozovány 

jen v laboratorních podmínkách. Ověřit si svědkovo tvrzení týkající se rychlosti 

rozšíření požáru na oblečení od nedopalku není nutné zkoumat na místě, když je možné 

provést obdobný experiment v laboratoři. 

Pokud bych uvedl příklad, kdy naopak bude nutné provést experiment na místě 

činu, bude se jednat zpravidla o situace, kdy vyvstanou pochybnosti o tom, zda svědek 

skutečně mohl za daných klimatických a místních podmínek vidět na určitou vzdálenost 

osobu, jež uvedl při výslechu. Nebo nutnost orgánů činných v trestním řízení ověřit si, 

zda svědek skutečně mohl za daných podmínek slyšet výstřel, což může být podstatné 

pro určení přesného času spáchání trestného činu pachatelem. 

Trestní řád označuje vyšetřovací pokus za subsidiární, není proto možné ho 

provést, pokud lze účelu vyšetřovacího pokusu dosáhnout jinak. Orgány činné 

v trestním řízení by se rozpory a pochybnosti měly snažit odstranit především 

opětovných výslechem. Provést ho nelze ani, pokud je to vzhledem k osobě svědka 

nevhodné, např. snižováním jeho důstojnosti, nebezpečím poranění, nebo pokud svědek 

disponuje právem odepřít výpověď. Na druhou stranu specifikum vyšetřovacího pokusu 

mimo jiné spočívá v tom, že zpravidla není potřeba osobní přítomnost svědka během 

jeho provádění, a to obzvláště je-li pokus prováděn v laboratorních podmínkách. Proto 

by svědek k vyšetřovacímu pokusu měl být přizván jen, pokud jím dosud uváděné 

informace u výslechu nepostačují a k úspěšnému provedení je třeba, aby svědek 

potřebné informace doplňoval během probíhajícího vyšetřovacího pokusu. 
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Trestní řád nevylučuje, aby svědkem účastnícím se vyšetřovacího pokusu 

nemohla být osoba mladší 15 let, je na ní ale potřeba přiměřeně užít ustanovení § 102 

trestního řádu. 

Na rozdíl od konfrontace a rekognice, vyšetřovací pokus není úkon 

neopakovatelný, lze ho provést v jakékoliv fázi trestního řízení a také ho kdykoliv podle 

potřeby zopakovat. 

Účast svědka na vyšetřovacím pokusu se řídí ustanoveními platnými pro jeho 

výslech. Nadto trestní řád stanovuje, že svědek, který zároveň disponuje právem odepřít 

výpověď, nesmí být donucován k účasti na tomto úkonu.
125

 Je zřejmé, že toto 

ustanovení je logickým vyústěním práva odepřít výpověď, proto účast svědka, který u 

výslechu využil tohoto práva, může být jen ryze dobrovolná. Nelze po něm vyžadovat 

aktivní součinnost. Nehledě na fakt, že osobní účast svědka zpravidla není nutná 

vzhledem k jeho možné zastupitelnosti, což odpovídá i zvláštní povaze tohoto 

důkazního prostředku. Proto nelze vůči svědku, i když byl řádně předvolán, použít 

donucovacích prostředků, jako je předvedení, pořádková pokuta nebo opatření, a ani mu 

touto možností hrozit. Tento zákaz se vztahuje jak na samotný vyšetřovací pokus, tak 

i na jakékoliv jiné úkony, které s ním obsahově souvisí. Jestliže však svědek není 

oprávněn odepřít výpověď, musí se na předvolání dostavit, k čemuž může být 

i donucován. 

Vedle obecných obsahových náležitostí musí protokol o provedeném 

vyšetřovacím pokusu navíc obsahovat popsání okolností, za kterých byl proveden, 

včetně popisu klimatických a ostatních podmínek, jež měly vliv na provedení, a rovněž 

prohlášení účastníků experimentu. V neposlední řadě je potřeba uvést výsledek a pokud 

to situace dovoluje, je vhodné také pořídit videozáznam. 

 

6.4. Rekonstrukce 

Podstatu provedení rekonstrukce vyjadřuje trestní řád v ustanovení § 104d. Její 

realizace spočívá v komplexním obnovení okolností a situace, za které byl spáchán 
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trestný čin nebo které k němu mají podstatný vliv, tak, aby orgány činné v trestním 

řízení měly možnost vlastními smysly pozorovat rekonstruovanou událost na místě činu 

a na základě toho si ověřit tvrzení svědka uvedená při výslechu. Účelem rekonstrukce 

může rovněž být získání nových poznatků pro trestní řízení. 

Rekonstrukce je obsahově podobný procesní úkon jako vyšetřovací pokus, proto 

trestní řád blíže nestanovuje postup ani omezení při provádění rekonstrukce, pouze 

odkazuje na subsidiární použití ustanovení pro vyšetřovací pokus. 

Provedena může být kdykoliv během trestního řízení, musí jí však předcházet 

výslech svědka. Naopak realizovat rekonstrukci nebude vhodné, pokud lze rozpory 

a pochybnosti ve výpovědích odstranit opětovných výslechem těchto osob. 

Rekonstrukce rovněž zpravidla nebude na místě, pokud je svědek současně obětí zvláště 

brutálních násilných trestných činů. Samotné provedení rekonstrukce záleží zejména na 

aktivní součinnosti účastnících se osob. Proto, odmítnou-li se zúčastnit, není možné 

rekonstrukci provést. Důvod nemožnosti provedení nalezneme v tom, že rekonstrukce 

na rozdíl od vyšetřovacího pokusu nepřipouští zastupitelnost osob, jež se jí mají účastnit 

rekonstrukce. Pochopitelně nutit k účasti svědka, který využil svého práva odepřít 

výpověď, není možné, a to ani za použití donucovacích prostředků. Jeho účast musí být 

dobrovolná. 

O průběhu rekonstrukce musí být sepsán protokol za stejných podmínek jako 

protokol o vyšetřovacím pokusu. 

 

6.5. Prověrka na místě 

Prověrka na místě
126

 je poslední ze zvláštních způsobů dokazování uvedených 

v trestním řádu. Provádí se, jestliže vyvstane potřeba za osobní přítomnosti svědka 

doplnit nebo upřesnit údaje důležité pro trestní řízení, které se vztahují k  místu, kde 

došlo k předmětné události. Zpravidla se tak děje, pokud orgány činné v trestním řízení 

potřebují porovnat skutečnosti, které uvedl svědek během výslechu se situací na určitém 
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místě, a tyto rozpory nelze odstranit jiným způsobem. Může se také ovšem jednat 

o snahu získat pomocí prověrky na místě nové potřebné důkazy. 

Obsahově je prověrka na místě podobná rekonstrukci, nelze jí však 

s rekonstrukcí ztotožňovat. U prověrky na místě totiž nedochází ke komplexnímu 

obnovení předmětné situace, ale jen k ověření a upřesnění jedné či několika skutkových 

okolností ve svědkově výpovědi na konkrétním místě. 

Prověrka na místě může být provedena zásadně v jakékoliv fázi trestního řízení. 

Jedinou podmínkou je předchozí výslech svědka. Na postup při její realizaci je ovšem 

nutno užít subsidiárně ustanovení trestního řádu pro vyšetřovací pokus. Není však 

možné osoby účastnící se prověrky na místě nechat zastoupit jako u vyšetřovacího 

pokusu. Obligatorní podmínkou je totiž opět osobní součinnost svědka na místě. U 

svědka, který měl a také využil své právo odepřít výpověď, není možné vynucovat jeho 

přítomnost u tohoto úkonu. Proto, pakliže se nedostaví, nebude možné úkon provést. 

O průběhu prověrky na místě musí být sepsán protokol za stejných podmínek 

jako protokol o vyšetřovacím pokusu. 
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Závěr 

 

 

Cílem diplomové práce bylo přiblížit pohled na postavení svědka v trestním 

řízení s důrazem na procesní práva a povinnosti, které jsou s touto osobou spojena, 

přičemž snahou bylo v rámci jednotlivých kapitol rovněž upozornit na sporné okolnosti 

a jiné problémy, které se v praxi vyskytují. Pokud se takové okolnosti vyskytly, tak 

kromě toho, že jsem se pokusil vyjádřit svůj vlastní názor na danou problematiku, jsem 

se zároveň snažil pomocí judikatury tento problém uvést v praxi a jak ho orgány činné 

v trestním řízení řeší. 

Pokud bych měl zhodnotit platnou právní úpravu, která se vztahuje na svědka, 

tak musím konstatovat, že procesní postavení svědka a s ním spojené práva a 

povinnosti, jsou především komplexně upraveny trestním řádem. Samotnou definici 

svědka trestní řád neobsahuje a nepokládám to ani za nutné. Orgánům činným 

v trestním řízení nečiní problémy určit, kdo je svědek, což je i výrazem volného 

hodnocení důkazů, protože svědkem může být v zásadě kdokoliv, bez ohledu na věk, 

pohlaví, rasu, národnost. Samotnou způsobilost osoby být v procesním postavení svědka 

trestní řád rovněž blíže nespecifikuje. Omezuje se pouze na možnost znalecky vyšetřit 

duševní stav svědka, pokud vzniknou důvodné pochybnosti, že schopnost vnímat nebo 

vypovídat je podstatně snížena, jedná-li se o svědka, jehož výpověď je zvláště důležitá.  

Bezesporu mezi nejdůležitější povinnosti patří obecná svědecká povinnost. 

Podat výpověď je za splnění zákonných podmínek možné v jakékoliv fázi trestního 

řízení. Přitom je nutno rozlišovat mezi výpovědí a podáním vysvětlení, jako zvláštním 

druhem výslechu. Podání vysvětlení bylo původně zamýšleno jako ryze neformální 

úkon orgánů činných v trestním řízení, přesto však praxe ten úkon zformalizovala až na 

úroveň výslechu, se kterým se mnohdy odlišuje jen v názvu. Úřední záznam o podaném 

vysvětlení až na výjimky není možné použít v řízení před soudem, což považuji za 

správné, protože vysvětlení má sloužit především k rozhodnutí, zda na základě 

podaného vysvětlení je vhodné provést výslech či nikoliv. Druhým závažným důvodem 

je skutečnost, že obviněný nemá možnost zúčastnit se tohoto úkonu. Zpravidla se totiž 
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jedná o trestní řízení před zahájením trestního stíhání, kdy totožnost možného pachatele 

není ještě známa. Domnívám se, že by bylo vhodné opět tento úkon považovat mnohem 

více za neformální, kdy mnohdy postačuje jen podat vysvětlení bezprostředně na místě 

činu místo předvolání k policejním orgánům. Výslech trestní řád považuje za formální 

úkon, proto byla pozornost věnována jeho průběhu, který musí být za všech okolností 

dodržen pod sankcí neplatnosti takto provedeného důkazního prostředku. Provedení 

výslechu v přípravném řízení a řízení před soudem není totožné, diplomová práce proto 

obsahuje popis těchto odlišností i s ohledem na specifika výslechu osob mladších 15 let. 

S povinnostmi jsou pochopitelně spojeny rovněž následky za jejich zaviněné 

porušení. Možnosti, které poskytuje trestní řád a trestní zákoník lze považovat za 

dostačující, co se týče možné sankce nebo trestu. Problematické ovšem zůstává, a trestní 

řád to neřeší, jak zajistit osobní přítomnost svědka, který se úmyslně vyhýbá výslechu 

před soudem. Svědka je možné obvinit z trestného činu pohrdání soudem, pokud se 

opakovaně vyhýbá své povinnosti. Samo o sobě to ovšem nezaručuje, že svědek 

nakonec dostojí své povinnosti. Proto by bylo vhodné, aby trestní řád byl doplněn o 

možnost omezení osobní svobody za účelem provedení výslechu před soudem. 

Povinnost svědčit nelze považovat za absolutní. Z tohoto důvodu byla část 

diplomové práce věnována situacím, ve kterých je výslech ex lege zakázán nebo v nich 

lze odepřít výpověď. Důležité proto bylo vymezení ústavních mantinelů, za kterých jsou 

orgány činné v trestním řízení povinny toto respektovat a kdy toto právo povinny 

respektovat nejsou. Svědek tak není oprávněn odepřít výpověď s odkazem na důvod 

nebezpečí trestního stíhání sobě samému, když samotné jednání svědka lze posoudit 

pouze jako přestupek.  

Co se týče rozsahu práv, která trestní řád poskytuje, je nutné konstatovat, že 

trestní řád se věnuje především právům, která jsou spojena s výslechem. 

K nejvýznamnějším patří nárok na svědečné a právo vznášet námitky vůči protokolu o 

výslechu. Samotné ochraně svědka, a to zejména v hlavním líčení, se však trestní řád 

téměř nevěnuje, část diplomové práce se proto věnuje důvodům potřebnosti ochrany a 

rovněž i návrhu možných způsobů ochrany. 
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Závěrečná část byla věnována zvláštním způsobům dokazování. Důraz byl 

zejména věnován jejich samotnému průběhu, a to tak, aby byly ukázány důvody jejich 

provedení, protože výpověď nemusí být vždy dokonalá. Vzniknou-li pochybnosti, je 

nutné je odstranit, proto je mnohdy žádoucí postavit svědky tváří v tvář nebo zopakovat 

skutkový průběh trestného činu, aby si orgány činné v trestním řízení mohly ověřit 

pravdivost a celost svědkovy výpovědi. 
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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. 
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Kromě současné právní úpravy a soudní judikatury jsou pramenem rovněž 

odborné publikace a odborné články. 
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Abstract 

 

 

Witness in Criminal Proceedings 

The aim of this thesis is to provide a compact overview of the rights and duties 

related to a witness, which affect his position in criminal proceedings. The witness is 

considered as a one of the fundamental institutions of criminal law. The witness’s 

testimony with its irreplaceable role also ranks among the most important evidence 

provided by criminal proceedings. 

The witness in principle can be found in all stages of on-going criminal 

proceedings, whereas the circle of persons, which may be witnesses, is not a priori 

restricted. The witness’s role is in particular very significant in preparatory stage of 

criminal proceedings as without his testimony there is often impossible to identify the 

perpetrator of a committed crime. He is also important in such a trial, where the court 

based on his testimony is able to decide, whether an accused is in truth guilty, i.e. 

decide on his punishment, or on acquittal. 

The thesis itself is divided into six chapters, which are further divided. The first 

chapter deals with the definition of a witness and the conditions of being legally 

qualified to perform as a witness and finally with the necessity of distinguishing a 

witness from other persons being involved in criminal proceedings. The second chapter 

is devoted to all duties that are connected with the witness, as well as the circumstances 

under which there is possible to refuse to testify. The third chapter relates to the 

procedural and criminal consequences, if the witness intentionally fails to fulfil his duty 

to testify. The fourth chapter defines and describes the course of interrogation in all 

stages of criminal proceedings, as well as the issues, that can occur during the 

interrogation and subsequently to influence it. Attention is also paid to the interrogation 

of persons under the age of 15. The witness is not only associated with the duties but 

also with the rights, which the fifth chapter is engaged in. The last chapter deals with 

the special methods of proving, such as confrontation and recognition.  
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The thesis is completed in the appropriate places by case law. With its support 

there has been made the reflection of the legislation in force and the potential bills de 

lege ferenda to its changes. In addition to the current legislation and case law, the 

substantial sources of this thesis are also the judicial publications and articles. 
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