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Postavení svědka v českém a francouzském trestním procesu-komparace 

Tématem mé práce je komparace postavení svědka v českém a francouzském trestním 

procesu. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že se zajímám o trestní právo jako celek a 

rovněž se věnuji studiu francouzského práva, při němž jsem narazila na institut asistovaného 

svědka, který je zcela jedinečný a v českém právním prostředí neznámý. 

Práce je rozdělená na tři části, nejprve se věnuji úpravě postavení svědka v českém 

právním řádu, druhá část obsahuje úpravu francouzskou a třetí část je pak jejich srovnáním. 

 V prvních části nejprve vymezuji, kdo je to svědek a kdo všechno může jako svědek 

v trestním řízení vystupovat. Poté se zabývám právy a povinnostmi, kterými svědek v rámci 

řízení disponuje, a kterým podléhá. Další kapitola pojednává o průběhu výslechu svědka a o 

otázkách s výslechem spojenými, jako jsou např. taktiky výslechu. V následující kapitole je 

možné se dočíst o specifikách situace, kdy je svědkem mladistvá osoba. Dalším důležitým 

aspektem je i ochrana svědka, kterému hrozí nebezpečí z důvodu poskytnutí výpovědi. O 

jejích podmínkách a způsobech poskytování je pojednáno dále. K české části jsem navíc 

přičlenila dvě zvláštní kapitoly a to kapitolu Postavení svědka ve světle Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod, která se vztahuje i k části francouzské a kapitolu, 

která pojednává o institutu korunního svědka, který jako takový ale není v České republice 

využíván. Jako poslední se v této části nachází kapitola zaměřená na institut spolupracujícího 

obviněného tak, jak je využíván v českém právním řádu. 

 Druhá část této práce se věnuje úpravě francouzské. Stejně tak jako v části první je 

vymezena osoba svědka, jeho práva a povinnosti, popsán průběh výslechu svědka a možnosti 

a způsoby jeho ochrany, a to vše s důrazem na odlišnosti úprav. Podrobně je pak 

rozpracována kapitola pojednávající o asistovaném svědku, zvláštním a jedinečném institutu 

francouzského trestního práva. Zde je možné se dočíst, jaké historické okolnosti ke vzniku 

institutu vedly, kdo a jakým způsobem se může asistovaným svědkem stát, jaká práva a 

povinnosti s sebou toto postavení nese a další informace.  

 Třetí část mé práce je věnována vzájemnému srovnání české a francouzské úpravy a je 

poukázáno na hlavní rozdíly v postavení svědka v rámci trestního procesu. 

 

 


