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Úvod 

Svědek, jakožto jedna z nejdůležitějších osob vystupujících v trestním procesu, 

je v trestním řízení využíván jako nositel důkazů od nepaměti. Jeho procesní postavení 

se v čase vyvíjelo a vyvíjí se dodnes s menšími či většími odlišnostmi v každém jednom 

státě.  

Při svém studiu francouzského práva na Právnické fakultě UK jsem narazila na 

zvláštní a pro mě do té doby neznámý institut francouzského trestního práva-

asistovaného svědka. Jelikož mě trestní právo vždy zajímalo, rozhodla jsem se tento 

institut prozkoumat blíže. Informace, které jsem se dozvěděla, mi přišly natolik 

zajímavé, že jsem se tématu svědka jako takovému chtěla věnovat i nadále. Při svém 

průzkumu jsem zjistila, že francouzský institut asistovaného svědka je v českém 

právním prostředí zcela neznámý, což jsem vyhodnotila jako příležitost přijít s něčím 

novým a poukázat na možnosti a zvláštnosti jiného právního řádu. Z těchto důvodů 

jsem zvolila téma postavení svědka pro svou diplomovou práci. 

Díky mé domovské univerzitě mi ve školním roce 2014/15 bylo umožněno 

vycestovat na studijní pobyt Erasmus+ na Université de Toulouse Capitole, kde jsem 

měla možnost podrobně studovat problematiku svědka v trestním procesu a výsledky 

přenést do tohoto výstupu. 

V první části své práce se věnuji postavení svědka v českém trestním procesu, 

tedy tím, kdo vlastně svědkem je a dále např. jeho právy a povinnostmi, tomu, jak 

výslech svědka probíhá a jaké problémy při něm můžou nastat, jaká jsou specifika 

výslechu mladistvého svědka, různým způsobům ochrany ohroženého svědka a využití 

institutu spolupracujícího obviněného v trestním procesu. V této části pak dále popisuji 

institut korunního svědka jako takový a zabývám se problematikou pojetí svědka 

v rámci Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, která se promítá nejen 

do právního řádu České republiky, ale i do právního řádu druhé zkoumané země-

Francii, neboť oba státy jsou signatáři Evropské úmluvy o lidských právech. 

Druhá část je zaměřena na právní systém Francie, konkrétně na její trestní právní 

předpisy ve spojení se svědkem. Mým úmyslem bylo vymezit vlastnosti svědka stejně 

tak jako v části první se zaměřením na odlišnou úpravu dané problematiky. Zvláštní a 

podrobnější kapitolou je pak poslední kapitola zabývající se institutem asistovaného 
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svědka jakožto o velmi specifického typu svědka, který v českém právním řádu nemá 

obdobu. 

Po kapitolách popisujících úpravu institutu svědka obou zemí následuje kapitola, 

která nabízí srovnání těchto dvou rozdílných úprav. V ní poukazuji zejména na hlavní 

rozdíly mezi těmito úpravami. 

Cílem práce je poskytnout čtenáři obrázek nejen o tom, jak funguje zapojení 

svědka do trestního procesu v České republice, ale i představu o jeho zapojení v jiné 

zemi EU, jejíž právní řád, ačkoliv není od řádu naší země velmi odlišný, mnohé menší 

rozdíly vykazuje, konkrétně tedy Francie. Za velmi zajímavou pasáž osobně považuji 

kapitolu o asistovaném svědkovi, a to i toho důvodu, že informace o něm nejsou 

dostupné v žádném jiném českém textu. 
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1 Svědek v českém právním řádu 

1.1 Pojem svědka 

Pojem svědka jako takový není zákonem definován, a tak je jeho vymezení 

přenecháno nauce. Ta jej popisuje jako osobu odlišnou od osoby pachatele či 

spolupachatele, která vnímala určité skutečnosti týkající se spáchaného trestného činu 

bezprostředně svými smysly (zrakem, sluchem, hmatem nebo jinak).1  Právě tento jeho 

vjem jej činí nezastupitelným – jen on může podat informaci, kterou vnímal. Z tohoto 

důvodu je předvoláván orgány činnými v trestním řízení, aby podal svědectví, tedy aby 

vypověděl to, co se o spáchaném trestném činu dozvěděl. Nauka se shoduje, že se jedná 

o jednoho z nejdůležitějších nositelů důkazů v trestním řízení. Jeho výpověď je 

základním a nejčastěji prováděným důkazem.2 

Teorie a praxe někdy rozlišuje postavení svědka v materiálním a formálním 

smyslu. V materiálním smyslu se jedná o fyzickou osobu, která vnímala skutečnosti, jež 

můžou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení, a která o nich může vypovídat a 

to bez ohledu na to, zda se k výpovědi sama přihlásila či byla vyzvána orgány činnými 

v trestním řízení. Ve smyslu formálním je svědkem fyzická osoba mající práva a 

povinnosti podle trestního řádu, tj. sama se dostavila k podání svědecké výpovědi nebo 

byla k výslechu předvolána.3 

Ve velkém množství publikací4 se můžeme setkat s negativním vymezením 

osoby svědka, a to srovnáním se znalcem, který je na rozdíl od svědka zastupitelný 

jinou osobou, znalcem jiným. Zastupitelný je proto, že událost nevnímal svými smysly a 

jeho znalecké posudky vycházejí z odborných znalostí, jimiž disponuje, a dále 

z informací, které si opatřil při řízení. Svědek na rozdíl od znalce odborné vlastnosti 

nemá, jeho cennost pro proces spočívá ve způsobu, jakým nabyl informací o 

skutečnostech.5 Funkce svědka a znalce v tomtéž trestním procesu je neslučitelná a 

v tomto případě bude osoba, která se v této kolizi ocitla, vyslechnuta jako svědek.  

                                                 
1 např. Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna., T. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, 

str. 317 
2 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 385 
3 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck 2013, str. 1434 
4 např. Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna., T. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, 

str. 317 
5 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 411 
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Existují i další případy neslučitelnosti postavení svědka s dalšími rolemi 

v procesu. Jedná se o policejní orgán, státního zástupce, přísedícího, soudce, obhájce a 

tlumočníka. Pro všechny tyto případy platí pravidlo přednosti postavení svědka. 

Takováto osoba bude tedy vyslechnuta jako svědek a nemůže již v tomto konkrétním 

řízení plnit funkce svého dalšího postavení. Tato přednost vyplývá z nezastupitelné role 

svědka.6 

 Trestní řád nijak neomezuje, kdo všechno může vystupovat v postavení svědka, 

čímž zajišťuje co možná nejširší okruh osob, které mohou vypovídat. Rovněž není 

stanovena žádná svědecká způsobilost. To znamená, že svědčit může kdokoliv, tuzemec 

i cizozemec, dokonce i dítě či osoba handicapovaná fyzicky nebo psychicky. Pokud 

v rámci trestního řízení vyvstane pochybnost o tom, zda byla osoba podávající svědectví 

schopna správně vnímat proběhnuvší události nebo o nich vypovídat, soud se s ní musí 

vypořádat. Zpravidla požádá znalce o vypracování posudku o psychickém stavu osoby 

svědka.7 Podle toho pak soud podle zásady volného hodnocení důkazů posoudí 

relevantnost svědecké výpovědi. Často je svědkem trestného činu poškozený, mnohdy 

je svědkem jediným (např. případy sexuální kriminality). 

 

1.2 Práva a povinnosti svědka 

Svědek je velmi důležitou osobou pro trestní řízení. K tomu, aby svým svědectví 

mohl přispět k řešení případu, je vybaven řadou práv plynoucích z TŘ, ústavního 

pořádku ČR či mezinárodních smluv. Proti právu na druhé straně samozřejmě vždy stojí 

povinnost. Orgány činné v trestním řízení svědka před jednotlivými úkony vždy o jeho 

právech a povinnostech poučí. 

 

1.2.1 Povinnost dostavit se na předvolání 

Pokud je svědek předvolán k úkonu trestního řízení, musí se k němu osobně 

dostavit, není možné nechat se zastoupit. Případné odmítnutí spolupráce má za 

následek, že orgány činné v trestním řízení vůči němu použijí donucovací prostředky, 

kterými jsou pořádková pokuta a předvedení. Pokuta je mírnějším opatřením, 

                                                 
6 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 385 
7 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 412 
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předvedení provádí policejní orgán a to tak, že je svědek dopraven na určené místo za 

asistence příslušníka policie.8 

Je-li předvolán příslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru v činné službě 

a na předvolání se nedostaví, je potřeba dotázat se jeho velitele nebo náčelníka na důvod 

nedostavení se, popřípadě jej požádat, aby dal předvolaného předvést (§ 98 TŘ).  

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže vyžaduje ve svém § 41 zvláštní zacházení 

s mladistvými při provádění úkonů řízení. Toto ustanovení dopadá i na situace, kdy má 

být mladistvý svědek předveden. Zákon vyžaduje, aby při jednání s mladistvým byl 

zohledněn jeho věk a duševní vyspělost a podle toho k němu bylo přistupováno tak, aby 

nedošlo k narušení jeho psychické a sociální rovnováhy a jeho další vývoj tak nebyl 

ohrožen. Z těchto důvodů je potřeba, aby úkony přípravného řízení, na kterých je 

mladistvý účasten, provedla osoba specializovaná na problematiku mladistvých. Může 

se jednat o specializovaný policejní orgán, státního zástupce nebo soudce soudu pro 

mládež. Zákon se tak snaží zabránit traumatizaci mladistvých z vypjaté situace trestního 

procesu. 

V případě, že se předvolaný ze závažných důvodů nemůže na předvolání řádně 

dostavit, je povinen se bezodkladně omluvit a uvést důvod své absence. 

 

1.2.2 Povinnost vypovídat a právo odepřít výpověď 

Podle § 97 TŘ má každý povinnost vypovídat o tom, co je mu známo o trestném 

činu, pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení, tedy svědčit. Výpověď 

svědka je zpravidla ústním úkonem, který se odehrává v jednotlivých stádiích trestního 

řízení, v nejširší míře ovšem v hlavním líčení.  

V případě, že svědek odmítne plnit svou povinnost vypovídat, je možné mu 

uložit pořádkovou pokutu a snažit se jej tak donutit k podání výpovědi. Pokud odepře 

plnit svou povinnost opakovaně, může být uznán vinným ze spáchání trestného činu 

pohrdání soudem podle § 336 TZ. Svědek má nejen povinnost vypovídat o tom, co je 

mu známo o trestném činu, ale je povinen vypovídat pravdivě a nic nezamlčet. 

V případě, že svědek povinnost podání pravdivé a úplné výpovědi poruší a vypovídá 

                                                 
8 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, str. 387 
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lživě či určité skutečnosti zamlčuje, dopouští se trestného činu křivé výpovědi a 

nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2, popř. odst. 3 TZ.9 

Z povinnosti vypovídat existují výjimky, kdy svědek může bez negativních 

následků vůči své osobě výpověď odepřít, zůstává však povinnost dostavit se na 

předvolání k výslechu. Důvodem, proč v některých případech není právo státu na 

svědkovu výpověď uplatňováno, je ochrana veřejného zájmu, zejména ochrana 

informací udržovaných v tajnosti anebo ochrana zájmu soukromého.10  

Výjimkou jsou i případy osob požívajících výsad a imunit, které stanoví český 

právní řád a mezinárodní právo.11 Podle čl. 28 Ústavy mohou výpověď o skutečnostech 

zjištěných v průběhu mandátu odmítnout poslanci a senátoři Parlamentu ČR. Podobně 

stanoví Ústava pro soudce Ústavního soudu v čl. 86 odst. 3. Tyto osoby na rozdíl od 

dalších případů nemají ani povinnost dostavit se k výslechu. Nic jim ovšem nebrání v 

dobrovolném  podání svědectví. 

Svědek může rovněž (s výjimkou trestných činů, u kterých platí oznamovací 

povinnost podle § 100 odst. 3 a § 168 TZ) odmítnout vypovídat proti osobě, se kterou je 

v blízkém příbuzenském či obdobném vztahu. Totéž platí v případě, že by takovéto 

osobě anebo sobě svým svědectvím způsobil nebezpečí trestního stíhání. O tom, zda je 

svědek oprávněn využít možnosti odepřít výpověď rozhoduje ten orgán činný v trestním 

řízení, který provádí výslech. Pokud ovšem takováto osoba svého práva nevyužije, 

vztahují se na ni veškerá pravidla stanovená pro svědka. Před každým výslechem musí 

být tato osoba řádně poučena o svém právu nevypovídat a je nutné, aby výslovně 

prohlásila, že svého práva nevyužívá. Při nedodržení takového postupu nebude možné 

výpověď svědka v řízení použít.12 

 Další skupinou případů je ta, kdy se na rozdíl od předchozích případů nejedná o 

právo odmítnout vypovídat, nýbrž přímo o zákaz výslechu těchto osob. Je povinností 

vyslýchajícího orgánu, aby tuto skutečnost zohlednil z úřední povinnosti a to bez ohledu 

na to, zda si svědek přeje vypovídat, nebo ne.  Je tedy vyloučena možnost dobrovolného 

podání svědectví. Jedná se o ty osoby, které jsou z určitého důvodu svázány 

                                                 
 9 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 414 
10 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: 

Leges, 2012, str. 729 
11 Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna., T. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 

317 
12 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 388 
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mlčenlivostí. Může se jednat např. o ochranu utajovaných informací podle zákona o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, mlčenlivost advokáta, 

lékaře, zdravotnického pracovníka, poštovních doručovatelů či církevního hodnostáře.13 

 

1.2.3 Povinnost podrobit se konfrontaci a rekognici 

Svědek má povinnost zúčastnit se zvláštních vyšetřovacích úkonů, aby tak 

přispěl k objasnění trestného činu. Výjimkou jsou případy, kdy má právo odepřít 

výpověď.  

Konfrontace je neopakovatelným důkazním prostředkem, který slouží 

k vyjasnění rozporů v dříve učiněných výpovědích, často jsou získány i informace nové. 

Lze ji provádět pouze v soudním řízení. Osoby, jejichž výpovědi si protiřečí, jsou před 

orgány činnými v trestním řízení postaveny proti sobě a vypovídají o skutečnostech, 

které jsou rozporné, popř. i o dalších skutečnostech. Tato psychicky vypjatá situace má 

za úkol donutit vyslýchané k pravdivým odpovědím. Konfrontované osoby si mohou 

navzájem klást otázky pouze se souhlasem vyslýchajícího. Prováděny jsou konfrontace 

nejen mezi svědky, ale i mezi svědkem a obviněným či mezi spoluobviněným 

navzájem. Osoby mladší 18 let kromě výjimečných případů není možné konfrontaci 

podrobit z důvodu jejich ochrany před psychickou zátěží. Dalším omezením je 

nemožnost použití této metody, pokud je svědek utajen, což vyplývá z logiky věci. O 

průběhu konfrontace je sepsán protokol.14 

 Rekognice neboli znovupoznání je rovněž zpravidla neopakovatelný procesní 

úkon, který pomáhá poznat osoby (živé i mrtvé) nebo věci (movité i nemovité). 

Rekognice v případě živých osob spočívá v tom, že svědku je prezentována skupina 

osob a on z nabízeného výběru identifikuje např. osobu pachatele. Rekognice pachatele 

je typicky založena na tom, že jej svědek pozná mezi dalšími osobami, které jsou svým 

vzhledem pachateli blízké a to buď přímým pozorováním, nebo prohlídkou fotografií. 

V tomto případě musí být zajištěno, aby se svědek se osobami účastnícími se rekognice, 

tedy pachatelem a figuranty, dříve nesetkal, to by totiž ovlivňovalo jeho úsudek.15  

                                                 
13 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 415 
14 např. Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: 

Leges, 2012, str. 737 
15 např. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 412 
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Dalším způsobem je znovupoznávání hlasu zjišťované osoby, kdy svědek osobu 

mezi ostatními vybírá na základě jejího hlasového projevu. K tomuto úkonu ovšem 

nemůže být obviněný donucován, jelikož by to bylo v rozporu se zásadou, že nikdo 

nesmí být nucen sám sebe obviňovat. A protože by se jednalo o hlasový projev, tedy 

aktivní jednání obviněného, tak by právě k obviňování sama sebe došlo.16  

Pokud se jedná o osobu mrtvou, je rekognicí zjišťována její totožnost. Typicky je 

o ni požádána blízká osoba mrtvého, která podle jeho vzhledu potvrdí, či vyvrátí jeho 

totožnost.17 

Co se týká poznávání předmětů, typicky se může jednat o vražednou zbraň, 

předmět hledaný apod. V praxi je ovšem užívána jen rekognice movitých věcí, věci 

nemovité jsou ohledávány na místě.  Trestní řád stanovuje, že při provádění rekognice 

by měla být přítomna další nezávislá osoba. O průběhu a výsledku rekognice je také 

pořízen protokol.18 

 

1.2.4 Povinnost zúčastnit se vyšetřovacího pokusu, rekonstrukce a 

prověrky na místě 

Vyšetřovací pokus je metoda, která se používá, když je třeba ověřit, zda se určitá 

skutečnost relevantní pro trestní řízení mohla stát za určitých podmínek určitým 

způsobem. Probíhá v umělém prostředí a za změn podmínek se prověřuje např. tvrzení 

obviněného či svědka, o kterém je pochybnost. Mnohdy vyšetřovací pokus ukáže i další 

skutečnosti a může tak sloužit i k získání nových informací. Použití vyšetřovacího 

pokusu je možné jen tehdy, pokud není možné informaci o zjišťované skutečnosti 

opatřit jinak. Svědek je povinen se jej zúčastnit s výjimkou případů, kdy má právo 

odepřít výpověď. V tomto případě nesmí být k účasti donucován.19 

Pokud jde o rekonstrukci, tato metoda se od vyšetřovacího pokusu odlišuje svou 

komplexností. Dochází při ní k obnovení podmínek či celé situace a to zpravidla na 

místě činu. Orgány činné v trestním řízení tímto způsobem získají celistvý obrázek o 

tom, jak byl trestný čin spáchán a na základě toho mohou vyhodnotit podané výpovědi 

                                                 
16 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: 

Leges, 2012, str. 739 
17Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna., T. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, str. 360 
18 např. Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 432 
19 např. Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna., T. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, 

str. 362 
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osob. Svědek se zapojuje tak, že se účastní sehrávání situace, za které se trestný čin 

odehrál a popisuje, jak tuto situaci vnímal. Stejně jako v případě vyšetřovacího pokusu 

nesmí být svědek donucován k účasti v případě, kdy má právo odepřít výpověď. Dále je 

zakotvena subsidiární povaha tohoto úkonu a to zejména z důvodu obtížnosti jejího 

provedení.20 

Prověrka na místě je úkon určený k prověření či upřesnění výpovědi vztahující 

se ke konkrétnímu místu, na kterém mělo dojít ke skutečnostem důležitým pro trestní 

řízení a je prováděna zpravidla na tomto místě. Především se jedná o místo spáchání 

trestného činu, tedy např. místo, kde se odehrálo jednání, nebo nastal následek. Při 

tomto úkonu určitá osoba ukazuje na místa, kde k činnosti došlo a přitom popisuje nebo 

převádí, co viděla nebo jinak vnímala. Účelem je i doplnit již získané informace o 

poznatky další. Na rozdíl od rekonstrukce ale nejde o komplexní obnovení situace, ale 

jedná se o úkon užší. O povinnosti účasti svědka majícího právo odepřít výpověď platí 

obdobně to, co u předešlých úkonů.21 

 

1.2.5 Povinnost podrobit se vyšetření duševního stavu znalcem a 

úkonům ke zjištění totožnosti svědka 

 TŘ v § 118 stanoví, že v případě, že u svědka velmi důležitého pro trestní řízení 

vznikne pochybnost o jeho duševním zdraví, je možné nechat jej přezkoumat znalcem a 

svědek má povinnost toto strpět. K vyšetření duševního stavu svědka postačí přibrat 

jednoho znalce psychiatra, pokud je ale třeba zjišťovat zvlášť důležité skutečnosti, je 

potřeba přibrat znalce dva. Svědek je ke znalci předvolán, a pokud se k němu nedostaví, 

je možné mu uložit pořádkovou pokutu nebo jej dokonce nechat předvést.22 Svědka ale 

nelze nechat pozorovat ve zdravotnickém ústavu, jak je to možné u obviněného. 

Někdy je potřeba zjistit nebo potvrdit svědkovu totožnost či zjistit jiné 

informace. Trestní řád dává v § 114 orgánům činným v trestním řízení pro tento účel 

oprávnění nařídit mu prohlídku těla a jiné podobné úkony. Těmito jinými úkony může 

                                                 
20 např. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 415 
21 např. Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 437 
22 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck 2013, str. 1657 
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být např. odběr krve nebo jiného tělesného materiálu a jejich následný test, kterým se 

totožnost ověří. 

Prohlídku těla je povinen podstoupit každý, pokud je třeba zjistit, zda jsou na 

jeho těle následky trestného činu (bodné rány, jizvy, hematomy apod.). Týká se to tedy i 

svědka, protože i on může být (a často je) zároveň poškozenou osobou. Prohlídka může 

být prováděna lékařem, v případě, že ji provádí jiná osoba, musí být stejného pohlaví 

jako vyšetřovaný. Pokud někdo prohlídku odmítá, může k ní být i donucován. U svědka 

připadá v úvahu donucení uložením pořádkové pokuty. 

Jiné úkony, při kterých dochází k zásahu do tělesné integrity (jako např. odběr 

krve) může provádět lékař, ale i odborný zdravotnický pracovník. K provedení těchto 

úkonů může být odmítající osoba donucována rovněž pořádkovou pokutou. 

 Naproti tomu úkony, které do tělesné integrity nezasahují (odběr moči, vzorku 

vlasů, pachu), může provést sama osoba, jejíž biologický materiál je odebírán a s jejím 

souhlasem pak orgán činný v trestním řízení (zpravidla to bývá policejní orgán) 

zabývající se případem. Bez souhlasu je k odběru oprávněn lékař nebo odborný 

zdravotnický pracovník. 

Pokud se u svědka objeví podezření, že se zdržoval na místě činu, je rovněž 

povinen podrobit se úkonům směřujícím ke zjištění totožnosti podle § 114 odst. 3. 

Těmito úkony může být např. snímání daktyloskopických otisků, provádění měření těla, 

odběr biologických vzorků atd. I v tomto případě může být svědek donucován uložením 

pořádkové pokuty.23 

Dále je svědek povinen napsat potřebný počet slov, pokud je to potřeba ke 

zjištění pravosti jeho rukopisu na listině.24 Na rozdíl od obviněného, který nemůže být 

k tomuto úkonu donucován z důvodu zásady, že nikdo nesmí být nucen obviňovat sám 

sebe, může být svědek k tomuto úkonu donucován opět uložením pořádkové pokuty, 

popř. i předvedením. 

 

1.2.6 Právo vypovídat v mateřském jazyce, právo na tlumočníka 

Jednou ze základních zásad trestního řízení je, že každý, kdo prohlásí, že 

nerozumí češtině, v níž je řízení před českými soudy zásadně vedeno, má právo před 

                                                 
23 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck 2013, str. 1632 a násl. 
24 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 392 
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soudem používat svůj mateřský jazyk nebo jazyk, který ovládá. Pro komunikaci v rámci 

řízení je mu proto ustanoven tlumočník na náklady státu.25  

 

1.2.7 Právo na právní pomoc  

Svědek má právo žádat, aby advokát, jehož si sám zvolí, byl přítomen při jeho 

výslechu.26 Advokát je mu nápomocen zejména tím, že dohlíží, aby svědkovi nebyla 

odepřena jeho práva (např. právo na odmítnutí výpovědi) a poskytuje mu potřebná 

vysvětlení.27 

Toto oprávnění sice není zakotveno trestním řádem, ale vychází přímo 

z předpisu vyšší právní síly a to z Listiny základních práv a svobod, kde je upraveno 

článkem 37 odst. 2: 

Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či 

orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. 

Ústavní soud opakovaně28 řešil stížnosti týkající se odepření tohoto práva ze 

strany Policie ČR s odůvodněním, že právo na právní pomoc není zakotveno trestním 

řádem. V nálezu sp. zn. I. ÚS 734/04 pak ÚS dovodil: 

„Nedostatek výslovné právní úpravy v trestním řádu není důvodem odmítnutí 

práva na právní pomoc, neboť je garantováno v právním předpise vyšší právní síly 

takovým způsobem, že zde není dán žádný prostor pro jeho vyloučení obecnou 

úpravou.“ 

 

1.2.8 Právo žádat o neuvádění osobních informací v protokolu o 

úkonu trestního řízení, právo na informace o osobě pachatele a 

jeho bydlišti, právo na poskytnutí ochrany 

Všechna tato práva slouží k ochraně svědka, který by mohl být ohrožen na svých 

základních právech. Vzhledem k rozšíření organizovaného zločinu v České republice 

během 90. let vzrůstala potřeba chránit svědky vůči agresivním praktikám zločinných 

gangů. Došlo tedy k uzákonění různých metod ochrany svědků. Rámec této ochrany je 

                                                 
25 Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vydání. Praha: 

Leges, 2012, str. 552 
26 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 413 
27 např. Kašpar, M.: K právu svědka na právní zastoupení v trestním řízení 
28 např. II. ÚS 386/04, I. ÚS 734/04 

http://www.sagit.cz/pages/uz.asp?sn=y&hledany=141%2F1961&cd=5&typ=r&levelid=344738
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stanoven TŘ, v roce 2001 došlo k přijetí zvláštního Zákona o zvláštní ochraně svědka a 

dalších osob v souvislosti s trestním řízením. Dále se tomuto tématu věnuji v kapitole č. 

5 Ochrana svědka.29 

 

1.2.9 Právo na svědečné 

Právo na svědečné je upraveno § 104 TŘ. Jeho význam spatřuji v tom, že není 

žádoucí, aby svědek trpěl tím, že plní svou povinnost svědčit. Tím, že se účastní 

výslechu, popř. dalších úkonů trestního řízení, přichází o čas, který by jinak trávil 

v práci a tím tedy i o mzdu. Proto je mu státem poskytována náhrada nutných výdajů, 

která se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnost ČR č. 37/199230 (ta dále odkazuje na 

zákony, podle nichž se provede výpočet náhrady). Tato náhrada zahrnuje cestovní 

náklady svědka (např. jízdné, stravné a náklady noclehu) a dále prokázaný ušlý výdělek. 

Není ale poskytována automaticky, je potřeba o ni žádat a to do tří dnů od provedení 

úkonu řízení, jinak toto právo zaniká. O nutnosti žádosti o náhradu musí být svědek 

řádně poučen. O přiznání svědečného rozhoduje ten orgán činný v trestním řízení, který 

svědka předvolal a činí tak usnesením, které lze napadnout stížností pouze v případě, 

kdy o poskytnutí svědečného rozhodl policejní orgán, nikoliv pokud rozhodoval státní 

zástupce nebo předseda senátu. 

 

1.3 Provádění důkazu svědkem-výslech a svědecká výpověď 

Dokazování jako takové probíhá v rámci celého trestního řízení, v nejširší míře 

je to ale v hlavním líčení. Svědek jakožto nositel důkazů sděluje informace orgánům 

činným v trestním řízení prostřednictvím své zpravidla ústní výpovědi, kterou podává 

v rámci výslechu. Ten musí být orgánem činným v trestním řízení řádně připraven tak, 

aby byl co nejefektivnější a co nejvíce dopomohl ke zjištění rozhodných skutečností.31 

 

                                                 
29 např. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 389 
30 vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
31 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 391 
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1.3.1 Příprava výslechu 

Stadium přípravy se odehrává ve dvou fázích-analytické a syntetické. Ve fázi 

analytické dochází k individualizaci výslechu vzhledem k osobě svědka (jeho věku, 

vyspělosti, inteligenci apod.) a dále analýze dosud získaných informací. Je potřeba, aby 

bylo ujasněno, co je cílem výslechu, které otázky je potřeba objasnit. Rovněž musí být 

vybrán co nejvhodnější vyslýchající, který bude za daných okolností schopen provést co 

nejefektivnější způsob vedení výslechu a zajistit tak co nejlepší výsledek.32  

Fáze syntetická vychází z informací získaných ve fázi analytické. Na jejich 

základě je pak určen způsob provedení výslechu jeho místo a čas, popř. další záležitosti 

jako je způsob ochrany svědka apod. Z důvodu co největší individualizace výslechu 

existuje několik způsobů jeho vedení. Těmito způsoby a jejich použitím se zabývá 

kriminalistická taktika, která je podoborem kriminalistiky. Svou roli hraje také forenzní 

psycholog, který svými poznatky přispívá k výběru takového způsobu výslechu, který 

umožní orgánům činným v trestním řízení získat od vyslýchaného co nejvíce právně 

relevantních informací k danému případu.33 

Před zahájením výslechu je potřeba ověřit svědkovu totožnost, zjistit jeho vztah 

k obviněnému (který je velmi důležitý zejm. pro hodnocení věrohodnosti výpovědi), 

popř. další významné okolnosti (např. svědek je v příbuzenském vztahu s obviněným či 

je osobou totožnou s poškozeným) ovlivňující důkazní sílu jeho výpovědi. Dále je třeba 

poučit jej o právech, která mu náleží, zejm. o právu odepřít výpověď.34 Velmi důležité 

je poučit svědka o významu, který má jeho výpověď pro řízení a o následcích křivé 

výpovědi, která je trestným činem podle § 346 TZ.  

 

1.3.2 Průběh výslechu 

Výslech je pro všechny účastníky velmi psychicky náročný. Musí tedy probíhat 

šetrně vůči osobnosti svědka, zvlášť pokud je svědek zároveň poškozeným. Aby byl 

svědek při své výpovědi co nejméně ovlivněn a mohl získané informace předat 

v nezkreslené podobě, nesmí být podle § 209 TŘ přítomen výslechům obviněného či 

výslechům jiných svědků, pokud sám ještě nevypovídal. Svědectví je podáváno ústně, 

                                                 
32 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 391 
33 Spurný, J.: Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. str. 19 a násl. 
34 např. Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 419 
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není možné jej číst. Nanejvýš je svědku dovoleno nahlédnout do jeho poznámek. 

Výjimkou ze zásady ústnosti výpovědi je protokol o výpovědi svědka z přípravného 

řízení, který lze při splnění podmínek stanovených TŘ přečíst.35 

Výslech svědka zpravidla provádí předseda senátu či samosoudce. Podle § 215 

odst. 2 TŘ jej ale mohou provádět i státní zástupce, obžalovaný nebo jeho obhájce a to 

v případě, že výslech konkrétního svědka navrhli. Předseda senátu jim zpravidla vyhoví, 

výjimkou jsou případy demonstrativně vyčtené ve druhé větě téhož ustanovení. Jedná se 

o svědka, který je zároveň obviněným, svědka mladšího 15 let či svědka nemocného 

nebo zraněného. V těchto případech může předseda senátu provedení důkazu odepřít. 

Samotná svědecká výpověď probíhá ve dvou etapách. Nejprve svědek vypovídá 

o skutečnostech důležitých pro trestní řízení, které svými smysly vnímal a to bez 

přerušení orgány činnými v trestním řízení (fáze monologu). Tato fáze má přinést 

celistvý obrázek o proběhnuvší události ze subjektivního pohledu vyslýchané osoby. 

V této fázi vypovídá vše, co ví o spáchaném trestném činu, o osobě pachatele, o 

okolnostech, za kterých ke spáchání trestného činu došlo a rovněž sděluje, jakým 

způsobem se tyto informace dozvěděl.36 

V etapě druhé (fáze dialogu) přichází na řadu kladení otázek. Vyslýchající se 

jimi snaží zjistit více informací či odstranit nejasnosti a rozpory ve svědkově výpovědi. 

Pro kladení otázek existují určitá pravidla, a to proto, aby nebylo s výpovědí 

manipulováno. Otázky tedy musejí být jasné a přímé, pro svědka srozumitelné, nesmí 

svědkovi odpověď podsouvat či ho k ní navádět.37 Český trestní řád ve svém § 101 odst. 

3 přímo zakazuje otázky sugestivní (navádějící, tj. otázky, ve kterých již je obsažena 

odpověď) i otázky, v nichž by byly obsaženy klamavé a nepravdivé okolnosti (naukou 

označované jako kapciózní neboli záludné, lstivé).38 Vyslýchající by měl být schopen 

nejen efektivní komunikace s vyslýchaným, ale i vyhodnocení neverbálních projevů 

svědka jako je výraz tváře, gesta, oční kontakt, pohyby těla atp. Jen tak si může udělat 

komplexní obrázek o svědkových tvrzeních. Pokud svědek odmítá s vyslýchajícím 

spolupracovat a nechce vypovídat, lze na něj kromě právních sankcí zapůsobit i 

                                                 
35 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 394 
36 např. Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna., T. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, 

str. 325 
37 Např. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2013, str. 394 
38 Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck 2013, str. 1490 
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psychologickými technikami. Užíváno je např. vysvětlování důležitosti výpovědi, 

prezentování dalších důkazů, dovolávání se na city a rozum vyslýchaného či poukázání 

na dopady takového postoje. Záleží pak na zkušenostech a schopnostech vyslýchajícího, 

zda se mu podaří pomocí vhodně zvoleného prostředku vyslýchanou osobu přesvědčit 

ke změně postoje.39  

 

1.3.3 Vyhodnocení svědecké výpovědi 

Svědecká výpověď je nejčastějším a velmi často klíčovým důkazním 

prostředkem v trestním řízení, ovšem nemůže být automaticky přijímána jako naprosto 

pravdivá a přesná, naopak musí být prověřena a vyhodnocena orgány činnými 

v trestním řízení, a to podle zásady volného hodnocení důkazů. Z výpovědi svědka je 

pro orgány činné v trestním řízení relevantní pouze faktická část, nikoliv svědkovo 

osobní hodnocení situace nebo jeho domněnky a dohady.  

Existují dva druhy svědků-ti, kteří chtějí vypovídat pravdu a ti, kteří vědomě 

vypovídají lživě či zkreslují fakta. Bohužel ani výpověď prvně jmenovaných nemůže 

být považována za úplně spolehlivou. Lidské smysly samozřejmě nejsou stoprocentní, 

takže je možné, že to, jak svědek situaci vnímal, není skutečný průběh této situace. 

V potaz musí být brány objektivní faktory, jako je např. špatná viditelnost či velká 

vzdálenost svědka od místa spáchání trestného činu a rovněž faktory subjektivní, jimiž 

mohou být psychické rozpoložení svědka, jeho slabší zrak či sluch. Dále mohlo dojít 

k např. stresem vzniklému vytěsnění určitých skutečností z mysli svědka. Rovněž 

paměť postupem času ochabuje a může dojít k domýšlení si určitých chybějících 

skutečností. Podceňovat nemůžeme ani stresovou situaci výslechu, která na většinu lidí 

dokáže velmi zapůsobit a ovlivnit tak kvalitu výpovědi. Svědek se může i špatně 

vyjadřovat, což může způsobit nesprávnou interpretaci jeho výpovědi.  

Situace u lživě vypovídajících svědků je samozřejmě horší. Křivá výpověď je 

zjištěna jejím porovnáním s dalšími důkazy. Zvláštní a velmi častá situace nastává, 

pokud je osoba svědka totožná s osobou poškozeného, který může být pachatelem 

zastrašován či vydírán, což ho nutí upravit svou výpověď. Jsou ale i opačné případy, 

kdy má poškozený touhu se pachateli pomstít, a tak vypovídá co nejvíce v jeho 

neprospěch. Soud tedy musí brát zřetel na všechny okolnosti, vlastnosti svědka a 

                                                 
39 Spurný, J.: Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. str. 22 a násl. 
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vzájemné vztahy mezi svědkem a obviněným a svědeckou výpověď pečlivě 

vyhodnotit.40 

 

1.4 Mladistvý jako svědek 

TŘ  v § 102 stanoví zvláštní požadavky na výslech svědka, kterým je osoba 

mladší 18 let. Jejich důvodem je zvýšená ochrana těchto osob, jejich psychiky a snaha o 

neprohlubování jejich traumatu tím, že si musí znovu vybavovat trestný činu, jehož byli 

svědkem či přímo obětí. Proto je při výslechu těchto osob obligatorně přítomen orgán 

sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba, která má zkušenosti s výchovou mládeže 

(např. pedagog).41 Taková osoba disponuje oprávněním výslech odložit či přerušit, 

pokud situaci vyhodnotí tak, že by mohlo dojít k narušení duševního či mravního 

vývoje mladistvého. Samotný výslech je neopakovatelným úkonem, je tedy proveden 

pouze jednou a to tak, aby byla zjištěna komplexní informace a nebylo nutné jej 

opakovat. Ve většině případů je takto proveden v přípravném řízení a v dalších stádiích 

je proveden už jen přečtením protokolu. Takový postup je možný, pokud byla naplněna 

zásada kontradiktornosti trestního řízení tím, že obviněnému nebo jeho obhájci bylo 

umožněno klást svědkovi mladšímu 18ti let při výslechu otázky. Způsob vedení 

výslechu by měl být zvlášť šetrný k osobě vyslýchaného a upraven podle jeho věku a 

rozumové vyspělosti.42 

V některých případech můžou být výslechu přítomni rodiče dítěte. Tak je tomu 

ale pouze tehdy, kdy sami nemají na výsledku řízení žádný zájem a nebudou tak svou 

přítomností ovlivňovat svědeckou výpověď anebo není-li tu obava, že dítě nebude před 

jejich zraky vypovídat pravdu. Přítomnost rodičů svědka však nenahrazuje přítomnost 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí či jiné osoby mající zkušenosti s výchovou dítěte, 

ta je obligatorní v každém případě.43  

                                                 
40 např. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 391 
41 např. Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna., T. a kol.: Trestní právo procesní, 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, 

str. 328 
42 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 422 
43 např. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 393 



 

17 

 

U svědka je rozhodující jeho věk v době provádění výslechu, tedy pokud se 

trestný čin stal v době, kdy je svědek mladší 18 let, ale své svědectví podává až po 

dovršení tohoto věku, použijí se obecné předpisy.44 

 

1.5 Ochrana svědka 

Svědecká výpověď je v praxi velmi významným důkazním prostředkem a 

z pohledu pachatele trestného činu je nebezpečná a nežádoucí. Pachatel či jeho 

komplicové tedy mohou používat různé taktiky, jak svědku v jeho výpovědi zabránit. 

Může jít o vyhrožování, vydírání či dokonce likvidaci jeho osoby nebo osoby jemu 

blízké. K tomuto nebezpečnému chování může dojít jak s úmyslem preventivně zastrašit 

svědka, tedy s cílem zabránit mu v podání výpovědi, tak i následně jako odplata.45  

Takovéto jednání je nežádoucí nejen z hlediska řádného průběhu trestního řízení, 

kdy na svědka působí odstrašujícím způsobem, takže se vypovídat bojí, výpovědi se 

vyhýbá, zamlčuje určité skutečnosti či vypovídá nepravdu, ale i z pohledu ochrany 

osobnosti a jejího života a zdraví. Obava z ohrožení může plynout z proběhnuvšího 

vyhrožování, jakož i z osobních vlastností obviněného, velmi důvodná je v případě 

organizovaného zločinu.46 

Z těchto důvodů český právní řád zakotvuje ochranu svědků, kterým by takovéto 

nebezpečí mohlo hrozit. Obecnou úpravu obsahuje TŘ v § 55 odst. 2.:  

Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké v 

souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí 

porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným 

způsobem, orgán činný v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby 

svědka; jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale 

vedou se odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v 

trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu požádat o utajení své podoby a 

podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým je pak veden. Je-li třeba 

zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna 

potřebná opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých stanoví zvláštní 

                                                 
44 Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 393 
45 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 6. 
46 např. Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 427 



 

18 

 

zákon. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů 

svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, 

připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se 

nadále neutajují; to neplatí, je-li utajována totožnost a podoba osob uvedených 

v §102a. 

Toto zákonné ustanovení je vykládáno tak, že „k aplikaci institutu utajeného 

svědka postačí vyšší stupeň pravděpodobnosti ohrožení, který však musí být dostatečně 

odůvodněn zjištěnými skutečnostmi“47.  Těmito skutečnostmi můžou být např. existující 

výhružky či jiné formy zastrašovaní svědka či osob jemu blízkých (pronesené ústně 

nebo prostřednictvím dopisu, komunikačního zařízení apod.)48. Vždy je nutné vycházet 

z konkrétního případu za posouzení konkrétních okolností a jeho specifik. Tyto 

okolnosti musí být podle nálezu ÚS sp. zn. III. ÚS 291/03 uvedeny v odůvodnění 

rozsudku soudu a to z důvodu jejich přezkoumatelnosti. 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 5 Tdo 792/2007 judikoval, že hrozící 

újma na zdraví nemusí dosahovat intenzity, která si žádá lékařské ošetření nebo 

pracovní neschopnost. 

Speciálními zákony upravujícími tuto oblast jsou Zákon o zvláštní ochraně 

svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením (č. 137/2001 Sb.) a Zákon o 

Policii ČR (č. 273/2008 Sb.). Zákon o policii v § 2 odst. 1 písm. a) stanovuje 

všeobecnou povinnost policistů chránit bezpečnost osob a majetku, která je ovšem spíše 

krátkodobého charakteru a nejedná se o komplexní zajištění svědkovi bezpečnosti.49 

 

1.5.1 Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s 

trestním řízením 

Tento zákon vymezuje svůj účel i pojem ohrožené osoby v § 1 odst. 1, jeho 

subsidiární použití je zakotveno v §1 odst. 2: 

 

                                                 
47 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 61 
48 Vantuch, P: K současnému stavu ochrany svědků a osob podávajících vysvětlení, LIT44577CZ, Systém 

ASPI 
49 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 107 a násl. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_rad/cast1h5.aspx#par102a
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(1) Účelem tohoto zákona je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku 

a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na 

zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, (dále jen „ohrožená osoba“). 

(2) Podle tohoto zákona se postupuje, jen nelze-li bezpečnost ohrožené osoby zajistit 

jiným způsobem. 

Ohroženou osobou je nejen svědek obžaloby či obhajoby, ale i osoba, která 

podává vysvětlení, je znalcem, tlumočníkem, vypovídajícím obhájcem nebo 

vypovídajícím obviněným (případy organizovaného zločinu a většího počtu 

obviněných), rovněž i osoba blízká osobám výše vyjmenovaným.50 Dále zákon definuje 

osobu chráněnou, což je ohrožená osoba, která byla zařazena do programu ochrany. 

1.5.1.1 Ochrana ohrožených osob podle zákona o zvláštní ochraně svědka a 

dalších osob v souvislosti s trestním řízením 

Ochrana je ohroženým osobám poskytována Policií ČR a vězeňskou službou. 

Způsobů ochrany je několik, zákon uvádí osobní ochranu, přestěhování ohrožené osoby 

a její rodiny a zastření skutečné totožnosti. Osobní ochrana znamená, že ohrožená osoba 

bude nepřetržitě či periodicky střežena příslušníkem Policie ČR. Co se týká 

přestěhování ohrožené osoby a její rodiny a následné pomoci v novém sociálním 

prostředí, je nutno říci, že je využíváno pouze v krajním případě. Jde totiž o velmi 

významný zásah do života ohrožené osoby, který je navíc spojen s velmi vysokými 

náklady ze státní kasy. Vzhledem k tomu, že přestěhování v rámci ČR je často ochranou 

nedostatečnou, je k němu možné využít i území cizího státu, pokud s ním je tento druh 

spolupráce dohodnut. Nejvyšší formou ochrany je zastírání totožnosti chráněné osoby, 

tedy utajení jeho identity. V tomto případě jsou chráněné osobě vydány krycí doklady a 

je vytvořena legenda o její existenci, která je zanesena do informačních systémů veřejné 

správy.51 

S poskytnutím ochrany musí ohrožená osoba souhlasit a zároveň ji musí schválit 

ministr vnitra. Bez jejich souhlasu lze ochranu dočasně poskytnout, pouze pokud 

ohroženému bezprostředně hrozí nebezpečí. Pokud chráněná osoba vezme svůj souhlas 

zpět či ministr vnitra rozhodne o ukončení ochrany, ochrana přestává být poskytována. 

                                                 
50 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 94 
51 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 100 
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Rozhodnutí o ukončení poskytování ochrany pak nelze přezkoumat v přezkumném 

řízení, jedinou možností obrany je podat žalobu podle SŘS. 

Zákon dále specifikuje oprávnění policejního orgánu a vězeňské služby při 

poskytování ochrany ohrožené osoby, což je např. vstup do objektů, provádění 

prohlídky osob, věcí a dopravních prostředků nebo opatření si krycích dokladů, které 

zastírají jeho skutečnou identitu. 

 

1.5.2 Utajení identity svědka 

V některých případech (jedná se zejména o případy organizovaného zločinu) je 

potřeba ochrana osoby svědka a osob jemu blízkých natolik naléhavá, že identita svědka 

musí být utajena. Existuje několik možností, jak utajení osoby svědka zajistit. Tu 

nejvhodnější vybírá v přípravném řízení policejní orgán nebo státní zástupce a navrhuje 

ji svědkovi. Ve stádiu řízení před soudem je to soud, kdo přezkoumá závěry vzešlé 

z přípravného řízení a vyhodnocuje, zda jsou splněny podmínky utajení svědkovi 

identity a pokud dojde k závěru, že nejsou, může rozhodnout o jeho odtajnění.52 

Možnosti, jak svědkovu identitu utajit, jsou popsány dále. 

 

1.5.2.1 Vedení jména svědka odděleně od spisu 

Pokud svědek souhlasí, ve spisu není uvedeno jeho jméno a podepisuje se 

jménem smyšleným. Údaje o jeho totožnosti jsou vedeny odděleně od trestního spisu ve 

zvláštním spisu označeném stupněm utajení podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, k němuž mají přístup jen orgány 

činné v trestním řízení.53  

 

1.5.2.2 Utajení totožnosti při výslechu 

Pokud jde o svědeckou výpověď, odehrává se bez přítomnosti obviněného i jeho 

právního zástupce. Svědek musí být na místo, kde vypovídá, dopraven tak, aby jej 

nebylo možné identifikovat, totéž platí i při jeho odchodu. Co se týká jeho výpovědi 

před soudem v rámci hlavního líčení, probíhá buď v soudní síni za vyloučení 

                                                 
52 např. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 390 
53 Jelínek, J. a kolektiv: Trestní právo procesní, 3. vydání. Praha: Leges, 2013, str. 429 
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obžalovaného a jeho právního zástupce, nebo ve speciální oddělené místnosti pro 

utajeného svědka, kam není vidět a jeho hlas je technicky zkreslen. Dále je možné 

využít různé technické prostředky, jako je např. přenos jeho výpovědi přes televizi, kde 

je jeho obličej rozmazán tak, aby nebylo poznat, o koho jde. Použití technických 

prostředků je výhodné zejména z důvodu, že obviněný a jeho obhájce můžou svědkovi 

přímo klást otázky.54 

 

1.5.3 Problematika institutu utajení svědka 

Pokud nejsou použity jiné metody zakrytí identity svědka (kukla, zkreslení 

hlasu, výpověď z oddělené místnosti) a tento je vyslýchán v nepřítomnosti 

obžalovaného a jeho obhájce, dochází ke střetu zájmu na ochraně osoby svědka a zájmu 

na řádném a spravedlivém soudním procesu a je nabourán princip kontradiktornosti 

procesu a princip rovnosti účastníků. Vzhledem k tomu, že obsah výpovědi je 

obviněnému často sdělen pouze přečtením protokolu, ve kterém je zachycena, je mu 

znemožněn výkon jeho oprávnění, a to klást svědkovi přímo otázky. V tomto případě 

má možnost dotazovat se jej pouze písemně, čímž dochází k prolomení zásady ústnosti 

a bezprostřednosti. Soud nemůže vnímat bezprostřední reakci svědka na položené 

otázky ani jeho mimoslovní projevy (např. mimiku, nervozitu apod.). Znemožněna je 

též konfrontace obviněného a svědka.  

Dalším problémem je, obžalovaný nemůže zpochybnit věrohodnost svědka, 

jelikož neví, kdo jím je. Nemůže tedy např. poukázat na jeho kriminální minulost či na 

jejich vzájemné vztahy.  

Z výše jmenovaných důvodů vyplývá, že je potřeba dodržet zásadu subsidiarity 

výslechu svědka pod utajením. Svědek by tedy měl být utajen jen v krajním případě, 

když žádné jiné prostředky nejsou s to dostatečně zabezpečit jeho ochranu.55  

V praxi je jako velmi problematická vnímána poslední věta ustanovení § 55 odst. 

2 TŘ o odtajnění identity svědka: 

Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů 

svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, 

připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se 

                                                 
54 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 89 
55 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 87 a násl. 
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nadále neutajují; to neplatí, je-li utajována totožnost a podoba osob uvedených v § 

102a. 

V tomto případě se nevydává žádné rozhodnutí, proti kterému by se svědek mohl 

bránit. Dále je obtížné určit, kdy nebezpečí pro svědka pominulo a zda je vůbec možné, 

aby reálně pominulo. Vantuch k tomuto uvádí:  

„Nepovažujeme za správné tyto údaje včleňovat do trestního spisu v žádném 

případě, neboť si nedokážeme představit situaci, v níž by důvody odděleného vedení 

údajů o svědkovi plně pominuly. Pominutí hrozby nemusí být skutečné, nýbrž zdánlivé. 

To, že tuto hrozbu v určitém stadiu trestního řízení nebude již možno spolehlivě, či 

vůbec dovodit, ještě neznamená, že svědkovi nehrozí následek předpokládaný v §55 

odst. 2 TŘ.“56 

Marini naproti tomu tvrdí, že důvody pro odtajnění identity mohou nastat a to 

např. když obviněný nebude nadále představovat pro svědka či jeho blízké hrozbu nebo 

pokud již identita svědka vyšla najevo.57 

Podle mého názoru by k odtajňování svědka docházet nemělo. Vzhledem k 

tomu, že byl již dříve vyhodnocen jako ohrožená osoba, vedly k tomuto postupu jistě 

velmi závažné okolnosti. To, že již od obviněného nebezpečí nehrozí, ovšem 

neznamená, že toto nebezpečí nehrozí od nikoho dalšího. Mám na mysli zejména 

případy organizovaného zločinu, kdy ani smrt obviněného neznamená, že svědek je již 

v bezpečí. Často zločinná organizace ani není rozkryta, tudíž orgány činné v trestním 

řízení můžou situaci mylně interpretovat a vystavit tak svědka vážnému riziku. V tomto 

případě se tedy přikláním k ochraně svědka na úkor zmenšení procesních práv 

obviněného. 

 

1.5.4 Judikatura 

Zmiňovanými problémy se opakovaně zabýval i Ústavní soud a to např. v nálezu 

publikovaném pod č. 214/1994 Sb., kde soud vyhodnocuje nemožnost obviněného 

vyjádřit se k osobě svědka jako popření principu kontradiktornosti procesu a rovnosti 

stran, tedy jako omezení jeho základních práv a svobod. Ty ovšem mohou být omezeny 

                                                 
56 Vantuch, P.: K možnostem utajení totožnosti svědka dle trestního řádu. Právní rozhledy, 1996, č. 10, s. 

453 
57

 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 70 
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a to v případě, kdy dochází k jejich kolizi s jinými základními právy a svobodami. Tuto 

myšlenku Ústavní soud odvozuje od čl. 4 odst. 4 Listiny. 

Se zdůrazněním zásady subsidiarity využití institutu utajeného svědka (tedy 

použití jej pouze v případě, kdy žádné jiné prostředky nejsou dostatečnou ochranou jeho 

osoby) přichází Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 210/98. 

Důležitý právní názor vyslovil ÚS v nálezu sp. zn. III. ÚS 499/04. Podle něj 

musí být výpovědi anonymních svědků podpořeny dalšími důkazy a obžalovaný tedy 

nesmí být odsouzen jen na jejich základě a to právě z důvodu omezených procesních 

práv obžalovaného.  

Tyto právní problémy mnohokrát řešil i Evropský soud pro lidská práva (např. 

Doorson v. Nizozemsko, Lüdi v. Švýcarsko, Krasniki v. ČR) a ve svých rozhodnutích 

vyslovil stejné názory jako český Ústavní soud. 

 

1.6 Postavení svědka ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod 

Evropská úmluva o lidských právech, jak se zkráceně tato úmluva Rady Evropy 

nazývá, byla podepsána v Římě 4. listopadu roku 1950. Tato listina položila základ 

regionální evropské ochrany lidských práv a postupně se připojovali další signatáři. 

Československo ji podepsalo roku 1992. Vzhledem k trestněprávnímu tématu této práce 

se budu dále zabývat pouze jejím článkem 6, který zaručuje právo na spravedlivý 

proces. Na základě této Úmluvy vzniká Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve 

Štrasburku, u kterého se každý může dovolávat porušení práva přiznaného mu 

Úmluvou.  

 

1.6.1 Právo na spravedlivý proces podle čl. 6 ve vztahu ke svědkovi 

Čl. 6 odst. 3 stanoví výčet minimálních práv, která patří každému, kdo je 

obviněn z trestného činu. Jedno z těchto práv zakotvuje čl. 6 odst. 3 písm. d) Evropské 

úmluvy o lidských právech. 

Čl. 6 odst. 3 

Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: 

… 
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d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a 

výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě 

 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že obviněný má v rámci své obhajoby právo 

vyhledávat a navrhovat své svědky a žádat soud, aby byli předvoláni a vyslechnuti. Toto 

jeho právo nesmí být nikterak menší než stejné oprávnění obžaloby, což je projevem 

zásady kontradiktornosti procesu neboli principu rovnosti zbraní. Obviněný má rovněž 

stejné právo klást otázky jak svědkům svědčícím v jeho prospěch, tak i v jeho 

neprospěch. Existují ovšem případy, kdy může dojít k odepření těchto práv. Jedná se o 

situace, kdy svědek zemřel nebo zmizel, využil svého práva odepřít výpověď apod. 

Jindy zase může dojít k omezení těchto oprávnění, svědek například vypovídá v utajení 

a obviněný nemá šanci jej vidět a klást mu otázky přímo. Musí mu být ale umožněno 

dotazovat se svědka písemnou formou, což je ovšem slabou náhradou za nemožnost 

výkonu tohoto práva.58 

Problémem porušování tohoto procesního práva se mnohokrát zabýval ESLP a 

dospěl k několika právním názorům. 

Bylo zformulováno tzv. „pravidlo jediného či rozhodného důkazu“59, které 

znamená, že obviněný musí mít možnost se vyjádřit ke všem prováděným důkazům a 

popř. je zpochybnit. Pokud jde o svědecké výpovědi v neprospěch obviněného, je nutné, 

aby obviněný měl možnost svědky vyslechnout hned nebo jim klást otázky alespoň 

později či nepřímo (např. písemně). Podle ESLP není možné, aby obviněný byl uznán 

vinným výlučně nebo rozhodujícím způsobem na základě výpovědi svědka, jehož neměl 

možnost vyslechnout.60 Takovýto postup by byl v rozporu s čl. 6 Evropské úmluvy a 

znamenal by tedy porušení práva na spravedlivý proces. ESLP ovšem připouští dvě 

výjimky z tohoto pravidla, a to absenci svědka a případy ochrany svědka, který je 

zároveň poškozeným v případech sexuálních trestné činnosti.  

Absence svědka znamená případ, kdy svědek již vypovídal v přípravném řízení, 

následně jej však objektivně nebylo možné předvést, protože např. zmizel a obviněný 

                                                 
58 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 84 a násl. 
59 Nejedlý, J.: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva 

Rozkotová, 2013, str. 107 
60 Nejedlý, J.: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva 

Rozkotová, 2013, str. 108 
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jej tak nemohl vyslechnout. V těchto případech ESLP vyhodnocuje, zda nedošlo 

k nedbalosti ze strany orgánů činných v trestním řízení a bylo opravdu nemožné svědka 

pro další řízení obstarat. Pokud soud zjistí tuto nedbalost, vysloví porušení práva na 

spravedlivý proces podle citovaného článku. Pro tuto problematiku je velmi důležité 

stanovisko, které ESLP vynesl v roce 2003 v kauze Rachdad proti Francii: 

Článek 6 opravňuje (vnitrostátní) soudy k tomu, aby založily uznání viny na 

svědectvích svědků proti obžalovanému, které obžalovaný nebo jeho advokát nemohli 

vyslýchat v žádné fázi (trestního) řízení, pouze v následujících mezích: za prvé, je-li 

absence konfrontace způsobena nemožností lokalizovat svědka, musí být prokázáno, že 

státní orgány svědka aktivně hledaly, aby tuto konfrontaci umožnily, a za druhé 

předmětné svědectví nesmí v žádném případě představovat jediný prvek, na kterém je 

odsouzení založeno. 

V praxi je tato výjimka ze zásady používána tak, že pokud je výpověď svědka, 

kterého obviněný neměl možnost vyslechnout, jediným důkazem, dochází k porušení 

práva na spravedlivý proces a to i v případě, kdy orgány činné v trestním řízení nebyly 

při hledání tohoto svědka nedbalé. Pokud se jedná o důkaz rozhodný, zohledňuje se pro 

určení zachování práva na spravedlivý proces právě případná nedbalost při hledání 

svědka.  

Druhou výjimkou jsou případy sexuální delikvence. ESLP totiž upřednostňuje 

ochranu obětí těchto trestných činů a snahu tyto oběti co nejméně traumatizovat, zvlášť 

pokud se jedná o mladistvé. Pro ty, kteří utrpěli zásah do svých práv v rovině 

důstojnosti v sexuální oblasti, je psychická zátěž při postavení se tváří v tvář pachateli 

obrovská. Proto ESLP v tomto případě neuznává nemožnost obviněného klást svědkovi, 

který je zároveň poškozeným, přímo otázky a nemožnost tohoto svědka vyslechnout 

jako porušení práva na spravedlivý proces a to za podmínky, že takovýto postup bude 

dostatečně odůvodněn vnitrostátními orgány činnými v trestním řízení. Toto pravidlo je 

ovšem aplikováno případ od případu a ESLP bude spravedlivost každého procesu 

posuzovat podle jeho konkrétních okolností a specifik.61 

                                                 
61 Nejedlý, J.: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva 

Rozkotová, 2013, str. 119 
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Zmíněné výjimky ovšem nejsou absolutní, došlo k jejich prolomení 

judikaturou62  Velkého senátu ESLP. Ten formuloval ve své judikatuře pravidlo, které 

stanoví, že pokud neumožnění výslechu svědka bylo odůvodněno tzv. „dobrým 

důvodem“, nejedná se o odepření práva na spravedlivý proces ani v případě, kdy 

svědecká výpověď představuje jediný nebo rozhodný důkaz. Posouzení toho, zda 

v kauze existuje dobrý důvod, je v rámci řízení řešeno jako předběžná otázka. Velký 

senát judikoval, že např. smrt svědka tímto dobrým důvodem je, zatímco např. obava 

svědka z výpovědi nemůže být do tohoto zahrnuta. V tomto případě je potřeba použít 

prostředky ochrany svědků a nikoliv odmítnout výslech. 

 

1.6.2 Utajený svědek z pohledu Evropské úmluvy 

Problematikou utajování svědka z důvodu jeho ochrany jsem se již zabývala 

v kapitole Ochrana svědka. V případě utajení svědka nastává kolize základních práv 

stran řízení. U svědka se jedná o ochranu života a zdraví, na straně obhajoby nastává 

situace, kdy obviněnému je často znemožněno přímo klást svědkovi otázky a případně 

zpochybnit jeho věrohodnost, jelikož nezná jeho totožnost. Tímto dochází k narušení 

zásady kontradiktornosti stran v trestním řízení, a tedy i principu rovnosti zbraní.63 

K tomuto problém se vyjádřil ESLP v kauze Kostovski proti Nizozemí takto: 

„Jestliže obhajoba nezná totožnost osoby, kterou se snaží vyslýchat, může se 

stát, že nezíská informace, které by jí umožnily prokázat, že je tato osoba podjatá, 

nepřátelská či nedůvěryhodná. Svědectví či tvrzení proti obžalovanému mohou být lživá 

nebo vycházet z omylu; obhajoba to nemůže prokázat, pokud nebude mít informace, 

které by jí umožnily ověřit důvěryhodnost autora takových tvrzení anebo ji 

zpochybnit.“64 

ESLP ve své judikatuře stanovil pravidla, za jakých okolností lze institut 

utajeného svědka použít a jakým způsobem mají být vyhodnoceny získané informace. 

Prvním z nich je, že obviněný nesmí být uznán vinným jen na základě výpovědi 

anonymních svědků. Totéž platí v případě, kdy by uznání vinny bylo založeno na 

v rozhodující míře na takovýchto svědectvích. Dále je potřeba, aby utajení svědka bylo 

nezbytné a byla použita zvláštní procesní opatření k tomu, aby nerovnováha práv na 

                                                 
62 Případy Al-Khawaja a Tahery proti Spojenému království 
63 Marini, M.: Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Linde Praha, 2008, str. 87 a násl. 
64 Kostovski proti Nizozemí 
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straně obviněného byla alespoň částečně napravena. Těmito opatřeními je např. to, že 

výslech utajeného svědka by měl být proveden soudcem a obviněnému musí být 

umožněno klást svědkovi otázky.65 Se získaným důkazem ze svědecké výpovědi je pak 

nutné nakládat obezřetně za zohlednění specifik daného případu, aby byl zásah do práv 

obhajoby co nejmenší. 

 

1.7 Korunní svědek 

V právních řádech některých států (např. USA, Itálie, Polsko66) je zakotven 

institut tzv. korunního svědka. Jak je tento institut využíván a kdo se může korunním 

svědkem stát? 

 Korunní svědek je naukou definován jako osoba, která se podílela na spáchání 

trestného činu jako spolupachatel nebo účastník.67 Disponuje tedy informacemi, které 

nemá nikdo další a proto je jeho svědectví pro orgány činné v trestním řízení mnohdy 

klíčové. V praxi ovšem velmi často chybí ochota vypovídat a to z důvodu, že svědek 

nechce s orgány činnými v trestním řízení spolupracovat a také se obává následné 

odvety za zradu spoluobviněných. Je tedy potřeba tyto svědky motivovat ke spolupráci 

a poskytnout jim ochranu před pomstou ostatních obviněných, aby se nebáli vypovídat a 

zároveň je poskytované výhody přesvědčily ke spolupráci. Těmito výhodami může být 

např. beztrestnost, nestíhatelnost nebo snížení trestu.68  

Institut korunního svědka může být v právních řádech různých států zakotven 

různými způsoby. Nejčastěji jde o okolnost vylučující protiprávnost, okolnost 

způsobující zánik trestnosti, okolnost umožňující upuštění od potrestání, polehčující 

okolnost či důvod pro přerušení nebo zastavení trestního stíhání. Orgány činné 

v trestním řízení využívají tohoto institutu zejména při boji s organizovaným 

zločinem.69 

                                                 
65 Boulouc, B.: Procédure pénale, 24. vydání, Paříž, Editions DALLOZ, 2014, str. 124 
66 viz např. usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 280/2012-77 
67 Nejedlý, J.: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva 

Rozkotová, 2013, str. 153 
68 Kuchta, J.: Korunní svědek a spolupracující obviněný v českém trestním právu in  

Dávid, R., Sehnálek, D., Valdhans, J.: Dny práva – 2010 – Days of Law, Sborník příspěvků, Masarykova 

univerzita, 2010. Dostupné z http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/index.html 
69 Kuchta, J.: Korunní svědek a spolupracující obviněný v českém trestním právu in  

Dávid, R., Sehnálek, D., Valdhans, J.: Dny práva – 2010 – Days of Law, Sborník příspěvků, Masarykova 

univerzita, 2010. Dostupné z http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/index.html 
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Trestní senát Nejvyššího soudu k institutu korunního svědka ve svém usnesení 

sp. zn. 5 Tdo 280/2012-77 uvadí: 

„Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva lze vyvodit obecné základní 

podmínky přípustnosti použití svědecké výpovědi tzv. korunního svědka, a to i podle 

zahraniční právní úpravy (např. Polské republiky) v trestním řízení, kterými jsou a) 

otevřený přístup prokuratury (státního zastupitelství k dohodě s korunním svědkem a 

informování o jeho postavení v řízení, b) zaručení přístupu obhajoby k výslechu 

takového svědka, a to včetně možnosti mu klást potřebné otázky, c) informovanost soudů 

o takové dohodě a dostatečné přezkoumání výpovědi korunního svědka, d) podpoření 

tvrzení korunního svědka jinými důkazy (výpověď korunního svědka je tedy důležitým, 

ale ne jediným důkazem, na základě kterého dojde k odsouzení).“ 

 

1.7.1 Kritika institutu korunního svědka 

Zdaleka ne všichni autoři považují institut korunního svědka za legitimní. Při 

jeho využití vlastně dochází k výměnnému obchodu, kdy na jedné straně stojí stát a na 

druhé straně obviněný. Tato směna výhod za informace je vnímána problematicky, 

jelikož vlastně dochází k porušení řádného trestního procesu, kdy má být pachatel 

potrestán, místo toho si však koupí výhody. Převáží totiž zájem na získání informací, 

kterými disponuje a pokud se rozhodne je poskytnout, trestu se vyhne, popř. mu bude 

zmírněn, což znamená, že nedojde k naplnění represivní a převýchovné funkce trestu, 

ačkoliv se obvykle jedná o nejtěžší zločince, kteří páchali trestnou činnost v rámci 

organizované skupiny.70  

Dalším problémem je, že pachatel, kterému je nabízena možnost vystupování 

jako korunní svědek, nemá žádné záruky, že mu výhody budou doopravdy poskytnuty. 

Proto často volí možnost, že vypovídat nebude, jelikož by svou výpovědí ohrozil sebe a 

obává se, že by to, co vypověděl, mohlo proti němu být použito v budoucnu. Z tohoto 

důvodu přistupují na nabídku spolupráce spíše ti obvinění, proti kterým orgány činné 

                                                 
70 Kuchta, J.: Korunní svědek a spolupracující obviněný v českém trestním právu in  

Dávid, R., Sehnálek, D., Valdhans, J.: Dny práva – 2010 – Days of Law, Sborník příspěvků, Masarykova 

univerzita, 2010. Dostupné z http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/index.html 
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v trestním řízení již mají nashromážděné usvědčující důkazy a oni tak nemají co 

ztratit.71 

Existují i názory, že využitím institutu korunního svědka dochází k narušení 

ústavních principů, jako je zásada spravedlnosti procesu, zásada rovnosti, zásada 

rovnosti zbraní, zdrženlivosti a proporcionality.72 Na druhé straně ovšem stojí zájem 

státu bojovat proti zločinu, přičemž v těchto případech se jedná o zločin organizovaný, 

tedy zvlášť nebezpečný.  

Použitím tohoto institutu se zabýval ESLP i Evropská komise a obě tyto 

instituce ve své judikatuře zastávají názor, že výpovědi poskytnuté výměnou za určité 

zvýhodnění jsou významným nástrojem v rámci boje proti organizovanému zločinu, ale 

že takovéto výpovědi můžou rovněž zpochybnit spravedlivý charakter trestního řízení. 

Korunní svědek rovněž může své postavení zneužít k manipulaci s procesem. Podle 

ESLP je však nutné konkrétně posuzovat případ od případu.73 

Podle mého názoru je situace, kdy má být se zločincem vyjednáváno, velmi 

problematická i eticky. Orgány činné v trestním řízení pracovali na jeho dopadení, byly 

úspěšné a místo, aby dále postupovaly v duchu hesla „se zločinci se nevyjednává“ a 

zasloužily se tak o jeho řádné potrestání, dělají pravý opak, což může některým 

jedincům způsobovat i deziluzi a pocit marné práce.  

Ačkoliv již proběhly snahy o zakotvení tohoto institutu v českém právním řádu, 

Česká republika jej prozatím odmítá74 a využívá méně kontroverzní způsob, jak 

s obviněnými spolupracovat. Tím je institut spolupracujícího obviněného. 

 

1.8 Spolupracující obviněný 

Institut spolupracujícího obviněného je vymezen § 178a TŘ. Ten uděluje 

státnímu zástupci pravomoc přiznat obviněnému statut spolupracujícího obviněného.  

                                                 
71 Kuchta, J.: Korunní svědek a spolupracující obviněný v českém trestním právu in Dávid, R., Sehnálek, 

D., Valdhans, J.: Dny práva – 2010 – Days of Law, Sborník příspěvků, Masarykova univerzita, 2010. 

Dostupné z http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/index.html 
72 Kuchta, J.: Korunní svědek a spolupracující obviněný v českém trestním právu in  

Dávid, R., Sehnálek, D., Valdhans, J.: Dny práva – 2010 – Days of Law, Sborník příspěvků, Masarykova 

univerzita, 2010. Dostupné z http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/index.html 
73 Nejedlý, J.: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva 

Rozkotová, 2013, str. 153 
74Nicméně i přesto se můžeme setkat s použitím termínu „korunní svědek“ v české judikatuře (např. nález 

ÚS sp. zn. III. ÚS 95/99) 
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Státní zástupce rozhodne o udělení statutu spolupracujícího obviněného 

v případě, že obviněný sdělí v rámci trestního řízení informace, které napomůžou 

rozkrytí organizované zločinecké skupiny či objasnění zločinu spáchaného takovou 

skupinou. Tyto informace obviněný získal většinou tak, že byl sám členem 

zločineckého spiknutí či např. konal trestnou činnost ve prospěch zločinecké skupiny. 

Aby státní zástupce rozhodl o tomto speciálním zacházení s obviněným, je dále nutné, 

aby se obviněný přiznal k trestné činnosti, která je předmětem jeho obvinění. (Zákonem 

není specifikováno, zda se jedná o trestný čin, který obviněný spáchal v souvislosti 

s organizovanou zločineckou skupinou, nebo o jakýkoliv trestný čin, ze kterého je 

obviněn.) Podle Kuchty je tímto trestným činem jakýkoliv trestný čin, tedy i ten, který 

s trestnou činností organizované zločinecké skupiny nijak nesouvisí.75 Já osobně se 

k jeho názoru přikláním. V opačném případě by totiž využití tohoto institutu bylo 

značně omezeno, což by mělo za následek menší počet příležitostí k rozkrytí 

organizovaného zločinu, které je převažujícím zájmem státu.  

Obviněný zároveň musí vyjádřit souhlas s označením „spolupracující obviněný“, 

které ponese v rámci trestního procesu. Toto postavení je pro obviněného velmi 

výhodné, jelikož při splnění dalších podmínek může státní zástupce v obžalobě 

navrhnout dokonce úplné upuštění od potrestání. Těmito dalšími podmínkami podle § 

178a odst. 2 TŘ jsou: 

- Spolupracující obviněný nespáchal těžší trestný čin než je ten, k jehož 

rozkrytí svými informacemi přispěl 

- Spolupracující obviněný nebyl organizátorem nebo návodcem trestného 

činu, k jehož rozkrytí přispěl  

- Spolupracující obviněný nezpůsobil trestným činem úmyslně těžkou újmu na 

zdraví nebo smrt 

- V tomto případě nenastaly okolnosti pro mimořádné zvýšení trestu odnětí 

svobody 

I když se státní zástupce nerozhodne pro možnost navrhnout úplné upuštění od 

potrestání, zůstávají na straně obviněného jiné výhody. Poskytnutí informací o 

                                                 
75 Kuchta, J.: Korunní svědek a spolupracující obviněný v českém trestním právu in Dávid, R., Sehnálek, 

D., Valdhans, J.: Dny práva – 2010 – Days of Law, Sborník příspěvků, Masarykova univerzita, 2010 
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organizované zločinecké skupině je polehčující okolností podle § 41 písm. m) TZ. Další 

možností je snížení trestu pod spodní hranici trestní sazby stanovené § 58 odst. 4 TZ. 

Při uplatňování tohoto institutu je potřeba, aby státní zástupce pečlivě zvážil 

veškeré okolnosti konkrétního případu a našel rovnováhu mezi zájmem na dopadení 

organizované zločinecké skupiny a zájmem na potrestání jedince. Pokud se jedná o 

velmi nebezpečného zločince, patrně bude nutné jej izolovat od společnosti z důvodu 

její ochrany. Dalším případem, ve kterém by měl být kladen větší důraz na trest 

jednotlivce je recidiva, tj. případ, kdy se pachatel nepoučil z následků své předchozí 

trestné činnosti a ačkoliv již byl v minulosti za své počínání potrestán, opět spáchal 

trestný čin. Při ukládání trestu spolupracujícím obviněným není nikterak omezena 

možnost uložení alternativního trestu, který může obviněného rovněž citelně 

zasáhnout.76 

Podle mého názoru je spolupracující obviněný typickým beneficientem 

programu ochrany svědků. Jakkoliv je možnost snížení vlastního trestu motivující, 

strach z pomsty hrozící od osob zúčastněných na organizovaném zločinu musí být velký 

a brání tak obviněnému ve výpovědi. Nejlepších výsledků lze tedy, podle mě, dosáhnout 

kombinací vhodného způsobu ochrany svědků a pozitivní motivací snížením trestu 

obviněného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Kuchta, J.: Korunní svědek a spolupracující obviněný v českém trestním právu in Dávid, R., Sehnálek, 

D., Valdhans, J.: Dny práva – 2010 – Days of Law, Sborník příspěvků, Masarykova univerzita, 2010 
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2 Svědek ve francouzském právním řádu 

2.1 Úvod do francouzského práva 

Francouzské právo je právem kontinentálního typu, je to tedy právo psané a 

kodifikované. Dělí se do dvou velkých skupin a to do skupiny práva soukromého a 

práva veřejného. Trestní právo je stejně jako v České republice součástí práva veřejného 

a hlavní úlohu zde hrají dva velké kodexy, kterými jsou Code pénal (CP) a Code de 

procédure pénale (CPP).77 Code pénal pak obsahuje úpravu hmotněprávní a lze jej 

přirovnat k českému Trestnímu zákoníku. Naproti tomu Code de procédure pénale je 

předpisem procesněprávním a svým obsahem je možné jej přiřadit k českému Trestnímu 

řádu.  

 

2.2 Pojem svědka 

Úpravu procesu podávání svědectví můžeme nalézt v článcích 101 až 113 CPP, 

ovšem definici samotného institutu svědka bychom hledali marně. Podle literatury se 

svědkem rozumí osoba, která poskytuje svědectví o skutečnostech, jež přímo či nepřímo 

nabyla.78 Za nepřímé svědectví přitom nemůžou být považovány ty informace, které 

svědek získal z lidských řečí (klepů), ty jsou soudem považovány maximálně za 

domněnku.79 Podle jiných autorů je svědkem jakákoliv osoba, která se jeví jako 

užitečná pro trestní proces.80 Další možností vymezení pojmu svědka je, že svědkem je 

osoba, která přináší informaci o tom, co sama osobně viděla či slyšela. 81 Můžeme tedy 

vidět, že ve vnímání pojmu svědka nepanuje mezi francouzskými autory odborné 

literatury shoda. Na čem se ale všichni shodují, je, že svědek je v trestním procesu 

klíčovým nositelem důkazů, někteří autoři o něm dokonce hovoří jako o „očích a uších 

spravedlnosti“82 nebo také jako o „koruně důkazů“83, ovšem jedním dechem upozorňují 

                                                 
77např. Boulouc, B.: Procédure pénale, 24. vydání, Paříž, Editions DALLOZ, 2014, str. 4-5; Desportes, F., 

Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 2013, kapitola 3, 

podkapitola 2 
78 Pradel, J.: Procédure pénale. 17. vydání. Paříž: Editions CUJAS, 2013, str. 402 
79 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 436 
80 Fourment, F.: Procédure pénale, 14. vydání, Brusel: Groupe Larcier, 2013, str. 269 
81 Levasseur, G., Chavanne, A., Montreuil J., Bouloc, B.: Droit pénal général et procédure pénal, 13. 

vydání, Paříž: SIREY, 1999, str. 154 
82 např. Bentham, J.: Traité des preuves, I, str. 95 
83 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 334 
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na nutnost podrobit svědeckou výpověď kritickému přezkoumání. Jedině tak může 

soudce odhalit případnou zkreslenou nebo lživou výpověď svědka.84 

Článek 101 CPP stanoví, že soudce může předvolat k výslechu kohokoliv, koho 

uzná za prospěšného pro proces.85 Toto předvolání je pak doručováno soudním 

zřízencem, policistou či prostřednictvím dopisu. Z tohoto článku tedy můžeme dovodit, 

že zákon považuje za svědka kohokoliv, koho soudce předvolá k výslechu.86 Pokud by 

se svědek odmítl dostavit, může soudce použít donucovací mechanismy, kterými jsou 

předvedení a pokuta. V přípravném řízení může předvedení svědka nařídit státní 

zástupce (procureur de la République). Svědek se k výslechu může dostavit také 

dobrovolně bez předvolání.87 

Existuje ale několik omezení, ne všichni mohou svědčit. Absolutně jsou 

vyloučeny osoby, které se účastní trestního procesu, a to konkrétně soudce, státní 

zástupce, porotce, zapisovatel a tlumočník.88 Dále jako svědka není možné vyslechnout 

osobu, vůči které existuje důvodné podezření, že se na spáchání trestného činu podílela 

(čl. 105 CPP), dále osobu již obviněnou ze spáchání trestného činu, a osobu, vůči které 

je vedeno vyšetřování. Není totiž možné svědčit ve svém vlastním procesu. Tyto osoby 

mohou být vyslechnuty pod statusem obviněného (mise en examen), popř. statusem 

asistovaného svědka (témoin assisté), ale nikoliv pod statusem svědka (témoin).89 

 

2.3 Práva a povinnosti svědka 

Svědek má v zásadě tři povinnosti, které jsou stanoveny čl. 109 CPP. Jsou jimi 

povinnost dostavit se na předvolání, složit přísahu a vypovídat.  Z jeho práv je možné 

jmenovat právo na svědečné a právo na ochranu vůči nepříjemným důsledkům 

výpovědi. 

 

                                                 
84 Herzog-Evans, M., Roussel, G.: Procédure pénale, 5. vydání, Paříž: Vuibert, 2014, 461 s. 

 85 Renault-Brahinski, C.:Procédure pénale, 15. vydání, Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2014, str. 153 
86 Article 101 

Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les 

personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. 
87Levasseur, G., Chavanne, A., Montreuil J., Bouloc, B.: Droit pénal général et procédure pénal, 13. 

vydání, Paříž: SIREY, 1999, str. 155 
88 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 336 
89 Pradel, J.: Procédure pénale. 17. vydání. Paříž: Editions CUJAS, 2013, str. 403 
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2.3.1 Povinnost dostavit se na předvolání 

První svědkovou povinností je dostavit se na předvolání. Pokud tuto svou 

povinnost nesplní, může ho zasáhnout sankce a to jak procesněprávní, kterou je již 

zmiňované předvedení jeho osoby příslušníkem bezpečnostního sboru, tak i sankce 

hmotněprávní.90 Francouzský Code pénal totiž přímo zakotvuje trestný čin, jehož 

skutkovou podstatou je neomluvené nedostavení se na předvolání, nesložení přísahy či 

nevypovídání osoby, která má vystupovat jako svědek, a to jak před soudcem, tak před 

policejním orgánem v přípravném řízení. Trestem je pak pokuta až do výše 3 750 euro. 

Některé osoby mají výjimku z této povinnosti. Jednou z těchto výjimek je 

prezident republiky. Je pouze na jeho uvážení, zda jako svědek vystoupí, nebo ne.91 

Dále se jedná o členy vlády. Tito potřebují schválení Rady ministrů, aby se mohli k 

výpovědi dostavit.92 Tato výjimka ovšem nezahrnuje případy, kdy onen ministr 

vystupuje v postavení asistovaného svědka. Dalšími osobami, na něž se vztahuje 

zvláštní právní režim, jsou zástupci cizích mocností. Ti mohou být předvoláni pouze 

prostřednictvím francouzského ministra zahraničních věcí, který rozhodne, zda 

předvolání schválí, nebo neschválí a podle jeho rozhodnutí je pak dotyčná osoba 

předvolána, nebo ne.93 

Předvolaná osoba disponuje možností se z jednání omluvit, pokud k tomu má 

závažné důvody. Těmi můžou být strach z pomsty obviněného, zastrašovaní obviněného 

apod.94 V případech, kdy se svědek obává o svou bezpečnost je potřeba zvážit možnost 

anonymního svědectví, o němž je pojednáno dále. 

Existuje i možnost, že se svědek dostaví k výslechu dobrovolně sám, aniž by byl 

předvolán. Taková osoba se musí přihlásit soudci a sdělit mu, že chce vypovídat. Pokud 

soudce takový postup schválí, je tento svědek začleněn do řízení. Důvodem uzákonění 

této možnosti je především usnadnění procesu.95 Z mého pohledu je taková možnost 

velkém přínosem při hledání materiální pravdy, neboť soud se prostřednictvím tohoto 

                                                 
90 Fourment, F.: Procédure pénale, 14. vydání, Brusel: Groupe Larcier, 2013, str. 270 
91 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 438 
92Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž, Economica, 2013, 

str. 2003 
93 Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž, Economica, 2013, 

str. 2004 
94 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 438 
95 Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 2013, 

str. 1997 
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svědka, kterého nikdo nepředvolal a to buďto z důvodu, že o něm nevěděl, nebo by jeho 

svědectví mohlo být pro některou ze stran nepohodlné, může dozvědět informace, které 

by mu jinak mohly zůstat zahaleny. Bránit se přísunu dalších informací o případu by 

tedy, podle mě, bylo nerozumné. 

 

2.3.2 Povinnost složit přísahu 

Složení přísahy je formální povinností, ke které dochází pouze ve stadiu řízení 

před soudem, nikoliv tedy ve fázi vyšetřování. Přísaha má za cíl, aby si svědek 

uvědomil vážnost situace a důležitost své výpovědi a apeluje na jeho svědomí. 

Odvolává se totiž na jeho morální či náboženské hodnoty, svědek totiž může použít 

čistě právní formulaci přísahy, ale i verzi náboženskou, která se liší podle jednotlivých 

náboženství.96 Pokud se jedná o častěji používanou formulaci právní, svědek vysloví 

tuto větu: „Přísahám, že budu bez zášti a bez strachu vypovídat celou pravdu a nic než 

pravdu.“97 Tato formulace je vždy základem, ale je možné přidat ještě slova 

odvolávající se na náboženství. Nejčastěji připojovaným náboženským dodatkem je 

spojení: „před Bohem a před lidmi“98 K právnímu základu formulace přísahy tedy je 

možné přidávat, ale není možné jej zkrátit. V případě, že by svědek vypovídal bez 

složení přísahy, přísahu by pozměnil nebo zkomolil, byla by jeho výpověď nicotná.99 

Není možné odmítnout přísahu složit, pro tento případ je stanovena sankce ve výši až 

3 750 euro.  

Pokud se koná několik slyšení, není třeba, aby svědek skládal přísahu před 

každou svou výpovědí znovu, postačí, když ji složil jednou.100 

Z povinnosti složit přísahu jsou některé osoby vyňaty. V tomto případě je jejich 

výpověď „prostou informací“101. Důvodem pro toto osvobození je domněnka 

psychického nedostatku. Z tohoto důvodu jsou vyňaty i děti, které jsou v době své 

výpovědi mladší 16ti let (čl. 108 CPP). Někteří autoři toto ustanovení kritizují a tvrdí, 

že věková hranice by měla být stanovena k okamžiku, kdy svědek vnímal informace o 

trestném činu, nikoliv k době výpovědi. Psychický nedostatek se totiž projevuje ve 

                                                 
96 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 439 
97 „Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.“ 
98 „devant Dieu et devant les hommes“ 
99 Pradel, J.: Procédure pénale. 17. vydání. Paříž: Editions CUJAS, 2013, str. 407 
100 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 343 
101„simple renseignement“ 
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snížené schopnosti pozorování a nikoliv ve schopnosti vypovídat. Vzhledem 

k dlouhému trvání trestních procesů pak tito autoři považují navázání věkové hranice na 

dobu výpovědi za nesmyslnou.102 Co se týká osob duševně nemocných a osob ve 

starším věku, ty v zásadě přísahu skládají. Pokud však soudce nařídí znalecký posudek 

k ověření důvěryhodnosti jejich výpovědi a ta se ukáže jako nedůvěryhodná, 

z povinnosti skládat přísahu je vyloučí. K osvobození od složení přísahy může rovněž 

dojít v případě, že se soudce domnívá, že má svědek morální nedostatky či je zaujatý 

(např. má vztah k obviněnému). Další skupinou svědků, kteří nemusí skládat přísahu 

(ale pokud ji skládat chtějí, nic jim v tom nebrání), jsou osoby příbuzensky spjaté 

s některou ze stran procesu. Do této skupiny spadají dokonce i osoby, jejichž manželství 

již bylo rozvedeno. Na rozdíl od manželství nejsou od složení přísahy osvobozeni lidé, 

kteří uzavřeli tzv. PACS103svazek.104  

Hlavním důsledkem toho, že svědek složil přísahu, je možnost jej v případě 

křivého svědectví postihnout trestní sankcí. Křivé svědectví učiněné pod přísahou je 

totiž trestným činem podle čl. 434-14 CP a hrozí za něj až sedmileté vězení a až 75 000 

euro pokuty, tresty jsou ještě vyšší v případě, že křivé svědectví bylo motivováno 

získáním prospěchu či bylo učiněno k tíži nebo ku prospěchu někoho, komu hrozí 

trestní sankce. Osoby, které nesložily přísahu a jejich výpověď je tedy klasifikována 

jako „prostá informace“, nemohou být stíhány pro trestný čin křivého svědectví.105 

Jen pro úplnost dodávám, že strany procesu přísahu neskládají. Nejsou totiž 

povinny vypovídat jen pravdu, to by totiž bylo v rozporu se zásadou, že nikdo nesmí být 

nucen vypovídat ve svůj neprospěch. Co se týká výpovědi oběti trestného činu, je 

situace komplikovanější. Pokud vypovídá v postavení svědka, je povinna přísahu složit. 

Pokud však vystupuje jako soukromý účastník řízení (partie civile106), přísahu 

neskládá.107 

 

                                                 
102 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 337 
103 Jedná se o novou formu civilního svazku, v současnosti velmi využívaného hlavně mladou generací 

Francouzů. Jak uzavření, tak i zrušení tohoto svazku je administrativně nenáročné a velmi rychlé. Takto 

sezdané osoby ovšem nedisponují rovnými právy jako manželé, např. nejsou dědici ze zákona. 
104Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 2013, 

str. 1997-2000 
105 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 438 
106 „Partie civile“ Jedná se o oběť trestného činu, která prostřednictvím civilní žaloby nárokuje svá práva 

na odškodnění. V trestním procesu vystupuje jako strana. 
107 Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 2013, 

str. 1999 
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2.3.3 Povinnost vypovídat 

V rámci povinnosti vypovídat je potřeba rozlišovat mezi dvěma případy. Prvním 

je obecná povinnost každého občana poskytnout soudu informace, které získal. Dalším 

případem je zvláštní povinnost poskytnout informace ve velmi konkrétních případech, 

které jsou stanoveny trestním CP. 

2.3.3.1  Obecná povinnost vypovídat 

Tato povinnost ovšem není ve francouzském trestním právu přímo zakotvena, 

dovozuje se z práva občanského, konkrétně z čl. 10 Code civil, který stanovuje 

povinnost každého přispět ke spravedlnosti tím, že poskytne pravdivé informace. 

V tomto případě se jedná o mravní povinnost a za její porušení není stanovena právní 

sankce.108  

Obecná povinnost vypovídat není bez výjimky. V tomto případě CPP odkazuje 

na CP a jeho ustanovení upravující trestný čin, jenž se týká vyzrazení informace tajného 

charakteru (čl. 226-13 CP). Neexistuje tedy povinnost svědčit v případě, kdy osoba 

nabyla informaci z důvodu svého stavu, profese, funkce nebo poslání.109 Typicky se 

jedná o lékařské, zpovědní, advokátní, notářské tajemství apod. Z této výjimky jsou 

ovšem zákonem vyňaty tři případy, kdy zájem na ochraně oběti převyšuje zájem na 

zachování určité informace v tajnosti. Jedná se např. o případy týrání, kdy je obětí dítě 

či člověk, který se nemůže pro své psychické či fyzické znevýhodnění adekvátně bránit. 

Další je případ lékaře, který státnímu zástupci ohlásí, že v rámci své profese zjistil, že 

došlo k ublížení na zdraví oběti a to v rovině fyzické, psychické i sexuální. Pokud je 

obětí dítě nebo osoba, která je omezena ve schopnosti se bránit, nepotřebuje lékař 

k tomuto oznámení její souhlas. V opačném případě je souhlas oběti vyžadován. 

Posledním případem je situace, kdy zdravotník nebo sociální pracovník ohlásí na 

prefektuře, že došel k názoru, že člověk vlastnící zbraň nebo mající úmysl si zbraň 

opatřit, je nebezpečný pro sebe nebo svoje okolí. 

Zvlášť je ještě upravena situace, kdy je svědkem novinář. Ten má povinnost 

vypovědět vše, co se dozvěděl v rámci své novinářské činnosti, ale nemusí uvádět zdroj 

či původ své informace. Důvodem je ochrana jedné ze základních svobod-svobody 

                                                 
108 např. Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 341 
109 Fourment, F.: Procédure pénale, 14. vydání, Brusel: Groupe Larcier, 2013, str. 270 
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projevu, konkrétně svobody tisku, která by byla ohrožená v případě, že by zdrojům 

novinářů hrozilo prozrazení.110 

Velice zajímavým omezením je zákaz výslechu potomků v trestním řízení, kdy 

jsou jejich rodiče obviněni z TČ křivého svědectví, které podali v rámci rozvodového 

řízení. Tento zákaz je vyvozen ze zákazu svědectví dětí jejich rozvádějících se rodičů 

v rámci občanskoprávního řízení (čl. 205 Code de procédure civile).111 Literatura toto 

odvození vykládá tak, že pokud je zakázán výslech potomků v občanskoprávním řízení, 

není rovněž možné je vyslýchat v téže materii v rámci trestního řízení, jelikož by pak 

tento zákaz postrádal smysl. Důvodem tohoto omezení je ochrana rodiny a zachování co 

největší míry vhodnosti a slušnosti.112 

2.3.3.2  Zvláštní povinnost vypovídat 

Jedním z těchto případů je povinnost informovat soud či správní úřad za situace, 

kdy se kdokoliv dozví o trestném činu, kterému je možné ještě předejít či zmírnit jeho 

následky nebo je možné zabránit pachateli v páchání další trestné činnosti. Z této 

povinnosti jsou vyňati příbuzní a osoby blízké pachateli nebo jeho komplicovi (čl. 434-

1 CP).  

Dalším zvláštním případem je povinnost každého, kdo má důkaz o nevinně 

osoby, proti které je vedeno trestní řízení nebo je umístěna ve vazbě, tento důkaz 

poskytnout soudu nebo správnímu úřadu. Tato povinnost nezavazuje skutečného 

pachatele trestného činu nebo jeho komplice, jelikož by došlo k porušení principu, že 

nikdo nesmí být nucen svědčit proti sobě. O příbuzných a osobách blízkých 

opravdovému pachateli platí totéž jako v předchozím případě.113  

Zajímavá je povinnost osoby podat svědectví v případě, kdy tato osoba veřejně 

prohlásí, že zná pachatele trestného činu. V opačném případě se sama dopouští 

trestného činu (čl. 434-12 CP).114 

                                                 
110 např. Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 

2013, str. 1998 
111 Pradel, J.: Procédure pénale. 17. vydání. Paříž: Editions CUJAS, 2013, str. 403 
112 Boulouc, B.: Procédure pénale, 24. vydání, Paříž, Editions DALLOZ, 2014, str. 657 
113 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 341 
114 např. Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 440 
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2.3.3.3  Povinnost vypovídat pravdivě 

Svědek je povinen vypovídat jen pravdu nebo alespoň to, čemuž věří, že 

pravdou je. Pokud tak neučiní, hrozí mu obvinění z trestného činu křivého svědectví 

podle čl. 434-15 CP. Podmínkou k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu je, 

že svědek složil přísahu. Bez ní (např. pokud je od ní osvobozen), nemůže být 

pachatelem uvedeného trestného činu. V případě, že ale svědek svou křivou výpověď 

odvolá do chvíle, než je vydán rozsudek, bude beztrestný. Tímto počinem chtěl 

zákonodárce motivovat svědky k pravdivé výpovědi, čímž má být napomoženo 

k nalezení materiální pravdy.115  

Pro zajištění co nejpravdivější výpovědi osob, které přísahu neskládají (např. 

děti mladší 16ti let) je zakotveno, že při jejich výslechu jim je nápomocen advokát, 

který má rovněž právo nahlížet do složky. Zákonodárce se tímto snažil vyrovnat 

nerovnováhu mezi obviněným, jež advokátem zastoupen je a mladistvou obětí, která by 

bez pomoci advokáta byla ve značně oslabené pozici vyplývající z jejího nízkého věku. 

 

2.3.4 Právo na svědečné 

Francouzské právo přiznává svědkovi nárok na náhradu nákladů dostavení se 

k výslechu, neboť platí, že nikdo by neměl být znevýhodněn, když spolupracuje se 

státními orgány. Ve svědečném je zahrnuta náhrada ušlého výdělku, cestovních výdajů 

a nákladů pobytu v místě výslechu. Výše těchto náhrad jsou limitované stanoveným 

stropem. Pokud se jedná o svědka předvolaného státním zástupcem, hradí tyto náklady 

stát, v případě, že se jedná o svědka stran, jsou to právě strany, které jsou povinny je 

svědkovi nahradit.116 

 

2.3.5 Právo na ochranu proti nepříjemným důsledkům výpovědi 

Svědecká výpověď může svědkovi zapříčinit různé nepříjemné následky, právo 

jej tedy proti nim chrání. Za obsah své výpovědi v rámci trestního řízení nemůže svědek 

být nijak právně napaden (např. pronese hanlivou výpověď vůči obviněnému, která by 

jinak mohla být považována za urážku na cti), neboť jeho povinností je vypovídat 

                                                 
115 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 345 
116 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 346 
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pravdu. Odpadá tedy obava svědka z důsledků jeho výpovědi, což rovněž napomáhá 

získání materiální pravdy. 

Naproti tomu urážky na cti vůči vypovídajícímu svědkovi z důvodu jeho 

výpovědi jsou trestné, což by mělo zabránit odvetným akcím vůči svědkovi.117 

 

2.4 Provádění důkazu svědkem-výslech a svědecká výpověď 

Výslech svědků v rámci trestního řízení probíhá odlišně v různých stádiích 

řízení. Můžeme tedy odlišit výpověď svědků ve stádiu vyšetřování a stádiu před 

soudem. 

 

2.4.1 Výslech svědka ve stádiu vyšetřování 

Ve stadiu vyšetřování jsou výslechy prováděny v tajnosti a v nepřítomnosti stran 

(čl. 102, al. 1).118 Policejní důstojník (vyšetřující orgán)119 klade otázky svědkovi a jeho 

odpovědi jsou zaznamenávány do protokolu. V této fázi svědek neskládá přísahu, jeho 

případné lživé svědectví je tedy trestně nepostihnutelné. Po ukončení výslechu má 

svědek právo přečíst si záznam o výslechu v protokolu a případně žádat jeho změny.120 

Pokud s obsahem protokolu souhlasí, stvrdí jej svým podpisem. 

 

2.4.2 Výslech svědka ve stádiu řízení před soudem 

Při výslechu svědka v rámci řízení před soudem požadována stálá přítomnost 

soudce a soudního zapisovatele. Svědci vypovídají v pořadí, které určuje předsedající 

soudce. Zvykem je, že nejprve vypovídají svědci obžaloby a až následně svědci 

obhajoby. Toto pořadí však není nutné a jeho změna nezapříčiňuje nicotnost úkonů, 

pokud tedy nebyla poškozena práva obhajoby.121 

Svědecká výpověď je ústním úkonem, použití poznámek je svědkovi povoleno 

jen v případě složitých kauz.122 V odůvodněných případech (např. k ověření data určité 

události, uvedení detailů z obchodní listiny) může předsedající soudce svědkovi povolit 

                                                 
117 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 346 
118 Renault-Brahinski, C.:Procédure pénale, 15. vydání, Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2014, str. 153 
119 Officier de police judiciaire 
120 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 440 
121 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 347 
122 

Legavox: La preuve par témoins, Legavox, publikováno 10. 12. 2010 (cit. 15. 12. 2014). Dostupné z 

http://www.legavox.fr/blog/passion-du-droit/preuve-temoins-3942.htm#.VH78ANKG_iU 

http://www.legavox.fr/blog/passion-du-droit/preuve-temoins-3942.htm#.VH78ANKG_iU
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použití potřebných dokumentů.123 Výslechy svědků jsou prováděny odděleně jeden od 

druhého (kromě případů konfrontace)124.  Výjimkou z pravidla ústnosti výpovědi můžou 

jen být zvláštní případy, kdy např. svědek zemře, ale existuje protokol o jeho dřívější 

výpovědi ve stadiu vyšetřování. 

Prvním úkonem výpovědi svědka je prohlášení jeho totožnosti (poměrně široká 

informace-jméno, příjmení, věk, profese, bydliště). Pokud by svědek odmítl svou 

totožnost sdělit, byla by jeho výpověď neplatná (toto se netýká případů utajení identity 

svědka).125 Dále je dotázán, jestli obžalovaného zná, pokud ano, je dále tázán, zda je 

jeho příbuzným. Soud rovněž zajímá případný příbuzenský vztah k soukromému 

účastníku řízení (partie civile126) 127.  

Následuje složení přísahy, pokud se tedy jedná o případ, ve kterém je přísaha 

požadována (výjimky z povinnosti složit přísahu-viz. kapitola 2.3.2 Povinnost složit 

přísahu).  

Poté svědek vypovídá vše, co je mu známo o případu. Nejprve hovoří  

samostatně, aniž by byl přerušován (čl. 331 al. 4 CPP), potom následuje fáze kladení 

otázek. Při výslechu by měl svědek vypovídat spontánně, neměl by tedy dopředu znát 

otázky, které mu budou kladeny, aby se na ně mohl připravit. Otázky, které jsou mu 

kladeny, se mohou týkat jen konkrétního případu či osobnosti a morálky obviněného. 

Soudce přitom v kladení otázek není nijak omezen, stejně tak státní zástupce, obhájce 

obžalovaného a členové poroty. Samotný obžalovaný nebo soukromý účastník řízení 

(partie civile), tak můžou činit jen prostřednictvím předsedajícího soudce. Po skončení 

výpovědi zůstává svědek nadále v soudní síni z důvodu, že by bylo potřeba mu položit 

další otázky. Odejít může jedině, pokud to výslovně schválí předsedajícího soudce.128  

Soudce je oprávněn nařídit konfrontaci svědka a to s jiným svědkem, 

s obžalovaným nebo se svědkem asistovaným. V tomto případě je samozřejmě nutné, 

aby konfrontované osoby nebyly účastny dřívější výpovědi toho, s kým jsou 

konfrontovány.129 

                                                 
123 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 439 
124 Boulouc, B.: Procédure pénale, 24. vydání, Paříž, Editions DALLOZ, 2014, str. 900 
125 Boulouc, B.: Procédure pénale, 24. vydání, Paříž, Editions DALLOZ, 2014, str. 658 
126 „Partie civile“ Jedná se o oběť trestného činu, která prostřednictvím civilní žaloby nárokuje svá práva 

na odškodnění. V trestním procesu vystupuje jako strana. 
127 Boulouc, B.: Procédure pénale, 24. vydání, Paříž, Editions DALLOZ, 2014, str. 900 
128 Renault-Brahinski, C.:Procédure pénale, 15. vydání, Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2014, str. 196 
129 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 347 
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Stejně jako ve stadiu vyšetřování je po ukončení výslechu vyhotoven protokol o 

výpovědi svědka, který je vypovídající osobě předložen k nahlédnutí a ta jej může 

upřesnit či doplnit a následně jej potvrdí svým podpisem.130 

 

2.5 Ochrana svědka 

Skutečnost, že svědek vypovídá ať už u soudu, nebo před policejním orgánem 

v přípravném řízení, pro něj skýtá mnohá nebezpečí. Svou výpovědí může ohrozit nejen 

sebe, ale i svou rodinu či blízké. Největším problémem je obava svědka z následné 

pomsty obviněného nebo jeho kompliců. Svědek může být zastrašován i preventivně a 

odmítá tak často svědčit. Proto i francouzské právo zakotvuje ochranné mechanismy 

svědků. Silná ochrana se poskytuje rovněž agentům policie infiltrovaných 

v zločineckých seskupeních.131 

 

2.5.1 Historie 

Velmi dlouho francouzské právo tuto situaci vůbec neupravovalo. Problémem se 

tedy zabývala pouze judikatura, která vyslovila, že svědectví podané osobou, která 

odmítla sdělit základní údaje požadované zákonem, je nulitní. Jedná se o období 70. a 

80. let 20. století. 

Postupem času s rozvojem organizovaného zločinu (typicky v oblasti drogové 

kriminality a terorismu) a nárůstem počtu svědků, kteří odmítali sdělit své osobní údaje, 

vzrostla potřeba tuto situaci řešit, a to hlavně z důvodu, že častokrát nebylo možné 

pachatele trestné činnosti odsoudit kvůli chybějícím důkazům, které by ale při 

umožnění zakrytí identity svědků mohly být lehce získány. Tento nedostatek právní 

úpravy byl napraven až v roce 2001 a to přidáním části „O ochraně svědků“ do CPP.  

Zákon upravuje podmínky, za kterých svědek nemusí uvádět své bydliště a podmínky, 

za kterých může být jeho identita utajena kompletně.  

 

                                                 
130 Levasseur, G., Chavanne, A., Montreuil J., Bouloc, B.: Droit pénal général et procédure pénal, 13. 

vydání, Paříž: SIREY, 1999, str. 154 
131 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 440 
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2.5.2 Utajení identity svědka 

Jednou z možností ochrany svědka je zajištění jeho anonymity. V jednotlivých 

stádiích trestního řízení je k této problematice přistupováno odlišně.  

První fází trestního procesu je policejní vyšetřování. Pro něj CPP nestanovuje 

povinnost svědka prozradit svou identitu. Její ponechání v tajnosti je v této fázi velmi 

časté. Příslušník policie proto v protokolu používá označení „důvěryhodná osoba, která 

si ale přála zůstat v anonymitě“132. 

Rozdílná situace nastává ve fázi přípravného řízení. Zde je opatření si informace 

o svědkovi povinností vyšetřujícího soudce. CPP ve svém článku 103 přímo vypočítává 

všechny údaje, které je potřeba o svědkovi zjistit. Jsou jimi: jméno, příjmení, věk, stav, 

profese, bydliště a vztah ke stranám procesu.  

Pokud jde o utajení bydliště svědka, zákon kromě souhlasu vyšetřujícího soudce 

či státního zástupce nevyžaduje splnění žádných dalších podmínek. V tomto případě je 

místo skutečného bydliště uváděna např. adresa policejní služebny, v jejímž okrsku se 

bydliště svědka nachází.133 V případě, že je svědek předvolán na základě své profese, 

může jí být i adresa, kde tuto profesi vykonává.134 Skutečná adresa je pak vedena 

v oddělené složce. Tato nesmí být odtajněna s výjimkou případu, kdy o odtajnění 

rozhodne předsedající soudce. Odhalení utajované skutečné adresy svědka bez 

rozhodnutí předsedajícího soudce je trestáno trestem odnětí svobody až na 5 let a 

pokutou do 75 000 euro.135  

Podmínky pro kompletní utajení identity svědka jsou zákonem stanoveny velmi 

podrobně a pečlivě. Jako hlavní se jeví podmínka toho, že za vyšetřovaný trestný čin 

musí hrozit trest odnětí svobody alespoň ve výši tří let. Kumulativně musí být splněno, 

že hrozí vážné nebezpečí osobě podávající svědectví, členu jeho rodiny či osobě jemu 

blízké. Může se jednat o nebezpečí smrti nebo zásahu do jeho fyzické integrity a 

podobná ohrožení. Vazební soudce136 (juge des libertés et la détention) pak na 

odůvodněný návrh státního zástupce či vyšetřujícího soudce rozhodne, že se identita 

                                                 
132 „une personne gigne de foi, mai désirant garder l‘anonymat“ Pradel, J.: Procédure pénale. 17. vydání. 

Paříž: Editions CUJAS, 2013, str. 404 
133 Levasseur, G., Chavanne, A., Montreuil J., Bouloc, B.: Droit pénal général et procédure pénal, 13. 

vydání, Paříž: SIREY, 1999, str. 155 
134 Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž, Economica, 2013, 

str. 1614 
135 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 349 
136 soudce pověřený propouštěním na svobodu a vazbou 
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takového svědka neuvede ve spisu, ale je vedena odděleně.137 Na druhou stranu ale 

existují limity, které využití utajení omezují. Svědek nesmí být utajen, pokud je znalost 

jeho identity nezbytná pro výkon práv obhajoby. Obviněný má možnost se domáhat 

tohoto svého práva a žádat zrušení utajení svědka u předsedajícího soudce, který o tom 

rozhodne bez možnosti podání opravného prostředku.138  

V případě utajení svědkovy identity má obviněný zvláštní možnosti. Jednou 

z nich je podání opravného prostředku proti obsahu proběhnuvšímu výslechu utajeného 

svědka, a to do deseti dnů ode dne, kdy se o tomto obsahu výslechu dozvěděl. O tomto 

opravném prostředku rozhodne předsedající soudce, a pokud jej uzná za oprávněné, 

anuluje výslech. Předsedající soudce může dokonce nařídit odtajnění svědka za 

podmínky, že svědek výslovně akceptuje zrušení svého utajení. Toto je jediná možnost, 

jak lze utajení svědka zrušit, jinak je nezrušitelné. Proti rozhodnutí předsedajícího 

soudce pak již nelze podat opravný prostředek. Dále může obviněný požadovat 

konfrontaci s utajeným svědkem. Ta pak typicky probíhá na dálku přes audiovizuální 

zařízení, které umožňuje zkreslit hlas i podobu svědka tak, aby jej nebylo možné 

identifikovat nebo prostřednictvím prostředníka. Další možností konfrontace je kladení 

otázek svědkovi prostřednictvím obhájce obviněného.139 Žádné otázky položené 

utajenému svědku ovšem nesmí směřovat odhalení jeho skutečné identity.140 

Stejným způsobem jako s utajeným svědkem je zacházeno i s policejním 

agentem, který se v rámci svého úkolu infiltroval do zločinecké skupiny. Jejich pravá 

identita nesmí být v rámci řízení vůbec odhalena. Odhalení by jim totiž velmi 

pravděpodobně přivodilo velké nebezpečí pomsty členů skupiny.141 

Velmi důležitý je čl. 706-62 CPP, který říká, že nikdo nesmí být odsouzen jen na 

základě svědectví utajených svědků. Tento článek byl do zákona včleněn hlavně kvůli 

judikatuře ESLP, který, jak již bylo řečeno dříve, tuto myšlenku zastává.142 

 

                                                 
137 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 349 
138 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 441 
139 Rassat, M-L.: Procédure pénale, 2. vydání., Paříž: Ellipses, 2013, str. 349 
140 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 440 
141Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 2013, 

str. 2002 
142Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž, Economica, 2013, 

str. 1616 
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2.6 Asistovaný svědek 

Asistovaný svědek (témoin assisté) je zvláštním institutem francouzského 

trestního práva, který v českém právním řádu nemá obdoby. 

 

2.6.1 Historický původ institutu asistovaného svědka 

Tento institut má svůj původ v návrhu francouzského soudce z r. 1973. Tento 

soudce nebyl spokojen s tehdejším stavem právního řádu, který v případě existence 

pouze slabších, nedostatečně přesvědčivých důkazů o trestné činnosti neumožňoval 

soudci uvalit na podezřelého vazbu a spousta zločinců tak unikala spravedlnosti.143 

K uzákonění pak došlo v roce 1987.  

Tehdejší zákon umožňoval podezřelému žádat, aby jej soudce vyslechl jako 

asistovaného svědka a nikoliv jako osobu obviněnou. Záměrem zákonodárce bylo 

ochránit podezřelého od nebezpečí vzniku újmy na cti z důvodu trestního stíhání 

v případě, že bylo podání obžaloby založené na nedostatečných důkazech. Zákon z roku 

1993 umožňuje soudci přiznat statut asistovaného svědka, pokud se mu důkazy o vině 

nejeví jako dostačující pro obvinění určité osoby. Široké úpravy se institut dočkal v roce 

2000, kdy byla v Code de procédure pénal vytvořena celá sekce zabývající se touto 

problematikou, konkrétně se jedná o čl. 113-1 až 113-8 CPP. 

Kromě původního důvodu širší stíhatelnosti podezřelých osob se dalším 

důvodem zavedení institutu asistovaného svědka stala i ochrana těch, vůči komu bylo 

podáno trestní oznámení. K tomu často docházelo i z důvodu pomsty toho, kdo 

oznámení podal. Aby soudce v době neexistence institutu asistovaného svědka zaručil 

procesní práva toho, vůči komu bylo oznámení podáno, musel jej obvinit ze spáchání 

trestného činu. To je ale pro obviněného samozřejmě velmi nepříjemné a může mu 

způsobit problémy ve společnosti. Naproti tomu statut asistovaného svědka obsahuje 

procesní práva a přitom působí mírněji a není tolik stigmatizující.144 Někteří autoři 

                                                 
143 Jonquères, J.: Inculpation et mise en cause, 2. vydání, Gaz. Pal., 1973, str. 461 
144 Letteron, R.: Témoin assisté, un statut précaire qui ne laisse présager rien de bon, Droit et justice, 

publikováno 27. 5. 2013 (cit. 13. 12. 2014). Dostupné z http://www.contrepoints.org/2013/05/27/125728-

temoin-assiste-un-statut-precaire-qui-ne-laisse-presager-rien-de-bon 

http://www.contrepoints.org/2013/05/27/125728-temoin-assiste-un-statut-precaire-qui-ne-laisse-presager-rien-de-bon
http://www.contrepoints.org/2013/05/27/125728-temoin-assiste-un-statut-precaire-qui-ne-laisse-presager-rien-de-bon
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dokonce vnímají tento status jako něco, co umožňuje vyhnout se hanbě z případného 

obvinění.145 

 

2.6.2 Statut asistovaného svědka 

Základní myšlenkou je, že statut asistovaného svědka musí být přidělován těm 

podezřelým, proti nimž existují pouze tak slabé důkazy, že není možné na jejich základě 

obvinit podezřelého ze spáchání trestného činu. Na druhou stranu ale musí existovat 

natolik pravděpodobné důkazy, že se určitá osoba mohla páchání trestné činnosti 

dopustit jako pachatel či jako komplic, aby ji bylo možné podřadit pod status 

asistovaného svědka.146 O síle důkazů a následném přidělení statusu obviněného, nebo 

asistovaného svědka rozhoduje soudce. Specifikace případů nabytí statusu asistovaného 

svědka, tak jak ji upravuje zákon (CPP), je uvedena dále.  

Existují dvě situace, ve kterých je tento statut přidělován automaticky ze zákona, 

neexistuje zde tedy možnost uvážení soudce ani nikoho jiného. První je případ, kdy 

zákon stanoví, že každá osoba jmenovitě určená obžalobou, která ale zároveň není 

obviněným, může být vyslechnuta pouze jako asistovaný svědek (čl. 113-1 CPP). Zde 

se jedná o případ, kdy vyšetřující soudce nejprve zamýšlel s takovou osobou zacházet 

jako s obviněným, ale nakonec se rozhodl tak neučinit (čl. 116, al. 5 CPP), a to 

z důvodu neexistence důkazů, které by dostatečně odůvodňovaly obvinění této osoby. 

Soudce se ale přesto domnívá, že tato osoba mohla při spáchání trestného činu sehrát 

roli. Aby ji tedy udržel v procesu, přidělí jí status asistovaného svědka. Druhá možnost 

automatického přidělení statutu je podobná prvnímu případu, dochází k ní ale až 

v průběhu trestního procesu. Vyskytují se totiž případy, kdy v průběhu řízení dojde ke 

zrušení obvinění, soudce např. rozhodne o jeho anulaci z důvodu nově získaných 

informací v rámci řízení (čl. 17-1 CPP). Tato anulace může být rovněž iniciována 

žádostí obviněného. Bývalému obviněnému je pak soudcem přidělen status 

asistovaného svědka, což má za důsledek, že z procesu neodchází, nýbrž v něm 

vystupuje dále. 147 

                                                 
145Platiau, C.: Christine Lagarde ”témoin assisté”: ce que cela signifie, Lexpress, publikováno 25. 5. 2013 

(cit. 14. 12. 2014). Dostupné z http://www.lexpress.fr/actualite/politique/christine-lagarde-temoin-assiste-

qu-est-ce-que-ca-change_1251711.html 
146 Fourment, F.: Procédure pénale, 14. vydání, Brusel: Groupe Larcier, 2013, str. 243 
147Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 2013, 

str. 1172 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/christine-lagarde-temoin-assiste-qu-est-ce-que-ca-change_1251711.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/christine-lagarde-temoin-assiste-qu-est-ce-que-ca-change_1251711.html
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Na rozdíl od popsaného automatického nabytí statutu ze zákona existuje další 

možnost nabytí tohoto statutu, a to na základě vůle určité osoby, konkrétně oběti 

trestného činu. Jedná se o případy, kdy oběť trestného činu podá trestní oznámení a 

v něm žádá, aby osoba, kterou označuje za pachatele trestného činu, byla vyslechnuta 

jako asistovaný svědek. Soudce nemá ohledně této žádosti rozhodovací pravomoc a je 

povinen jí vyhovět.148 

Zákon dále zakotvuje situace, kdy osobou, která o přidělení statutu asistovaného 

svědka rozhoduje, je soudce. Status asistovaného svědka může přidělit osobě, která byla 

do soudního procesu přibrána na základě výpovědi některého běžného svědka.149 Další 

možností je, že soudce shledá, že existují ukazatele (indices)150 toho, že se mohl účastnit 

spáchání trestného činu (jako pachatel nebo jako komplic)151 a soudce je vyhodnotí jako 

pravděpodobné. V obou těchto případech je literaturou zdůrazňována diskreční 

pravomoc soudce, tudíž ani při naplnění zmíněných podmínek nemusí soudce status 

asistovaného svědka přidělit.152  

Asistovaným svědkem na rozdíl od svědka obyčejného (témoin simple) může být 

i člen vlády a to bez předchozího schválení tohoto postupu vládou.153 

V postavení asistovaného svědka může vystupovat i právnická osoba.154 

 

2.6.3 Procesní aspekty institutu asistovaného svědka 

Statut asistovaného svědka je přidělován na základě aktu vydaného 

vyšetřovacím soudcem a doručeného osobě, která má tímto asistovaným svědkem 

v určitém soudním procesu být. Tento akt obsahuje informace o předmětu trestního 

řízení a poučuje adresáta o jeho právech a povinnostech. 

Literatura tento status vymezuje jako status hybridní-nejedná se ani o stranu 

procesu, ani o osobu do procesu nijak nezačleněnou.155 U jiných autorů se můžeme 

setkat s komparativním vymezením tohoto statusu jako statusu smíšeného, který je 

                                                 
148 Renault-Brahinski, C.:Procédure pénale, 15. vydání, Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2014, str. 150 
149 Fourment, F.: Procédure pénale, 14. vydání, Brusel: Groupe Larcier, 2013, str. 266 
150 Může se jednat o indicie, nepřímé důkazy. 
151 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 215 
152 Pradel, J.: Procédure pénale. 17. vydání. Paříž: Editions CUJAS, 2013, str. 695 
153 Benillouche, M.: Leçon de Procédure pénale, 2. vydání, Paříž: Ellipses, 2013, str. 208 
154 Pujos, M.: Le statut du témoin assisté dans la procédure pénale, Lextenso, publikováno 21. 2. 2012 

(cit. 11. 12. 2014). Dostupné z https://www-lextenso-fr.biblio-dist.ut-

capitole.fr/weblextenso/article/afficher?id=GP20120221012&origin=recherche;9&d=3626684734392 
155 Renault-Brahinski, C.:Procédure pénale, 15. vydání, Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2014, str. 150 
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v některých ohledech velmi podobný obviněné osobě, v jiných se zase blíží postavení 

obyčejného svědka.156 Ve skutečnosti má asistovaný svědek téměř všechny výhody, 

které připadají obviněnému, ovšem bez jeho nevýhod. V tom, že asistovaný svědek není 

stranou procesu, se ale autoři shodují.157 Důsledkem toho je, že mu nenáleží taková 

práva, kterými strany běžně disponují, ale náleží mu pouze práva výslovně stanovená 

zákonem. Nejdůležitější tímto zapříčiněnou nevýhodou se jeví to, že nemůže podat 

opravné prostředky proti rozhodnutí.158 

2.6.3.1  Práva asistovaného svědka 

Nejvýraznějším oprávněním asistovaného svědka je právo na pomoc advokáta 

(assistance d’un avocat), které má stejně jako obviněný.159 Jedná se o zvláštní druh 

pomoci, která je velmi blízká zastoupení advokátem. Advokát se účastní jednání soudu, 

dbá na zachování práv asistovaného svědka a má právo nahlížet do spisu. Asistovaný 

svědek nesmí být nucen vypovídat v nepřítomnosti svého advokáta.160 Advokát má při 

výslechu rovněž právo klást otázky vyslýchaným osobám a stručně přednést skutkové 

okolnosti a svá zjištění o případu (čl. 120, al. 1 CPP). Výběr advokáta je na samotném 

asistovaném svědkovi, pokud jej sám neprovede, určí mu advokáta na jeho žádost 

předseda advokátní komory. Tento advokát také zajišťuje právo asistovaného svědka na 

vysvětlení a interpretaci důležitých částí trestního spisu případu.  

Dalším jeho zajímavým oprávněním je právo žádat konfrontaci s osobou, která se 

zasloužila o jeho vtažení do trestního procesu (např. o něm vypovídala ve svém 

svědectví).161 Soudce ale může tuto jeho žádost odůvodněným usnesením zamítnout do 

jednoho měsíce od podání žádosti.162  

                                                 
156  Pradel, J.: Procédure pénale. 17. vydání. Paříž: Editions CUJAS, 2013, str. 695 
157 Návrh nového CPP ale obsahuje změnu této situace a přiznává asistovanému svědku postavení strany 

(partie assistée). Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, 

str. 215 
158Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 2013, 

str. 1169 
159 Renault-Brahinski, C.:Procédure pénale, 15. vydání, Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2014, str. 150 
160 Fourment, F.: Procédure pénale, 14. vydání, Brusel: Groupe Larcier, 2013, str. 270 
161 Boulouc, B.: Procédure pénale, 24. vydání, Paříž, Editions DALLOZ, 2014, str. 662 
162 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 215 



 

49 

 

Asistovaný svědek může stejně jako strana procesu podávat návrhy na anulování 

určitého úkonu trestního řízení, pokud jej považuje za nicotný (čl. 113-3, al. 3 CPP).163 

O návrhu rozhodne soudce. 

Pokud byl vypracován znalecký posudek jakkoliv se týkající asistovaného svědka, 

soudce mu může sdělit jeho výsledek, ale není povinen tak učinit. Asistovaný svědek 

může podat žádost o doplnění znaleckého posudku nebo může žádat další znalecký 

posudek, soudce ovšem opět není povinen jej nařídit.164  

Odlišností od obviněného a vlastně rovněž právem asistovaného svědka je, že 

vůči němu nemůže být vykonávána soudní kontrola ani mu nemůže být umístěn do 

domácího vězení s elektronickou kontrolou (jedná se o způsob zajištění obviněného, 

nikoliv o trest, jak je domácí vězení pojímáno v českém právním řádu165) či do vazby.166 

Asistovaný svědek má dále právo na informace o trestním procesu, jehož je 

součástí a rovněž informaci o jeho skončení.167 

2.6.3.2  Povinnosti asistovaného svědka 

Stejně jako obyčejný svědek má i asistovaný svědek povinnost se na předvolání 

dostavit a vypovídat. Na rozdíl od svědka obyčejného ale neskládá přísahu, že bude 

vypovídat pravdivě.168 Pravdivou odpovědí by totiž mohlo dojít k tomu, že by 

vypovídal ve svůj neprospěch, což by bylo porušením obecné zásady, že nikdo nesmí 

být nucen takto činit.169 Praktickým důsledkem je, že pokud při své výpovědi lže, 

nedopouští se tím trestného činu křivého svědectví.170  

 

2.6.4 Změna statutu asistovaného svědka 

V průběhu procesu může dojít ke změně statutu asistovaného svědka na status 

obžalovaného. Může se tak stát na jeho vlastní žádost (droit à être mise en examen) 

nebo z iniciativy soudce.  

                                                 
163Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 2013, 

str. 1171 
164 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 216 
165 např. Pradel, J.: Procédure pénale. 17. vydání. Paříž: Editions CUJAS, 2013, str. 662 
166 Boulouc, B.: Procédure pénale, 24. vydání, Paříž, Editions DALLOZ, 2014, str. 662 
167Desportes, F., Lazerges-Cousquer, L.: Traité de procédure pénale, 3. vydání, Paříž: Economica, 2013, 

str. 1171 
168 Boulouc, B.: Procédure pénale, 24. vydání, Paříž, Editions DALLOZ, 2014, str. 662 
169 Fourment, F.: Procédure pénale, 14. vydání, Brusel: Groupe Larcier, 2013, str. 270 
170 Renault-Brahinski, C.:Procédure pénale, 15. vydání, Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2014, str. 151 



 

50 

 

Pokud jde o první případ, je právem asistovaného svědka podat žádost o změnu 

statutu kdykoliv během řízení a soudce nesmí tuto žádost zamítnout.171 Proč by tak ale 

někdo činil, když by se tak jeho statut zhoršil a bylo by možné vůči němu např. použít 

zajišťovací prostředky, které jsou velmi nepříjemné? Odpověď je jednoduchá. Změnou 

statutu se stane stranou procesu a získá tak další práva jako třeba právo podat opravné 

prostředky.172 

V případě, že soudce vyhodnotí, že v průběhu procesu vyšly najevo závažné 

důkazy a okolnosti, které odůvodňují asistovaného svědka obvinit z trestného činu, 

učiní tak a tato osoba ztrácí statut asistovaného svědka a nabývá statutu obviněného. Ke 

změně statutu může dojít v jakékoliv fázi trestního procesu.173 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Fourment, F.: Procédure pénale, 14. vydání, Brusel: Groupe Larcier, 2013, str. 267 
172 Fourment, F.: Procédure pénale, 14. vydání, Brusel: Groupe Larcier, 2013, str. 246 
173 Larguier, J., Conte, P.: Procédure pénale, 23. vydání, Paříž: Editions DALLOZ, 2014, str. 215 
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3 Srovnání české a francouzské úpravy svědka v trestním 

procesu 

Právní řády obou zemí jsou řády kontinentálního typu, jejich právo je tedy 

psané. Dále se jedná o právo kodifikované (pramenem práva jsou kodexy obsahující 

komplexní úpravu určitého právního odvětví, nejedná se tedy o roztříštěnou právní 

úpravu do velkého množství menších předpisů). 

Rovněž jsou oba státy ovlivněny zákonodárstvím EU, jíž jsou oba členy, jakož i 

příslušností k dalším mezinárodním organizacím. 

 

3.1 Pojem svědka 

Jak v českých, tak ani ve francouzských právních předpisech není svědek 

definován. O definici se v obou případech pokouší nauka, která osobu svědka vnímá 

velmi podobně. Na obou stranách autoři vyzdvihují nezastupitelnost svědka a jeho 

vysokou důležitost pro trestní proces. Neliší se ani materiální a formální pojetí svědka. 

Můžeme tedy říct, že pojetí svědka se ve srovnávaných zemích není nikterak odlišné. 

 

3.2 Práva a povinnosti svědka 

Oba právní řády zakotvují povinnost svědka dostavit se na předvolání. Svědek se 

musí dostavit osobně, není možné se nechat v tomto zastoupit. Donucovacími 

prostředky jsou shodně pořádková pokuta a předvedení příslušníkem bezpečnostního 

sboru. Francie navíc zakotvuje přímo trestný čin nedostavení se na předvolání, 

nesložení přísahy či nevypovídání osoby, která má vystupovat jako svědek. Český 

trestní zákoník takto speciální trestný čin nezná, v úvahu přichází aplikace obecnějšího 

trestného činu pohrdání soudem (§ 336 TZ). 

Povinnost vypovídat je v zásadě v obou právních řádech upravena podobně. 

Primárně je stanovena povinnost svědka vypovědět vše, co se dozvěděl o trestném činu. 

Z této povinnosti jsou pak stanoveny výjimky, kdy svědek vypovídat nesmí (např. 

disponuje státním tajemství), nebo nemusí (např. příbuzný obviněného). Francouzská 

úprava obsahuje oproti české více speciálních případů, jako např. zvláštní zacházení 

s výpovědí novináře či potomků rodičů obviněných z TČ křivého svědectví, které podali 

v rámci rozvodového řízení. Zajímavé jsou i francouzské zvláštní povinnosti podat 
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výpověď u těch, kteří mají důkaz o nevinně osoby, proti které je vedeno trestní řízení 

nebo je umístěna ve vazbě, jakož i povinnost osoby podat svědectví v případě, kdy tato 

osoba veřejně prohlásí, že zná pachatele trestného činu.  

Zvláštností francouzské úpravy je složení přísahy. To je součástí skutkové 

podstaty TČ křivého svědectví, což znamená, že ti, kdo jsou povinnosti přísahu složit 

vyňati, nemůžou tento TČ spáchat. Česká úprava vůbec nezná institut složení přísahy. 

Svědek má v obou srovnávaných zemích nárok na svědečné. Rozdílná je ale 

osoba, která jej hradí. Zatímco v ČR je svědečné vypláceno vždy ze státních prostředků, 

ve Francii je tomu tak pouze v případě svědků předvolaných státním zástupcem. 

Svědkům, které předvolají strany procesu, poskytují svědečné právě tyto strany. 

 

3.3 Provádění důkazu svědkem-výslech a svědecká výpověď 

Jak v českém, tak ve francouzském trestním procesu je výslech svědka důsledně 

ústním úkonem a probíhá v různých fázích. Nejprve je potřeba zjistit svědkovu jeho 

totožnost a jeho poměr k věci (např. vztah k obviněnému apod.). Poté následuje fáze, 

kdy svědek soustavně bez přerušení vypovídá vše, co o případu ví. Následuje fáze 

kladení otázek. V obou právních řádek není v dotazování nikterak omezen soudce. Ve 

francouzské úpravě jsou pak dále neomezeni státní zástupce, obhájce obžalovaného a 

členové poroty (ta v ČR vůbec neexistuje). Obžalovaný a soukromý účastník řízení 

(partie civile) mohou otázky pokládat jen prostřednictvím předsedajícího soudce. Česká 

právní úprava dává prostor pro kladení otázek státní zástupci, obžalovanému nebo jeho 

obhájci bez omezení. Celý výslech ale můžou státní zástupce, obžalovaný či jeho 

obhájce vést pouze v případě, že to byli oni, kdo výslech konkrétního svědka navrhli, 

přičemž tento postup musí být schválen předsedou senátu. 

 

3.4 Ochrana svědka 

Obě srovnávané úpravy obsahují možnosti, jak svědka chránit v případě, že mu 

hrozí nebezpečí z důvodu podání výpovědi. Způsoby ochrany svědka se v zásadě neliší, 

jsou jimi neuvádění svědkovy totožnosti ve spisu, utajení jeho totožnosti při výslechu, 

osobní ochrana svědka a přestěhování svědka.  

Oba státy jsou signatáři Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, tudíž se jich obou dotýká judikatura ESLP. ESLP se mnohokrát zabýval 
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otázkou přípustnosti výpovědi anonymního svědka a došel k závěru, že takováto 

výpověď je velkým zásahem do práv obviněného. Také z tohoto důvodu oba státy 

zdůrazňují subsidiaritu užití utajení totožnosti svědka, neboť je v rozporu s právem 

obviněného na spravedlivý proces. Francie byla navíc často žalovaným státem u ESLP 

z důvodu, že ochrana svědka v rámci procesu převážila nad právy obviněného. 

Rozdíl mezi zeměmi spatřuji ve způsobu uzákonění. Zatímco česká úprava 

ochrany svědka je rozdělena do TŘ a speciálních zákonů (zákon o policii a zákon o 

zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením), francouzská 

úprava je v CCP komplexní. 

Další odlišností je přesné stanovení podmínek získání ochrany francouzským 

CPP. Jednou z nich je, že za vyšetřovaný trestný čin, o který se v konkrétním procesu 

jedná, musí hrozit trest odnětí svobody alespoň ve výši tří let, aby mohla být svědkovi 

poskytnuta ochrana. Takováto podmínka v českém právu stanovena není, což já osobně 

považuji za rozumnější řešení, neboť to, že obviněnému hrozí jen nižší trest, mu nijak 

nebrání v ohrožování svědka. V případě pachatelů trestné činnosti se, podle mě, 

nemůžeme spoléhat na jejich nezávadné chování, i když spáchali jen lehčí trestný čin. 

Na druhou stranu je pravda, že francouzské trestní právo ukládá za trestné činy 

podstatně vyšší tresty než právo české, takže tresty odnětí svobody do tří let jsou 

opravdu jen za lehkou trestnou činnost. Ovšem nikdy si nemůžeme být jisti, jak hrozba 

vězení (i krátkodobého) na obviněného zapůsobí a rovněž nevíme, zda jeho trestná 

činnost není ve skutečnosti rozsáhlejší a obviněný se nebojí prozrazení. 
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Závěr 

Téma, které jsem si pro svou diplomovou práci vybrala, mě přivedlo ke studiu 

právních řádů dvou zemí. Zemí, které k sobě mají velmi blízko, a to jak zeměpisně, tak i 

historicky. Zemí, které uznávají stejné základní hodnoty jako je demokracie, svoboda a 

lidská práva a jsou sdruženy ve stejných nadnárodních organizacích jako je EU, OSN, 

NATO apod. a podléhají stejným mezinárodním úmluvám. Jejich právní řády jsou si 

tedy rovněž velmi blízké a stojí na stejných základních zásadách jako je spravedlivý 

proces, rovnost před zákonem, zásadě zákonnosti atd. 

 I přes veškerou podobnost můžeme při bližším studiu najít i prvky odlišné. Na 

drobnější odlišnosti v právní úpravě postavení svědka v trestním procesu jsem 

upozornila již v kapitole 3 Srovnání české a francouzské úpravy svědka v trestním 

procesu. Hlavním a největším rozdílem v rámci zkoumané úpravy ale je francouzský 

institut asistovaného svědka.  

Asistovaný svědek je unikátním institutem, který v české právní úpravě nemá 

obdobu. Důvodem pro jeho vytvoření byla snaha francouzského zákonodárce umožnit 

orgánům činným v trestním řízení udržet v trestním procesu takovou osobu, vůči níž 

existuje podezření, že spáchala trestný čin nebo se na jeho spáchání podílela, množství 

získaných důkazů však nedostačuje k jejímu obvinění. Zároveň by udělení statusu 

asistovaného svědka mělo být ve společnosti méně stigmatizující nežli status 

obviněného. Takováto osoba se pak svým postavením nachází mezi obviněným a 

obyčejným svědkem, přičemž jeho práva a povinnosti se částečně překrývají s právy a 

povinnostmi obviněného a částečně s těmi, jaké má obyčejný svědek. Statut 

asistovaného svědka se kdykoliv během řízení může změnit na statut obviněného (např. 

vyšly najevo nové důkazy, z rozhodnutí samotného asistovaného svědka). 

Někteří francouzští autoři považují institut asistovaného svědka za velmi 

užitečný hlavně z důvodu, že je díky němu možné udržet v procesu osobu, pro kterou by 

při neexistenci tohoto institutu bylo řízení zastaveno pro nedostatek důkazů. Zároveň je 

velmi jednoduché přeměnit tento status na status obžalovaného a pokračovat v řízení 

bez jakýchkoliv komplikací, což má, podle mého názoru, pozitivní dopad na rychlost 

celého řízení. Jiní jej ovšem považují jen za jakýsi status, za který se schovávají 

celebrity, když se dostanou do problémů se zákonem (např. Nicolas Sarkozy v kauze 



 

55 

 

Bettencourt, Christine LaGarde v kauze Tapis) a nepovažují jej za velmi přínosný pro 

trestní řízení. 

Zajímavou otázkou je, zda by institut asistovaného svědka mohl být využit i 

v českém právním řádu. Osobně se domnívám, že jakýkoliv mechanismus, který 

napomáhá naplnění účelu trestního práva, kterým je v první řadě potrestání pachatele 

trestné činnosti, je užitečný. Tento institut by mohl přinést i určité zrychlení justice, 

neboť zastavení řízení pro nedostatek důkazů a jeho následné obnovení je jistě 

podstatně déle trvající a náročnější procedurou než pouhá změna statutu jedné osoby 

v rámci jednoho řízení.  

Dalo by se uvažovat i o převzetí pouze některých prvků institutu asistovaného 

svědka, např. jeho práva na informace, které zahrnuje jak právo na informace o řízení, 

tak o jeho skončení. V české právní úpravě totiž dochází k situaci, kdy osoba podávající 

vysvětlení ve stadiu před zahájením trestního stíhání jako podezřelý, nemá možnost 

zjistit žádné informace o řízení a ani to, jak řízení dopadlo, pokud později nebyla ze 

spáchání trestného činu obviněna. Takováto nevědomost je ovšem pro tuto osobu velmi 

nepříjemná, neboť nemá představu o tom, zda se věc vyřešila nebo se např. ještě může 

obávat obvinění. Můžeme tedy říci, že francouzská úprava by v této problematice mohla 

být pro českého zákonodárce inspirující. 
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Shrnutí 

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.  
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 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. 
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Summary 

The status of a witness in Czech and French criminal procedure - 

comparison 

The subject of my thesis is a comparison of the status of a witness in a Czech 

and French criminal procedure. I have chosen this theme because I’m interested in 

criminal law and I also pursue studying French law. During this activity I found an 

institute of assisted witness which is completely unique and unknown in a Czech legal 

environment.  

This thesis is divided into three parts, at first I focus on the status of a witness in 

Czech legislation, the second part contains a French regulation and the third is a 

comparison of those two. 

The first thing in a first part is a determination who the witness is and who can 

be a witness in a criminal procedure. Then I concern with rights and duties which the 

witness owns and must fulfil during the proceedings. Next chapter deals with a course 

of an examination of the witness and with questions connected with an examination, 

e.g. tactics of examination. In the next chapter there is possible to find out specifics of a 

situation when the witness is a minor. Next important aspect is also a protection of a 

witness who is jeopardized because of a provision of a testimony. We can also find out 

conditions and methods of providing the protection. I affiliated two particular chapters 

in addition to a Czech part-the chapter named Status of a witness in the light of The 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

which also relates to a French part and there is also a chapter about crown witnesses 

who as an institute are not used in Czech Republic. As the last chapter in this part there 

is one which is aimed to an institute of a cooperating witness as it is used in Czech legal 

order. 

The second part of this thesis deals with a French regulation. As in the first part 

the person of a witness is defined, as well as his rights and duties, then course of 

examination of a witness is described and so are possibilities of his protection. I tried to 

emphasized differences of Czech and French legislations. The chapter about assisted 

witness, particular and unique institute of French penal law, is elaborated in detail. It is 

possible to find out which historical circumstances led to a creation of this institute, who 
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can become assisted witness and how, which rights and duties are connected with this 

status and other information. 

The third part of my thesis is devoted to a reciprocal comparison of Czech and 

French legislation. The main differences in the status of a witness in criminal procedure 

are pointed out. 
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