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Úvod 

Institut výslechu svědka v zásadě provází celé trestní řízení, proto jedním 

z hlavních úkolů této práce je analýza procesní úpravy výslechu svědka v jednotlivých 

stádiích trestního řízení a možností, které mají příslušné orgány k jeho ochraně 

v souvislosti s podávanou výpovědí. 

Snahou není podat pouze popisnou stať o výslechu svědka z hlediska 

aktuálních trestních předpisů, ale zejména rámcově zanalyzovat praxi, související 

judikaturu českou, zahraniční i Evropského soudu pro lidská práva, zmínit i konkrétní 

případy z praxe a na některých místech pak také dát stávající českou právní úpravu do 

kontrastu se zahraniční úpravou a jejím pojetím. 

Problematika výslechu svědka jako téma rigorózní práce byla zvolena zejména 

s ohledem na jeho aktuálnost a profesní uplatnění autorky. V době zpracování textu byla 

autorka zaměstnankyní mezinárodního odboru trestního Ministerstva spravedlnosti 

České republiky, oddělení evropského práva trestního, přičemž náplň její práce se řídila 

do roku 2013 především ustanoveními hlavy dvacáté páté – právní styk s cizinou 

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a následně novým 

zákonem č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který 

nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Možnost využití některých zkušeností z této praxe  

a identifikování souvisejících problémů z oblasti mezinárodní justiční spolupráce bylo 

určujícím kritériem pro volbu tématu. 

Aktuálnost tématu souvisí zejména s používáním videokonferenčních zařízení. 

Od ledna 2012 je možné využívat videokonferenční zařízení v ČR pro výslech nejen 

v rámci mezinárodní justiční spolupráce, přičemž využívání této formy výslechu 

postupně stoupá. Státy Evropské unie se snaží o zefektivnění justice a šetření nákladů, 

postupně tak dochází k elektronizaci justice. Již v roce 2009 Rada EU přijala Akční plán 

v oblasti evropské e-justice na období let 2009-2013,
1
 který usiluje o vyšší využívání 

moderních technologií v justici. Část této práce se proto věnuje videokonferenčním 

výslechům především z praktického hlediska a z hlediska jejich efektivního fungování, 

neboť autorka chce využít své praktické zkušenosti týkající se videokonferencí 

                                                      
1
 Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:cs:PDF.  

[online] [cit. 2014-05-08]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:cs:PDF
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s cizinou, které pro justiční orgány zařizovala, a představit do hloubky praktické 

problémy a praktické výhody tohoto postupu. Neméně aktuální je také zákon č. 45/2013 

Sb., o obětech trestných činů, kterému bude v této práci věnován prostor zejména 

z hlediska výslechu osob mladších osmnácti let. 

 

Rigorózní práce je vypracována podle právního stavu platného k 1. březnu 2015. 
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1. Svědek 

1.1. Způsobilost být svědkem 

Definice svědka jako takového v zákoně uvedena není, nicméně odborná 

literatura podává tuto výstižnou charakteristiku: „Svědkem je fyzická osoba rozdílná od 

obviněného, která byla vyzvána (předvolána) orgánem činným v trestním řízení, aby 

jako svědek vypovídala o skutečnostech důležitých pro trestní řízení, jež sama vnímala 

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

z podnětu některé ze stran dostavila za tímto účelem k orgánu činnému v trestním 

řízení.“
2
 

Zákon nestanoví žádné podmínky svědecké způsobilosti, které musí být 

splněny, aby osoba mohla vypovídat jako svědek, ale pouze svědkova práva  

a povinnosti a postup provádění jeho výslechu jako důkazního prostředku.
3
 Cílem 

tohoto přístupu je zajistit co nejširší okruh osob, které mohou být vyslýchány jako 

svědci. Svědkem může být každý, tedy i dítě (tj. osoba, mladší osmnácti let ve smyslu 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako 

„TZ“), osoba duševně nezpůsobilá nebo osoba s fyzickými vadami, pokud je zachována 

její schopnost správně vnímat a o předmětných skutečnost vypovídat. Jedná se  

o nezastupitelnou fyzickou osobu, která vypovídá o skutečnostech důležitých pro trestní 

řízení, které vnímala svými smysly, a přitom jde o osobu odlišnou od obviněného 

(obviněná osoba nemůže být svědkem ani vůči ostatním spoluobviněným). Postavení 

svědka má přednost před funkcí orgánu činného v trestním řízení i pro postavení 

znalce.
4
  

Pokud během trestního řízení vyvstanou závažné pochybnosti o tom, že 

svědek, významný pro učinění rozhodnutí, není schopný zcela správně vnímat nebo 

vypovídat, je možné nařídit svědkovi znalecké vyšetření jeho duševního stavu. Na 

rozdíl od obviněného však nelze svědkovi uložit, aby se podrobil pozorování ve 

zdravotnickém zařízení, což odpovídá základním zásadám, na kterých spočívá české 

                                                      
2
 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1434. 

3
 Fryšták, M. Procesní postavení svědka (poškozeného) a jeho výslech v přípravném řízení. Trestněprávní 

revue, ročník 2014, číslo 10, s. 225. 
4
 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1435. 
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trestní právo, v tomto případě tedy především zásadám humanismu a přiměřenosti,
5
  

a skutečnosti, že v rámci trestního řízení je třeba dbát ochrany osobnosti člověka, jeho 

práv, svobod a jeho důstojnosti tak, jak jsou definovány mezinárodními smlouvami  

a ústavními zákony, a orgány činné v trestním řízení mohou do těchto práv zasahovat 

pouze na základě zákona v odůvodněných případech a pouze v nezbytné míře ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (citovaný zákon je dále v textu označován jako „TŘ“ nebo 

„trestní řád“). Ačkoli je zřejmé, že tyto zásady mají v první řadě chránit osoby 

podezřelé a obviněné, jejich aplikace je vyžadována pro všechny zúčastněné osoby na 

trestním řízení, přičemž lze uvést na tomto místě jako příklad, že detence svědka za 

účelem objasnění jeho duševního stavu by jednoznačně tyto zásady překročila.  

Rovněž lze upozornit na zásadu volného hodnocení důkazů uvedenou 

v základních zásadách trestního řízení v TŘ
6
 umožňující orgánům činným v trestním 

řízení zvážit míru věrohodnosti podané svědecké výpovědi v konkrétních případech a 

zohlednit veškeré případné pochybnosti, které vyvstanou ohledně provedeného důkazu. 

 

1.2. Práva a povinnosti svědka 

Práva a povinnosti svědka jsou v ČR zakotvena legislativními prostředky. 

Valná většina oprávnění jsou přiznána každému svědkovi, některá z nich však jen 

omezeným skupinám osob, jako například zvláštní práva ohroženého svědka nebo práva 

svědků mladších osmnácti let, případně práva vyplývající ze zvláštního poměru 

(rodinného nebo obdobného) svědka k obviněnému (zde je sledováno právo odepřít 

výpověď ve smyslu § 100 TŘ).  

Pokud je svědek zároveň i obětí trestného činu ve smyslu zákona č. 45/2013 

Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (dále v textu jako „ZObTč“ 

nebo „zákon o obětech trestných činů“),
7
 jsou mu garantována veškerá práva zaručená 

                                                      
5
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. Vydání. Praha: Leges, 2009, s. 24 a 32. 

6
 Srov. § 2 odst. 6 TŘ. 

7
 Ustanovení § 2 odst. 2 ZObTč definuje oběť trestného činu takto: „Obětí se rozumí fyzická osoba, které 

bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma 

nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.“ Ustanovení § 2 odst. 3 ZObTč doplňuje: „Byla-li 

trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, 

sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li 

těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich.“ 
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rámcovým rozhodnutím Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení oběti 

v trestním řízení a směrnicí Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování 

obětí trestných činů (uvedené rámcové rozhodnutí již bylo nahrazeno směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, a která je nyní ve 

fázi probíhajících implementací v členských státech Evropské unie, přičemž lhůta pro 

implementaci je stanovena do 16. listopadu 2015). Stanovení minimálních standardů 

práv obětí trestných činů (potažmo svědků v jednotlivých případech) na unijní úrovni 

lze považovat za velmi přínosné při uvážení skutečnosti, že nejen v České republice 

(dále jen „ČR“) byla práva obětí významně opomíjena. V dnešní době se tak konečně 

do popředí zájmu dostala procesní a jiná práva osob rozdílných od obviněného. Na 

druhou stranu, uvážíme-li některé tendence směřující k ještě širší harmonizaci v oblasti 

trestního práva v Evropě, přičemž v případě svědků se nabízí myšlenka stanovit 

obdobným způsobem také kupříkladu minimální pravidla regulující ochranu 

ohroženého svědka v rámci Evropské unie, je třeba především z hlediska subsidiarity 

evropského práva rozhodnout, zda taková další úprava by byla vhodná a účelná  

a požadovaného účelu by nebylo lépe dosaženo na úrovni jednotlivých členských států, 

respektive ve smyslu uvedené zásady, zda samotné členské státy nejsou schopny zajistit 

dostatečnou právní úpravu. Stanovení základních práv, které musí být přiznány všem 

obětem v Evropské unii, lze považovat za důležitý krok vpřed, nicméně případné 

navazující regulace této oblasti a jiných subjektů trestního řízení je třeba významně 

zvážit, aby jejich rozšiřování nemělo nežádoucí vliv na zbytečné prodlužování trestního 

řízení nebo aby výsledkem těchto evropských snah nebyla nakonec nesmyslná  

a neúčelná administrativa. Lze uvést, že již v tuto chvíli některé policejní orgány 

vyjadřují nespokojenost s rozšířením některých jejich povinností, ve kterých v praxi 

nevidí valný smysl a považují je za nadměrnou byrokratickou zátěž.
 8

 

Každý v postavení svědka má právo, aby jej orgány činné v trestním řízení 

poučily o jeho právech a povinnostech, o významu svědecké výpovědi a o možných 

následcích v případě křivé výpovědi. Pokud je svědek osoba mladší patnácti let, bude 

poučen přiměřeně s ohledem na jeho věk, a to nejen ve smyslu, aby jemu určenému 

poučení dostatečně porozuměl, ale rovněž poučující orgán vynechá informaci  

                                                      
8
 V podrobnostech k tomuto tématu níže v kapitole 1.3. Svědek jako oběť a zvlášť zranitelná oběť. 
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o trestních následcích trestného činu křivé výpovědi, které u trestně neodpovědné osoby 

nepřipadají v úvahu. Křivá výpověď je trestným činem a je zakotvena v § 346 odst. 2  

a 3 TZ. Systematicky je zařazena mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

(hlava desátá zvláštní části TZ). Objektivní stránkou trestného činu křivé výpovědi, jež 

je možné naplnit aktivní či pasivní formou, je uvedení nepravdy o takové okolnosti, 

která je podstatně významná pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nebo zamlčení takové okolnosti. 

Orgány činné v trestním řízení mají povinnost nezveřejňovat informace 

ohledně totožnosti každého svědka v přípravném řízení, výjimky stanoví zákon 

v ustanovení § 8d TŘ. Další osoby, které se s těmito informacemi musely seznámit 

z důvodů stanovených zákonem, je dále nesmí poskytovat, není-li stanoveno jinak. Na 

okraj lze uvést, že je také chráněna totožnost poškozeného (a v konkrétních případech 

potažmo i svědka, je-li zároveň poškozeným), který je mladší osmnácti let nebo na 

kterém byly spáchány konkrétní trestné činy. Toto ochranářské ustanovení je výsledkem 

snah o ochranu poškozených před sekundární viktimizací v souvislosti s medializací 

případu.
9
 Navíc od novely TŘ, kterou přinesl zákon o obětech trestných činů, může 

každý svědek požádat, aby se údaje o jeho bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu 

zaměstnání či povolání nebo podnikání neuváděly do protokolu o úkonu trestního 

řízení, ale vedou se tak, aby k nim měli přístup pouze orgány činné v trestním řízení  

a úředníci Probační a mediační služby ČR činní v dané věci, přičemž totéž platí  

o rodinných, osobních a majetkových poměrech svědka. Žádosti se nevyhoví, je-li to 

nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení.
10

 

Každý svědek má právo, aby byl dodržen za podmínek stanovených zákonem 

zákaz jeho výslechu. Za podmínek stanovených zákonem má svědek právo výpověď 

odepřít. K uvedeným institutům je podán výklad níže v příslušné kapitole.
11

  

V souladu s § 2 odst. 14 TŘ může každý svědek vypovídat ve svém mateřském 

jazyce nebo jazyce, o kterém uvede, že jej ovládá. Navíc informování svědka, který je 

zároveň obětí trestného činu, v jazyce, kterému rozumí nebo v jazyce státu, kterého je 

občanem, je zajištěno zákonem o obětech trestných činů v § 12 ZObTč. Výše uvedená 

                                                      
9
 Důvodová zpráva ze dne 11. února 2008 k zákonu ze dne 5. února 2009, č. 52/2009 Sb., kterým se mění 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony. [online] [cit. 2014-12-08]. Dostupné z www.psp.cz u sněmovního tisku č. 443.  
10

 V podrobnostech k této problematice srov. níže v kapitole 1.5.3. Ochrana osobních údajů svědka. 
11

 Srov. kapitola 2. 2. této práce. 

http://www.psp.cz/
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se 

zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, v článku 7 

odst. 3 požaduje, aby byly obětem poskytnuty na žádost překlady informací, které jsou 

nezbytné pro uplatnění jejich práv v trestním řízení, a to minimálně překlady 

rozhodnutí, jímž se předmětné trestní řízení ukončuje, a rovněž překlad důvodů nebo 

shrnutí důvodů tohoto rozhodnutí. Jedná se povinnost, která představuje vysokou 

finanční zátěž pro členské státy, nicméně alespoň je omezena na oběti, které jsou 

stranou trestního řízení, v českém právním řádu tedy na poškozené. Na tomto místě je 

vhodné připomenout, že postavení svědka a poškozeného se nevylučuje, může však 

ovlivnit průběh hlavního líčení, jak je vysvětleno níže v příslušné kapitole věnující se 

výslechu v hlavním líčení. Rozhodnutí obecně české orgány činné v trestním řízení 

vyhotovují v souladu s § 2 odst. 14 TŘ v českém jazyce. Co se týče překladů 

rozhodnutí, podle § 28 odst. 2 TŘ se překládají vyjmenovaná rozhodnutí pouze 

obviněnému. Je otázkou, zda v tomto směru nebude potřeba drobné novelizace zákona  

o obětech trestných činů, který v tuto chvíli nestanoví povinnost překladů takových 

rozhodnutí, nicméně tato problematika jde nad rámec tématu této práce. 

Každý svědek má v případě řádného dostavení se k výslechu právo na 

svědečné a to i v případě, že by výslech nakonec neproběhl (např. z důvodu odročení 

hlavního líčení v případě nepřítomnosti obžalovaného apod.). Jedná se o finanční 

vyrovnání nákladů, které v souvislosti s provedením výslechu vynaložil, nebo co mu 

kvůli výslechu ušlo na výdělku. Svědečné tedy zahrnuje jak nutné výdaje, tak ušlý 

výdělek. Stejný nárok má svědek nebo jiná osoba, pokud se dostaví na výzvu k jinému 

úkonu dokazování.
12

  

Každý svědek má právo na přiměřenou právní pomoc. Podrobnosti 

k možnostem svědka účastnit se výslechu se svým advokátem a srovnání 

s francouzskou úpravou je uvedeno v kapitole třetí o průběhu výslechu svědka. 

Český právní řád obsahuje širokou škálu ochrany a práv zaručených 

ohroženému svědkovi a případně osobám jemu blízkým. Část nalezneme v TŘ, část ve 

zvláštním zákoně, jímž je zákon ze dne 29. března 2001 č. 137/2001 Sb., o zvláštní 

ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, ve znění pozdějších 

předpisů. Ochrana ohroženého svědka je zaměřena především na utajení podoby  

                                                      
12

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1521. 



10 
 

a totožnosti. Poskytuje se z úřední povinnosti, případně na podnět svědka, pokud jsou 

splněny zákonné podmínky, a v pochybnostech se musí ochrana poskytnout, než o tom 

rozhodne státní zástupce. Novela trestního řádu přijatá v souvislosti se zákonem  

o obětech trestných činů, rozšířila úpravu, kdy ohrožený svědek může požádat  

o informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném v souvislosti s jeho pobytem,  

a ve výjimečných případech bude svědek informován i bez žádosti.
13

  

Základní povinností svědka je dostavit se osobně na výzvu orgánu činného 

v trestním řízení (předvolání) a vypovídat pravdivě o tom, co je mu známo o trestném 

činu, o pachateli trestného činu nebo okolnostech důležitých pro trestní řízení. Svědek 

je nezastupitelný a musí se dostavit, i když vypovídat nehodlá.
14

 Na rozdíl od 

obviněného je povinen vypovídat úplnou pravdu a nic nezamlčet, přičemž musí být 

poučen o možných následcích v případě křivé výpovědi. Vypovídá-li lživě obviněný, je 

ve své výpovědi limitován pouze skutkovou podstatou trestného činu křivého 

obvinění,
15

 jehož se může, oproti trestnému činu křivé výpovědi vztahující se pouze na 

svědka nebo znalce, dopustit každý.
16

 

Dále je svědek povinen na příkaz napsat potřebný počet slov, pokud to je třeba 

ke zjištění pravosti rukopisu. Ke splnění této povinnosti může být donucován a to 

pořádkovou pokutou nebo předvedením.
17

 Naproti tomu obviněný může takový příkaz 

odmítnout.
18

 Svědek i obviněný jsou povinni podrobit se prohlídce těla a jinému 

podobnému úkonu ve smyslu § 114 TŘ stejně jako podrobit se konfrontaci a rekognici. 

Svědek má povinnost podrobit se vyšetření duševního stavu, nařízení jeho pozorování 

ve zdravotnickém zařízení, jak bylo již výše zmíněno, však není přípustné. 

 

1.3. Svědek jako oběť a zvlášť zranitelná oběť 

Zákon o obětech trestných činů, plně účinný od 1. srpna 2013 (účinnost 

předpisu byla dělená), zapracovává, jak bylo již výše zmíněno, rámcové rozhodnutí 

                                                      
13

 Srov. další podrobnosti k ohroženému svědkovi níže v kapitole 1. 5. věnující se ochraně svědka. 
14

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1436. 
15

 Objektivní stránka ustanovení § 345 TZ spočívá ve lživém obvinění jiného z trestného činu, přísněji 

trestáno pak je lživé obvinění z trestného činu s úmyslem přivodit jinému trestní stíhání. 
16

 Povinnost svědka dostavit se na řádné předvolání a možnosti vynucení jeho přítomnosti jsou rozebrány 

podrobněji níže v kapitole 2. 1. věnující se otázkám zajištění svědka u výslechu. 
17

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1492. 
18

 Srov. dikce ustanovení § 93 TŘ.  
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Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení  

a směrnici Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných 

činů. Citované rámcové rozhodnutí bylo s cílem zavést komplexnější úpravu 

problematiky nahrazeno, jak rovněž upozorněno výše, směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu 

obětí trestného činu, kde lhůta pro transpozici končí 16. listopadu 2015. Zákon  

o obětech trestných činů, vypracovaný šířeji než prováděné rámcové rozhodnutí, však 

podle názoru ČR v zásadě vyhovuje i požadavkům této nové směrnice (notifikace plné 

transpozice směrnice příslušným evropským úřadům byla provedena Úřadem vlády ČR 

v létě 2013). Nicméně v tomto ohledu má odborná literatura pochybnosti.
19

 K některým 

drobným novelizacím zákona však pravděpodobně skutečně bude přistoupeno.  

Lze uvést, že tento zákon je v současné době dáván v Evropě za vzor jako 

jedna z forem vhodné implementace ochrany obětí trestných činů. Zákon přináší 

zakotvení konkrétních práv obětí trestných činů a poskytování jim peněžité pomoci, 

zajištění šetrného zacházení ze strany orgánů veřejné moci a dalších osob a subjektů, 

nadto upravuje vztahy mezi státem a subjekty poskytující služby obětem trestných činů. 

Podobná úprava byla již delší dobou žádoucí, neboť oběť trestného činu byla vždy 

značně opomíjena a na prvním místě pro orgány činné v trestním řízení byl stavěn 

pachatel a jeho vyšetřování a trestní stíhání. V souvislosti s tímto zákonem byla přijata 

významná novela trestního řádu rozšiřující práva poškozeného a zavádějící předběžná 

opatření v trestném řízení. 

Lze tvrdit, že v mnoha případech je oběť zároveň svědkem trestného činu. 

Postavení oběti nevylučuje postavení svědka v trestním řízení. Oběť je definována  

v zákoně jako „fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na 

zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel 

trestným činem obohatil.“
20

 Za oběť jsou považováni i pozůstalí oběti („příbuzný 

v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner 

nebo druh, je-li osobou blízkou“
21

), pokud trestným činem byla způsobena smrt oběti. 

Uplatňuje se zásada, že s osobou, která se považuje za oběť, je třeba jednat jako s obětí 

                                                      
19

 Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, s. 13. 
20

 Ustanovení § 2 odst. 2 zákona ze dne 30. ledna 2013, o obětech trestných činů a o změně některých 

zákonů (zákon o obětech trestných činů), Sbírka zákonů č. 45/2013, částka 20, s. 322. 
21

 Ustanovení § 2 odst. 3 zákona ze dne 30. ledna 2013, o obětech trestných činů a o změně některých 

zákonů (zákon o obětech trestných činů), Sbírka zákonů č. 45/2013, částka 20, s. 322. 
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ve smyslu citovaného zákona, nevyjde-li najevo opak. Zvláštní kategorii pak tvoří tzv. 

zvlášť zranitelná oběť, kterou je dítě, osoba postižená vadou (ať už fyzicky či psychicky 

nebo mentálně a smyslově), oběť trestného činu obchodování s lidmi podle § 168 TZ 

nebo oběť sexuálního nebo násilného trestného činu, je-li zde vysoké nebezpečí 

sekundární viktimizace. Pojem oběti je nadto vhodné odlišit od poškozeného, který je 

stranou trestního řízení s určitými procesními právy a povinnostmi. Postavení 

poškozeného v trestním řízení stejně jako oběti nevylučuje postavení svědka, i když 

taková osoba má zvláštní zájem na výsledku řízení a je třeba tuto skutečnost brát 

v úvahu při hodnocení jeho výpovědi
22

 nebo při organizaci výslechů svědků v hlavním 

líčení, jak je podrobněji vysvětleno níže v příslušné kapitole.
23

 Oběť je toliko předmět 

zvláštní péče, kterou jí poskytuje stát, a nahrazuje se jí nejen újma vzniklá v přímé 

souvislosti s trestným činem, ale předchází se vzniku i druhotné újmy v souvislosti 

s postupem Policie České republiky a další příslušných orgánů. Poškozeným může být 

navíc na rozdíl od oběti i právnická osoba. 

Jak bylo již naznačeno výše, svědku, který je obětí nebo zvlášť zranitelnou 

obětí, jsou zaručena další práva nad rámec trestního řádu. Svědek-oběť má právo na 

poskytnutí odborné pomoci,
24

 právo na informace týkající se případu, v níž se stala 

obětí trestného činu, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu 

soukromí (regulace zveřejňování informací o totožnosti oběti a jejích osobních údajů), 

právo na ochranu před druhotnou újmou
25

 a právo na peněžitou pomoc. Uvedená práva 

náleží svědku-oběti bez ohledu na „rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální 

orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor.“
26

 

Uvedená práva v zásadě nejsou navázána ani na státní občanství (s výjimkou právo na 

peněžitou pomoc, které je do určité míry v tomto směru regulované, ale není navázané 

pouze na české státní občanství). Cílem je zajistit co nejširší uplatnění práv oběti 

trestního činu, aby k oběti bylo přistupováno šetrně a individuálně s ohledem na její 

věk, zdravotní stav, rozumovou vyspělost a kulturní identitu (směrnice 2012/29/EU 

                                                      
22

 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1438. 
23

 Srov. další výklad v kapitole 4.2.2. Výslech svědka v hlavním líčení. 
24

Odbornou pomocí podle § 4 zákona o obětech trestných činů se rozumí: „(…) psychologické 

poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní 

programy“. 
25

 Definici druhotné újmy upravuje § 2 odst. 5 ZObTč. 
26

 Ustanovení § 3 odst. 3 zákona ze dne 30. ledna 2013, o obětech trestných činů a o změně některých 

zákonů (zákon o obětech trestných činů), Sbírka zákonů č. 45/2013, částka 20, s. 323. 
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hovoří o tzv. individuálním posouzení oběti) a to nejen ze strany orgánů činných 

v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, ale i dalších subjektů, které přijdou 

s obětí trestného činu do kontaktu a mohou se tak podílet na vzniku sekundární 

viktimizace. Příslušné orgány mají povinnost oběť trestného činu informovat o jejích 

právech a povinnostech a to adekvátně jí srozumitelným způsobem. Směrnice 

2012/29/EU požaduje, aby k informování docházelo již při prvním kontaktu orgánu 

s obětí. Na implementačních jednání k této směrnici a konferencích k tomuto tématu, je 

vždy zdůrazňováno, aby nedocházelo k naplňování těchto povinností mechanicky (např. 

předložením papíru s vyjmenovanými právy a povinnostmi), ale aby oběti byly skutečně 

informovány reálně a pochopitelně o svých právech a povinnostech a zasahující 

policisté nebo jiný příslušný orgán se oběti skutečně věnoval a vše srozumitelně 

vysvětlil. Cíle evropských legislativců jsou v daném případě zřejmé a vítané, nicméně je 

otázka, jak jinak dodržovat v praxi podobné povinnosti, než způsobem, že se svědku-

oběti trestného činu předloží jen o něco delší poučení. Nadto je třeba uvážit, že svědek 

při prvním kontaktu s policií bude ve většině případů rozrušen jak ze samotného 

trestného činu, tak z předmětné situace, že je jako svědek vyslýchán policií, a jeví se 

tedy jako vhodnější vybavit jej písemným poučením, které si může následně kdykoli 

pročíst znovu, než, byť smysluplné a vyčerpávající, vysvětlování jeho práv ústně, neboť 

lze očekávat, že ve většině případů by tyto informace na místě nebyl schopen vstřebat. 

V souladu s § 8 odst. 2 ZObTč by Policie ČR nebo policejní orgán měly požadované 

informace poskytnout oběti písemně a nadto vybrané ústně vysvětlit. 

Jako velký přínos lze vnímat právo na poskytnutí odborné pomoci. Zákon 

zavádí subjekty akreditované ministerstvem spravedlnosti zapsané v registru 

poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Stát tak dohlíží (uděluje akreditace  

a kontroluje plnění podmínek akreditace a povinností) a podporuje organizace 

(poskytuje státní dotace) určené k pomoci obětem. Zvlášť zranitelná oběť má navíc 

právo na bezplatnou odbornou pomoc, což nevylučuje, že příslušný subjekt poskytne 

bezplatnou odbornou pomoc i osobě, která neodpovídá definici zvlášť zranitelné oběti. 

Svědek-oběť může využívat odborné pomoci, dokud to vyžaduje její účel. 

Pro účely této práce je pak nejzásadnější právo na ochranu před druhotnou 

újmou, díl pátý zákona o obětech trestných činů, stanovící pravidla pro podání 

vysvětlení a výslech oběti, potažmo zvlášť zranitelné oběti. V této souvislosti Jelínek 
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upozorňuje na legislativní nedostatek § 18 ZObTč, kde se v ustanovení hovoří pouze  

o výslechu oběti-svědka (ačkoli v nadpisu je i podání vysvětlení) a chybí odstavec 

podobný posledním odstavcům v § 19 a § 20 ZObTč vztahující uvedenou úpravu i na 

podání vysvětlení. Nicméně teleologickým výkladem lze tento nedostatek zhojit.
27

 

Gřivna pak výslovně k naznačenému problému ve svém komentáři uvádí: „Lze 

souhlasit s jinými autory, že pravidlo uvedené v § 18 se vztahuje nejen na výslech oběti 

jako svědka, ale i na podání vysvětlení, byť to z textu ustanovení výslovně nevyplývá. 

K tomuto závěru lze dospět především výkladem systematickým, logickým  

a teleologickým.“
28

  

Jádrem této úpravy je ochrana svědka-oběti před sekundární viktimizací 

v důsledku způsobu provádění výslechu. Svědku-oběti mají být kladeny otázky 

směřující do jeho intimní oblasti, v případě, že jsou nezbytné, zvlášť šetrně a způsobem, 

aby výslech již nebylo nutné opakovat. Termín intimní oblast není v zákoně vymezen a 

záleží na daném případu a posouzení vyslýchajícího a oběti, co lze pod tento pojem 

podřadit. Gřivna ve svém komentáři k zákonu o obětech trestných činů uvádí, že 

„účelem ustanovení je omezit otázky intimního charakteru, které nemají význam pro 

danou věc. Intimní oblastí se rozumí osobní sféra jednotlivce, např. týkající se jeho 

sexuality.“
29

 Otázky mají být formulovány přiměřeně s ohledem k osobě vyslýchané. 

Vyslýchaný je oprávněn namítat nevhodné zaměření otázky, které se poznamená do 

protokolu. O námitce přímo rozhodne vyslýchající orgán. I na tomto místě Gřivna opět 

upozorňuje, že předmětné ustanovení se vztahuje na podání vysvětlení a to na všechna 

možná podání vysvětlení, nejen ta podle trestního řádu, a proto je i v tomto zákoně 

zakotvena možnost činit námitky proti položené otázce. Nejedná se tedy o nadbytečné 

ustanovení.
30

 

Vyslýchaná oběť má nadto právo žádat, aby ji vyslýchala osoba stejného nebo 

opačného pohlaví, přičemž zvlášť zranitelné oběti se nevyhoví pouze z důležitých 

důvodů. Žádost ohledně pohlaví osoby tlumočníka může podat pouze zvlášť zranitelná 

oběť, přičemž vyslýchající orgán opět nevyhoví jen z důležitých důvodů. Zvlášť 

                                                      
27

 Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, s. 97. 
28

 Gřivna, T., Šámal, P., Válková, H. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 136. 
29

 Gřivna, T., Šámal, P., Válková, H. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 135. 
30

 Gřivna, T., Šámal, P., Válková, H. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 137. 
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zranitelná oběť by měla být vyslýchána v přípravném řízení osobou, která je k tomu 

speciálně vyškolená. Dítě vyslýchá taková osoba až na výjimky vždy. Jinak se dbá na 

to, aby i další výslech zvlášť zranitelné osoby, pokud k němu musí dojít, prováděla 

osoba stejná. Pro výslech oběti a především zvlášť zranitelné oběti je možné využít 

audiovizuální techniky tak, aby bylo zabráněno kontaktu osoby s osobou pachatele 

(příp. osobou, proti které se trestní řízení vede).
31

  

V neposlední řadě je vhodné zmínit nový institut doprovodu důvěrníka 

upravený v § 21 ZObTč. O nové procesní právo jde v tom smyslu, že důvěrník může 

oběť k procesním úkonům doprovázet a poskytovat psychickou podporu, nicméně se 

nejedná o právního zástupce, důvěrník nemůže žádným způsobem do prováděného 

úkonu zasahovat.
32

 Úkonů se tedy účastní jako nezávislý pozorovatel, který u úkonu 

figuruje pouze jako podpora oběti. Důvěrník může být také zároveň zmocněncem oběti 

(§ 50 odst. 1 TŘ), naopak nemůže v předmětném trestním řízení zastávat jiná postavení, 

která zákon o obětech trestných činů vypočítává. Pro účely této práce je důležité 

zdůraznit, že postavení svědka vylučuje možnost vystupovat jako důvěrník oběti 

trestného činu v tom samém trestním řízení. Dále je vyloučen souběh postavení 

důvěrníka s postavením obviněného, obhájce, znalce nebo tlumočníka. Důvěrníkem 

jinak může být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům (tento termín byl novým 

občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. nahrazen pojmem „svéprávnost“).
33

 Důležité 

nicméně je, že účel prováděného úkonu a potažmo trestního řízení nemůže být zmařen
34

 

jeho přítomností a může tak být, byť výjimečně, vyloučen. Nemá se na mysli pouze 

chování samotného důvěrníka, které by mohlo narušit průběh provádění úkonu (hlučné 

nebo jinak narušující chování), ale také situace, kdy by „přítomnost důvěrníka mohla 

narušit schopnost oběti vypovídat o všech důležitých skutečnostech.“
35

 

V souvislosti s právy svědka jako oběti lze také upozornit na právo na přístup 

k informacím, které je upraveno v druhém dílu druhé hlavy zákona o obětech trestných 

činů, mající za účel rozsáhlé informování oběti jak o předmětném trestném činu, tak  

o jejích právech a možnostech jejich uplatňování. Svědek-oběť má právo být 

                                                      
31

 K různým způsobům výslechu srov. níže v kapitole 5. Způsoby výslechu svědka. 
32

 Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, s. 104. 
33

 Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, s. 105. 
34

 Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, s. 105. 
35

 Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, s. 105. 
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informován za podmínek stanovených zákonem na žádost, ale v určitých případech  

i bez žádosti, že obviněný či odsouzený byl propuštěn nebo uprchl. 

 

1.4. Svědek jako osoba mladší 18 let 

Obecným pravidlem při provádění výslechu je skutečnost, že by měl být veden 

způsobem mající na zřeteli osobu svědka a to jak z hlediska jeho věku, tak z hlediska 

jeho mravního a duševního vývoje a psychické vyspělosti. Výslech svědků, kteří jsou 

osobami mladšími osmnácti let, by měl být veden co nejšetrněji a takovým způsobem, 

aby již nemusel být znovu opakován. Tyto zásady byly formulovány na evropské úrovni 

již v rámcovém rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení 

obětí v trestním řízení, které je dnes nahrazeno výše zmiňovanou směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kde je zacházení se 

zranitelnějšími oběťmi ještě rozvedeno. Uvedené předpisy se vztahují na oběti, nikoli 

svědky obecně, při aplikaci je tedy mít na zřeteli, že zde uvedená pravidla se uplatní 

pouze na svědka, který je zároveň obětí trestného činu.
36

 Nahrazené rámcové rozhodnutí 

stanovilo, že se zvlášť ohroženými oběťmi má být zacházeno zvláštním způsobem podle 

jejich situace,
37

 že výslech oběti má být prováděn pouze v nezbytném rozsahu,
38

  

a podmínky ochrany ohroženého svědka před následky výpovědi při veřejném soudním 

jednání (možnost justičním orgánům využít všechny dostupné a možné prostředky, aby 

svědek mohl svědčit bez následků, kterými se rozumí nejen hrozba újmy na zdraví, ale 

rovněž psychická újma v důsledku opakování svědectví u soudu).
39

 Předmětná 

                                                      
36

 Definice oběti viz výše na str. 11 této práce. 
37

 Článek 2 rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV zní: 

 „Respektování a uznání 

 1. Každý členský stát zaručí obětem ve svém trestněprávním systému skutečnou a přiměřenou úlohu.    

Bude nadále usilovat o to, aby obětem v průběhu řízení zaručil zacházení náležitě respektující jejich 

osobní důstojnost, a uznává práva a oprávněné zájmy obětí, zejména v rámci trestního řízení. 

 2. Každý členský stát zajistí, aby s oběťmi, jež jsou zvláště ohrožené, bylo zacházeno zvláštním 

způsobem, který co nejlépe odpovídá jejich situaci.“ [online] [cit. 2014-12-11]. Dostupné z http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html.  
38

 Čl. 3 rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV zní: 

„Výslechy a dokazování 

Každý členský stát zaručí, aby oběti mohly být v průběhu řízení vyslechnuty a mohly poskytovat důkazy. 

Každý členský stát přijme vhodná opatření, aby jeho orgány vyslýchaly oběti pouze v míře nezbytné pro 

účely trestního řízení.“ [online] [cit. 2014-12-11]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.  
39

 Článek 8 odst. 4 rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV zní: 

„4. Je-li nezbytné chránit oběti, zejména ty nejohroženější, před následky jejich výpovědí při veřejném 

soudním jednání, zajistí každý členský stát, aby mohly na základě soudního rozhodnutí svědčit za 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


17 
 

ochranářská ustanovení musí být nicméně používána tak, aby práva obhajoby nebyla 

zkrácena natolik, že by zvolený postup odporoval právu na spravedlivý proces. 

Tato ustanovení rámcového rozhodnutí nadto interpretoval rozsudek Soudního 

dvora ze dne 16. června 2005 v rámci řízení o předběžné otázce podané italským 

soudem Tribunale di Firenze ve věci vedené proti Marii Pupino.
40

 Jedná se o významný 

judikát pro vícero oblastí, neboť došlo k interpretaci jak zmíněných článků rámcového 

rozhodnutí 2001/220/SVV tak ustanovení článků 34 a 35 Smlouvy o Evropské unii. 

Italský soud, který předložil předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropských 

společenství (dále jen jako „Soudní dvůr“), vedl předběžné vyšetřování (v zásadě 

odpovídá českému přípravnému řízení) učitelky mateřské školy, která podle obvinění 

měla ubližovat svěřeným nezletilým dětem (všechny byly mladší pěti let věku)  

a dopustit se tak „zneužití kázeňských prostředků“.
41

 Na základě žádosti státního 

zástupce chtěl soud provést předběžný výslech všech nezletilých svědků-obětí, neboť 

státní zástupce považoval v daném případě za nevhodné čekat na provedení důkazu až 

na soudní jednání, když hrozilo vzhledem k věku a psychickému stavu nezletilých 

svědků psychické vytěsnění proběhlých událostí. Navrhované opatření předběžného 

provedení důkazu však odporovalo italskému zákonu, který tento postup povoloval jen 

pro některé trestné činy a žádný z nich neodpovídal danému případu. Italský soud se 

tedy obrátil na Soudní dvůr s dotazem, zda ustanovení italského zákona neodporují 

zmiňovanému rámcovému rozhodnutí 2001/220/SVV a zda předmětné články mají být 

interpretovány tak, že vnitrostátní soud musí mít možnost umožnit výslech dětí nízkého 

věku při dodržení přiměřené úrovně jejich ochrany. Italská a francouzská vláda namítla, 

že rámcové rozhodnutí je odlišné od směrnice a nemá takový přímý účinek v případě 

nesouladu s vnitrostátním právem, soudce tedy nemá povinnost vykládat vnitrostátní 

právo konformně s rámcovým rozhodnutím. Soudní dvůr se však s tímto tvrzením 

neztotožnil a poukázal na tehdejší článek 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o Evropské 

                                                                                                                                                            
podmínek umožňujících dosažení tohoto cíle, a to všemi vhodnými prostředky slučitelnými s jeho 

základními právními zásadami.“ [online] [cit. 2014-12-11]. Dostupné z http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html.  
40

 Rozsudek Soudního dvora Evropských společenství (dnes Soudní dvůr Evropské unie) ze dne 16. 

června 2005, věc C-105/03, uveřejněno v Judikatuře Evropského soudního dvora, ročník 2005, svazek 4, 

s. 355.  
41

 Rozsudek Soudního dvora Evropských společenství (dnes Soudní dvůr Evropské unie) ze dne 16. 

června 2005, věc C-105/03, uveřejněno v Judikatuře Evropského soudního dvora, ročník 2005, svazek 4, 

s. 355. 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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unii,
42

 že rámcové rozhodnutí má rovněž závaznou povahu a vnitrostátní soud musí 

právo vykládat v jeho souladu.
43

 Ve věci předběžné otázky tedy Soudní dvůr rozhodl 

takto: „Články 2, 3 a čl. 8 odst. 4 rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 

15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení, musí být vykládány v tom smyslu, 

že vnitrostátní soud musí mít možnost umožnit dětem nízkého věku, které, jako je tomu 

ve věci v původním řízení, tvrdí, že byly oběťmi špatného zacházení, učinit výpověď za 

podmínek umožňujících zaručit těmto dětem přiměřenou úroveň ochrany, například 

mimo veřejné soudní jednání a před jeho konáním. Vnitrostátní soud je povinen vzít  

v úvahu všechna pravidla vnitrostátního práva a vykládat je v co největším možném 

rozsahu ve světle znění, jakož i účelu uvedeného rámcového rozhodnutí.“
44

 S ohledem 

na osoby svědků, které byly malými dětmi, ale i samotnou hodnověrnost důkazů (po 

dlouhém čase od předmětných událostí by mohly děti při výpovědi působit nejistě, řadu 

skutečností si nevybavovat nebo zcela vytěsnit) v daném případě bylo možné výslech 

provést již při předběžném šetření, nikoli až u soudního jednání, nicméně i v takovém 

případě bylo nutné dodržet základní právní principy a základní práva, ze kterých Soudní 

dvůr přímo zdůraznil právo na spravedlivý proces stanovené v článku 6 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
45

 Uvedený článek Úmluvy je 

                                                      
42

 Článek 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii ve znění z roku 2002 zněl: 

„2. Rada přijímá opatření a podporuje vhodnou formou a vhodnými postupy uvedenými v této hlavě 

spolupráci sloužící cílům Unie. Za tím účelem může Rada z podnětu členského státu nebo Komise 

jednomyslně: 

b) přijímat rámcová rozhodnutí za účelem sbližování právních a správních předpisů členských států. 

Rámcová rozhodnutí jsou závazná pro členské státy co do výsledku, kterého má být dosaženo, přičemž� 

volba forem a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. Nemají přímý účinek.“ 

[online] [cit. 2014-12-11]. 

Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12002M/TXT.  
43

 Soudní dvůr výslovně v předmětném rozhodnutí uvedl: ”43(…) Při uplatňování vnitrostátního práva je 

předkládající soud povolaný k jeho výkladu povinen v co největším možném rozsahu vnitrostátní právo 

vykládat ve světle znění a účelu rámcového rozhodnutí, aby byl dosažen výsledek, který rámcové 

rozhodnutí sleduje, a dosažen tak soulad s čl. 34 odst. 2 písm. b) EU.”  

Nicméně dále zdůraznil: „47 Povinnost vnitrostátního soudce přihlížet k obsahu rámcového rozhodnutí, 

vykládá-li relevantní pravidla svého vnitrostátního práva, ustává, pokud ho nemůže použít tak, aby bylo 

dosaženo výsledku slučitelného s výsledkem sledovaným tímto rámcovým rozhodnutím. Jinými slovy, 

zásada konformního výkladu nemůže sloužit jako základ pro výklad vnitrostátního práva contra legem. 

Tato zásada nicméně vyžaduje, aby vnitrostátní soud vzal v úvahu případně veškeré vnitrostátní právo za 

účelem posouzení, v jakém rozsahu může být použito tak, aby nedošlo k výsledku, který by byl v rozporu 

s výsledkem sledovaným rámcovým rozhodnutím.“ 
44

 Rozsudek Soudního dvora Evropských společenství (dnes Soudní dvůr Evropské unie) ze dne 16. 

června 2005, věc C-105/03, uveřejněno v Judikatuře Evropského soudního dvora, ročník 2005, svazek 4, 

s. 355.  
45

 Rozsudek Soudního dvora Evropských společenství (dnes Soudní dvůr Evropské unie) ze dne 16. 

června 2005, věc C-105/03, uveřejněno v Judikatuře Evropského soudního dvora, ročník 2005, svazek 4, 

s. 355.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12002M/TXT
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v evropské judikatuře zdůrazňován nejen při užívání zvláštních prostředků ochrany pro 

nezletilé oběti a svědky, ale rovněž pro utajování totožnosti a podoby svědka, jak je 

rozvedeno níže v příslušné kapitole. 

Ustanovení předmětného rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV bylo 

nahrazeno, jak výše uvedeno, směrnicí 2012/29/EU. Tato směrnice i s ohledem na to, že 

se jedná o jiný právní instrument, opatření na ochranu dětských obětí rozšiřuje. 

Zásadním ustanovením pro účely této části práce se jeví článek 24 směrnice nazvaný 

„Právo dětských obětí na ochranu během trestního řízení“,
46

 který se mimo jiné věnuje 

výslechům dětí a jejich audiovizuální zaznamenávání a použití těchto záznamů jako 

důkaz. Většinu ustanovení této směrnice pokrývá zákon o obětech trestných činů  

a trestní řád. 

Před novelou trestního řádu, kterou přinesl zákon o obětech trestných činů, 

bylo stanoveno, aby výslech svědků, osob mladších patnácti let, byl prováděn zvlášť 

šetrně tak, aby jej již nebylo třeba opakovat a podrobovat tyto osoby sekundární 

viktimizaci, přičemž se ho účastnil též pedagog nebo jiná osoba se zkušenostmi 

s výchovou mládeže. Po novele je tento ochranářský přístup rozšířen na osoby mladší 

osmnácti let, přičemž výslechu se má účastnit zástupce orgánu sociálně právní ochrany 

dětí nebo jiná vhodná osoba, která má přispět ke správnému vedení výslechu. Pokud je 

to v daném případě vhodné, k výslechu mohou být přibráni rodiče. Navíc osobě mladší 

osmnácti let je možné od této novely trestního řádu klást otázky pouze prostřednictvím 

orgánu činného v trestním řízení, což lze považovat za velmi vhodné ze dvou hlavních 

důvodů. Jednak není svědek oslovován přímo obviněným, což mu může působit další 

traumata, jednak lze předpokládat, že orgán činný v trestním řízení bude postupovat 

šetrně a klást dotazy vhodným způsobem, aby osobě byl výslech nepříjemný co 

nejméně. Podmínky dalších možností za účelem vyhnutí se opakování výslechu 

především v řízení před soudem jako provedení důkazu přečtením protokolu či 

přehráním záznamu o výslechu nebo podmínky využití videokonferenčního zařízení 

jsou vysvětleny níže v příslušné kapitole. Zde však lze upozornit na určitý nesoulad 

zákonného textu po výše uvedené novele a to při čtení §183a odst. 3 TŘ ve spojení 

                                                      
46

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2001/220/SVV. Publikovaná v Úředním věstníku Evropského unie dne 14. 11. 2012, L 

315/57. [online] [cit. 2014-12-12]. Dostupná z http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.  
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 s § 102 odst. 2 TŘ. Ustanovení § 183a odst. 3 TŘ uvádí, že čtení protokolů nebo 

přehrání obrazového a zvukového záznamu u svědka mladšího patnácti let  

o okolnostech, které by oživováním v paměti mohly nepříznivě ovlivnit jeho duševní  

a mravní vývoj, je možné za podmínek v § 102 odst. 2 TŘ, tj. tyto protokoly a záznamy 

je možné jako důkazy provést před soudem i bez splnění obecných podmínek pro 

provedení těchto důkazů jinak než přímým výslechem v § 211 odst. 1 a 2 TŘ. 

Ustanovení § 102 odst. 2 TŘ však v návaznosti na svůj první odstavec již hovoří  

o svědcích mladších osmnácti let. Bude se však pravděpodobně jednat pouze  

o legislativní opomenutí, které v praxi nebude mít závažný negativní vliv, působí 

nicméně velmi nesystematicky. Lze tedy uvést, že rovněž v § 183a odst. 3 TŘ by mělo 

dojít ke zvýšení z patnácti na osmnáct let.
47

 

Lze v této souvislosti zmínit, že právo svědka mladšího 18 let, který je zároveň 

obětí trestného činu, na vedení výslechu zvlášť šetrně a co se týče obsahu 

vyčerpávajícím způsobem, aby jej nebylo potřeba opakovat, je zakotveno také v zákoně 

o obětech trestných činů, kde je pojato šířeji, neboť se uplatní pro svědka-oběť bez 

ohledu na jeho věk. Nadto svědku-oběti mohou být otázky směřující do intimní sféry 

kladeny pouze v nezbytné míře. 

 

1.5. Ochrana svědka 

1.5.1. Obecný výklad 

Pod pojem ochrany svědka lze zahrnout jak opatření určená k ochraně 

ohroženého svědka, tak opatření určená k ochraně osobních údajů svědka. Opatření 

určená k ochraně svědka mladšího osmnácti let nebo svědka, který je zároveň obětí 

trestného činu, jsou rozebrána výše. 

V českém právním řádu orgány činné v trestním řízení, ale v některých 

případech i jiné orgány (např. orgány ve smyslu § 11 odst. 6 zákona o obětech trestných 

činů, tj. Probační a mediační služba, věznice, poskytovatel zdravotních služeb), 

disponují širokými možnostmi, jak chránit nebo přispět k ochraně svědka, kterému 
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v souvislosti s vedeným či skončeným trestním řízením a jeho svědeckou výpovědí 

hrozí nebezpečí.  

Prostředky, které mají k dispozici orgány činné v trestním řízení, spočívají 

především v utajení totožnosti svědka a utajení jeho podoby, které jsou rozebrány níže, 

s čímž souvisí výslech svědka pomocí videokonferenčního zařízení, dále předběžná 

opatření ukládaná obviněnému spočívající v zákazu styku se svědkem (§ 88d TŘ) nebo 

zákazu vstupu do společného obydlí obývaného s poškozeným (§ 88e TŘ) a právo 

svědka na informace v případě propuštění nebo uprchnutí obviněného nebo 

odsouzeného (§ 103a TŘ). V neposlední řadě zde můžeme jako významný prostředek 

ochrany svědka uvést institut vazby, konkrétně druhý vazební důvod uvedený v § 67 

písm. b) TŘ: „Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo 

dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, (…) b) že bude působit na 

dosud nevyslechnuté svědky (…).“
48

 Výjimečné postupy při zvláštní ochraně svědka  

a jeho blízkých osob dále podrobně stanoví zákon č. 137/2008 Sb., o zvláštní ochraně 

svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.  

Ochrana ohroženého svědka je také upravena na mezinárodní úrovni v oblasti 

mezinárodní justiční spolupráce a to např. úmluvou Rady Evropy. V době otevřených 

hranic v rámci Evropské unie a Schengenského prostoru není výjimkou, že dochází 

k přeshraničnímu vyšetřování a vyvstává čas od času potřeba chránit svědka v jiném 

státě. Článek 23 Druhého dodatkového protokolu k Úmluvě o vzájemné pomoci ve 

věcech trestních z roku 1959 (č. 48/2006 Sb. m. s.), který byl otevřen k podpisu  

8. listopadu 2001, stanoví možnost požádat druhý stát o ochranu svědka (mezi stranami, 

které ratifikovaly předmětnou Úmluvou, jsou nejen převážně státy Evropské unie, ale  

i např. Ukrajina, Albánie nebo Arménie).
49

 Vzhledem k tomu, že trestní pravomoc je 

státy vnímána jako významná součást jejich suverenity, lze říci, že státy jsou obecně 

v uzavírání mezinárodních závazků v rámci trestního práva velmi opatrné a brání se 

zavazovat se ke konkrétnějším povinnostem (odhlédneme-li ovšem od evropské 

legislativy v rámci EU, zejména po Lisabonské smlouvě; i zde však nadále platí princip 
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subsidiarity, tj. harmonizace práva pouze v případě, kdy nelze uspokojivého řešení 

dosáhnout na úrovni samotných států). I proto je předmětný článek 23 formulován 

v zásadě vágně: „Jestliže některá ze stran požádá o pomoc podle Úmluvy nebo 

některého z jejích Protokolů pro svědka, který může být vystaven zastrašování nebo 

který potřebuje ochranu, vyvine dožadující a dožádaná strana snahu, aby se dohodly na 

opatřeních na ochranu dotyčné osoby, a to v souladu se svými právními řády.“
50

 Lze si 

představit, že konkrétnější ustanovení by nikdy státy podepsáno nebylo, i tak je několik 

států, které sice Protokol podepsaly, ale dosud se nepodařilo jej ratifikovat (lze v tomto 

poukázat např. na Italskou republiku, jako jedna z mála států EU jej dosud 

neratifikovala).
51

 Uvedené ustanovení tedy zavazuje státy, že vyvinou snahu k ochraně 

svědka, nicméně záleží na nich, zda vůbec a k jaké dohodě skutečně dospějí. V rámci 

EU je uzavření dohody či vyřízení žádosti o právní pomoc jednodušší v tom smyslu, že 

lze požádat o pomoc Národního člena ČR v Eurojustu, který je schopen zajistit snazší 

spolupráci, nebo případně lze na půdě Eurojustu připravit schůzku s kolegy 

z předmětného státu. 

V rámci ochrany svědka lze rovněž upozornit na obecnou povinnost orgánů 

činných v trestním řízení, která se uplatní vždy a to nejen u tzv. ohroženého svědka, 

nezveřejňovat v přípravném řízení informace o totožnosti svědka při poskytování 

informací veřejnosti o své činnosti, zvláště pak musí dbát ochrany osob mladších 

osmnácti let. Uvedený zákaz zveřejnění je možné prolomit z důvodů veřejného zájmu  

a v nezbytném rozsahu za účelem pátrání, dosažení účelu trestního řízení, nebo pokud to 

umožňuje TŘ. Zákon o obětech trestných činů pak přinesl svědkům další možnost, jak 

chránit své osobní údaje. Podle ustanovení § 55 odst. 1 c) TŘ může svědek požádat o to, 

aby se některé jeho údaje neuváděly do protokolu, pokud to není nezbytně nutné pro 

účel trestního řízení (viz níže). 

 

1.5.2. Institut utajeného svědka 

Jestliže ze zjištěných skutečností vyplývá, že by svědkovi nebo osobě jemu 

blízké mohla zřejmě hrozit újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí spočívající v 
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porušení jejich základních práv v souvislosti s jeho výpovědí, orgán činný v trestním 

řízení učiní, pokud nelze jeho či jejich ochranu zajistit jinak, nutné kroky k utajení 

totožnosti a podoby svědka. O této možnosti je předmětnou osobu potřeba hned při 

prvním kontaktu poučit. Jedná se o soubor opatření, kterými se utají totožnost spolu se 

všemi osobními údaji a podoba svědka tak, aby se s nimi nemohli seznámit nepovolané 

osoby.
52 Podle § 158 odst. 8 TŘ lze tato opatření také použít pro ochranu osoby 

podávající vysvětlení. V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva 

sídlícího ve Štrasburku (dále jako „ESLP“ nebo „štrasburský soud“) je třeba 

s opatřeními utajení totožnosti svědka nakládat uvážlivě, užívat je pouze v nezbytné 

míře a při zachování práv obhajoby, které musí být zajištěny v souladu se zárukami 

stanovenými v článku 6 (Právo na spravedlivý proces) Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod
53

 (dále jen jako „Úmluva“). Zatajení totožnosti svědka totiž 

zneprůhledňuje soudní řízení a staví stranu obhajoby do nevýhodné pozice, kdy si sama 

nemůže ohodnotit důvěryhodnost svědka při výslechu. Použití těchto opatření tak musí 

odůvodňovat zřejmá hrozba újmy svědku nebo jeho blízkým osobám.
54

  

Za nejzásadnější rozhodnutí v tomto ohledu lze označit rozsudek ESLP ve věci 

Kostovski proti Nizozemí z roku 1989,
55

 na který dále odkazují v hojné míře i další 

rozhodnutí štrasburského soudu (Lüdi proti Švýcarsku z roku 1992; Van Mechelen  

a další proti Nizozemí z roku 1997, Doorson proti Nizozemí z roku 1996). Stěžovatel 

Slobodan Kostovski ve výše uvedené věci napadl u ESLP ve Štrasburku své odsouzení 

pro ozbrojenou loupež, které podle jeho názoru nebylo dosaženo v souladu s právem na 

spravedlivý proces podle článku 6 odst. 1 spolu s odst. 3 d) Úmluvy.
56

 Namítaným 
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nedostatkem řízení byla skutečnost, že pan Kostovski ani jeho obhájce neměli během 

trestního řízení ani jednou možnost svědky s utajenou totožností vyslechnout  

a rozporovat jejich výpovědi. Tito svědkové byli vyslechnuti pouze policií  

a vyšetřujícími soudci a to vždy bez přítomnosti obviněného a jeho obhájce, a to z toho 

důvodu, že se svědci velice obávali o své bezpečí v souvislosti s podanou výpovědí. 

Obviněnému a jeho obhájci nebylo ani jednou za celé trestní řízení umožněno přímo 

utajené svědky vyslechnout nebo se jejich výslechu účastnit. Pouze v jednom případě 

mohli zaslat písemně dotazy, které byly vyšetřujícím soudcem anonymnímu svědkovi 

položeny. Obhajoba tak nemohla posoudit důvěryhodnost svědka a byla ve výrazné 

nevýhodě, která nebyla během řízení kompenzována. Jako svědci pak byli u jednání 

před nizozemským soudem vyslechnuti policista a vyšetřující soudci, kteří vyslýchali 

anonymní svědky, a vyjadřovali se k důvěryhodnosti svědků. Některé otázky obhajoby 

nebyly připuštěny, aby nedošlo k odhalení totožnosti svědků. Protokoly o výsleších 

jednoho utajeného svědka, kdy vypovídal pod přísahou, byly přečteny a byly tak 

považovány za důkaz provedený při soudním jednání. Samotní utajení svědkové nebyli 

vyslechnuti před žádným z odsuzujících soudů (prvního a druhého stupně). Štrasburský 

soud v daném případě vyslovil všemi devíti hlasy porušení uvedených částí článku  

6 Úmluvy, neboť za daných okolností případu byla práva obhajoby natolik limitována, 

že se nejednalo o spravedlivý proces.
57

 V této souvislosti nabízející se otázka 

přípustnosti svědectví policistů je rozebrána níže v příslušné kapitole věnující se 

výslechu před soudem. 

Ve stejném duchu pokračuje rozsudek Lüdi proti Švýcarsku z roku 1992, kdy 

bylo porušení stejných ustanovení článku 6 vysloveno osmi hlasy proti jednomu 

(soudce Matscher formuloval oponující stanovisko, jenž je přílohou rozsudku). 

V daném případě se jednalo o utajení identity nasazeného agenta v obchodu s drogami a 

to za účelem nejen jeho ochrany, ale také z důvodu, aby bylo možné jej znovu v jiném 

případě použít. Utajený agent nebyl před soudy vyslechnut, ale byly prezentovány jeho 

zprávy k předmětné věci, přičemž odsouzený ani jeho obhájce během řízení neměli 

jedinou možnost položit mu otázky, ačkoli, jak poznamenává ESLP, by to bylo možné 

provést, aniž by byly poškozeny zájmy policejních orgánů na utajení totožnosti 
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použitého agenta.
58

 Soudce Matscher ve svém oponujícím stanovisku uvedl, že se stejně 

jako hlasující většina obává porušování práv obhajoby při užívání svědků s utajenou 

identitou, nicméně považuje předmětný případ za odlišný od věci Kostovski. Ve věci 

Lüdi nebylo odsouzení založeno pouze na výpovědi utajeného svědka, a pokud by 

skutečně k výslechu došlo, s velkou pravděpodobností by to na výsledku řízení  

a rozhodnutí švýcarských soudů nic nezměnilo.
59

 

Zajímavý je rovněž rozsudek Van Mechelen a další proti Nizozemí z roku 

1997, kde je tentokrát patrná určitá nejednotnost názorů soudců štrasburského soudu  

a kde bylo nakonec rovněž konstatováno porušení předmětného článku 6 Úmluvy, 

ovšem poměrem šest hlasů ku třem. Za nejzajímavější lze pak považovat oponující 

stanoviska soudců Matschera, Valticose a Van Dijka, se kterými se lze snadno ztotožnit. 

V daném případě se jednalo o svědky s utajenou totožností – policisty (jedenáct svědků-

policistů bylo ve spise označeno pouze čísly). Jednalo se o velice závažnou 

organizovanou trestnou činnost a svědci vyjádřili obavy z ohrožení vlastní bezpečnosti, 

své rodiny i přátel. Svědci byli během trestního řízení vyslechnuti vyšetřujícím soudcem 

a to způsobem, aby obvinění a jejich obhájci stejně jako státní zástupce mohli být při 

výslechu účastni. Vyšetřující soudce se svědky byli v jedné místnosti, ve druhé pak 

obvinění, obhajoba a státní zástupce, kteří mohli slyšet otázky a odpovědi pokládané 

svědkům díky audio-přenosu. Rovněž mohli otázky pokládat sami. Vyšetřující soudce 

byl jediný, kdo znal identitu utajených jedenácti svědků a v pořízeném protokolu  

o výsleších se podrobně vyjádřil k jejich důvěryhodnosti. U veřejného soudního jednání 

pak už utajení svědci vyslechnuti nebyli a jako důkazy sloužily pořízené protokoly.
60

  

Stěžovatelé v tomto případě opět namítali porušení článku 6 odst. 1 a odst. 3 d) 

Úmluvy, neboť jejich odsouzení bylo založeno především na výsleších utajených 

policistů, kteří nebyli vyslechnuti veřejně a přímo v jejich přítomnosti. Dále tvrdili, že 

nebylo nutné svědkům totožnost utajovat, neboť nebylo dostatečně prokázáno, že by 

policistům hrozilo nějaké nebezpečí. Nadto upozornili, že jeden civilní svědek 

nepožíval ochrany utajení identity, ačkoli proti nim na začátku procesu svědčil. Podle 

                                                      
58

 Lüdi proti Švýcarsku, rozsudek ESLP ze dne 15. června 1992, čj. 12433/86, bod 49. [online] [cit. 2014-

12-20]. Dostupné z http://hudoc.echr.coe.int/. 
59

 Lüdi proti Švýcarsku, rozsudek ESLP ze dne 15. června 1992, čj. 12433/86, s. 20 francouzské verze. 

[online] [cit. 2014-12-20]. Dostupné z http://hudoc.echr.coe.int/.  
60

 Van Mechelen a další proti Nizozemí, rozsudek ESLP ze dne 23. dubna 1997, čj. 21363/93, čj. 

21364/93, čj. 21427/93 a čj. 22056/93, body 15 až 28. [online] [cit. 2014-12-20]. Dostupné z 

http://hudoc.echr.coe.int/.  

http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/


26 
 

jejich názoru bylo možné zařídit, aby utajení svědkové byli vyslechnuti při soudním 

líčení, například za použití převleku. Namítali způsob výslechu před vyšetřujícím 

soudcem, neboť při něm nemohli kontrolovat, co se děje ve druhé místnosti.
61

  

ESLP uvedeným námitkám vyhověl a porušení práva na spravedlivý proces 

skutečně vyslovil, ačkoli však rovněž připomenul rozsudek Doorson proti Nizozemí, že 

využití anonymních svědků není v každém případě porušující právo na spravedlivý 

proces.
62

 Ve své argumentaci poukazoval na to, že osoby jsou příslušníky policie. Jsou 

tedy v jiné situaci než civilní svědci a jejich totožnost by měla být utajena ve skutečně 

výjimečných případech. V daném případě podle evropského soudu nebylo prokázáno, 

že by bylo nutné sáhnout k natolik extrémním opatřením, jako je utajení totožnosti 

svědka. Opět bylo konstatováno stejně jako v případě Kostovski, že obhajobě bylo 

upřeno sledovat reakce svědků při výslechu a posoudit tak samostatně jejich 

důvěryhodnost. Rovněž bylo poukázáno na skutečnost, že předmětné výslechy byly pro 

odsouzení rozhodující.
63

 

V oponujícím stanovisku soudci Matscher a Valticos v celém rozsahu odkazují 

na stanovisko soudce Van Dijka, který se na sedmi stranách vypořádává se všemi 

předloženými argumenty a zastává názor, že zde nedošlo k porušení práva na 

spravedlivý proces.
64

 Ve značné míře se opírá o jiný judikát ESLP Doorson proti 

Nizozemí z roku 1996, kde byly uskutečněné výslechy utajených svědků prohlášeny za 

souladné s Úmluvou, neboť zde byly důvody považovány za dostatečné pro zachování 

utajené totožnosti svědků (drogově závislí svědčili proti dealerovi) a svědci byli 

vyslechnuti za přítomnosti obhájce, který mohl pokládat otázky. Soudce Van Dijk na 

úvod svého oponujícího stanoviska prohlašuje, že rozhodnutím ve věci Van Mechelena 

je přerušena logická kontinuita v rozhodování v těchto věcech, neboť nevidí v této věci 
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rozdíl od případu Doorson.
65

 Oproti případům Kostovski a Lüdi byli svědci vyslýcháni 

tak, aby obhajoba celý výslech slyšela a mohla klást dotazy. Svědci byli vyslýcháni 

vyšetřujícím soudcem, ne sice samotným odsuzujícím soudem, v tom ale Van Dijk 

nevidí pochybení. Identita svědků byla vyšetřujícímu soudci známa a podrobně se 

v protokolu vyjádřil k jejich důvěryhodnosti. Rovněž vyšetřující soudce formuloval 

odůvodněné stanovisko, proč považuje utajení totožnosti svědků za nezbytné. Tyto 

důvody potvrdil i odvolací soud. A konečně předmětné odsouzení není výlučně 

založeno na výpovědích anonymních svědků, ale byly přítomny další důkazy, které tyto 

výpovědi podpořily.
66

 

Závěrem lze tedy shrnout, že se jeví, že nizozemské justiční orgány udělaly vše 

proto, aby obhajoba měla dostatečný prostor k výkonu svých práv. Vzhledem 

k charakteru spáchané trestné činnosti a skutečnosti, že z ujíždějícího vozidla pachatelé 

po policejních vozidlech stříleli bez váhání,
67

 lze vyvozovat vysokou míru 

nebezpečnosti předmětných odsouzených osob a odůvodněnost použití utajení 

totožnosti. V rozsudku Doorson ESLP připustil, že není třeba konkrétních výhružek od 

obviněného, aby bylo přistoupeno k utajení totožnosti svědka. Proč tedy v případě Van 

Mechelen a další neviděl dostatečnou odůvodněnost jejich použití? Jeví se, že 

především z důvodu, že svědci byli policisté a podle názoru ESLP by se na ně měl 

v tomto ohledu vztahovat o něco přísnější režim než u civilních svědků, přičemž nebylo 

dostatečně prokázáno, že by jim skutečně hrozila újma a konečně nepostačuje argument, 

že je potřeba jejich totožnost utajit, aby je bylo možné znovu v dalších policejních 

operacích použít.
68

 Tuto argumentaci Van Dijk ve svém oponujícím stanovisku odmítá. 
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Policisté sice slouží státu, ale nelze po nich požadovat, aby z důvodu svého postavení 

požívali méně ochrany než civilní svědkové.
69

  

V duchu evropské judikatury se k otázce výslechu utajených svědků policistů 

vyjádřil v roce 2006 Ústavní soud ČR, který zdůraznil, že je třeba otázku přiměřenosti 

vztahu mezi důvody legitimující použití výpovědi policisty jako utajeného svědka  

a „(…) omezením práv obhajoby posuzovat velmi obezřetně tam, kde vyslýchaní 

utajení svědci se jako policisté v určité formě účastnili na průběhu skutkového děje.“
70

  

Je otázka, jak ve světle těchto názorů obstojí ustanovení § 102a TŘ, které bylo 

vloženo novelou č. 274/2008 Sb. s účinností od 1. 1. 2009. Toto relativně nové 

ustanovení zavádí automatickou ochranu svědka agenta, osoby provádějící předstíraný 

převod nebo osoby bezprostředně se podílející na těchto činnostech, která je zároveň 

členem policejního orgánu nebo policistou jiného státu. Dále toto ustanovení uvádí, že 

ve výjimečných případech může být výslech takových osob proveden bez utajení jejich 

totožnosti. Jeví se tedy, že jde opačný princip, kdy je zamýšleno totožnost těchto osob 

utajovat automaticky, a jde zcela opačným směrem než uvedený nález Ústavního soudu 

ČR z roku 2006, který se primárně věnoval právě předstíranému převodu. Na 

zohlednění hledisek naznačených evropskou judikaturou při užití § 102a TŘ upozorňuje 

i odborná literatura.
71

 

Předmětné rozhodnutí ve věci Van Mechelen tak v mnoha ohledech lze 

považovat za příliš ochranářské ve vztahu k obviněným a lze v něm spatřovat výraznou 

nedůvěru ve vyšetřující orgány. Je samozřejmé, že všechny důkazy mají být provedeny 

před soudem při veřejném soudní líčení tak, aby se k nim mohl obviněný a obhajoba 

vyjádřit a pokud to není možné, je jistě nutné zajistit, aby obhajoba měla nějakým 

způsobem možnost se výslechu zúčastnit, i když by se tak dělo za pomoci technických 

prostředků jako audio-přenos nebo videokonference. Přísné podmínky pro použití 

utajeného svědka jsou na místě, aby se tento institut nestal zneužitelným. Nicméně stále 

je potřeba hledat mezi těmito póly rovnováhu (každý případ podrobit „testu 
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proporcionality“
72

) a chránit nejen obviněné, ale i svědky, ať už jsou policisty či nikoli. 

Evropská judikatura se v tomto ohledu jeví až příliš restriktivní a relativně nekoherentní 

při uvážení argumentace obou případů Van Mechelen a Doorson, jak upozornil Van 

Dijk (viz výše). 

V souladu s uvedenými rozhodnutími ESLP definoval podobně i Ústavní soud 

ČR kritéria pro použití výpovědí utajených svědků. Základní meze úpravy institutu 

utajeného svědka položil již v nálezu z roku 1994, kterým zrušil ustanovení § 55 

trestního řádu ve znění zákona č. 292/1993 Sb (první česká úprava tohoto institutu). 

Ústavní soud ČR mimo jiné uvedl: „smyslem práva na veřejné projednání věci, ve 

spojení s právem vyjádřit se ke všem prováděným důkazům, je poskytnout 

obžalovanému v trestním procesu možnost verifikace důkazů směřujících vůči němu,  

a to před tváří veřejnosti. Tato verifikace v případě svědecké výpovědi obsahuje dva 

komponenty: prvním je prověření pravdivosti skutkových tvrzení, druhým je potom 

možnost prověření věrohodnosti svědka. Instituce anonymních svědků tudíž omezuje 

možnost obžalovaného verifikovat pravdivost vůči němu směřující svědecké výpovědi, 

protože vylučuje možnost vyjádřit se k osobě svědka a k jeho věrohodnosti.“
73

 V tomto 

nálezu se také věnoval otázce kolize základních práv a svobod (ve věci utajených 

svědků jde o právo na spravedlivý proces proti právu na osobní nedotknutelnost)  

a definoval jako obecná kritéria poměřování základních práv a svobod, které jsou 

v kolizi, tato: kritérium vhodnosti (dosáhne tento institut zamýšleného účelu?), 

potřebnosti (nelze zamýšleného účelu dosáhnout jinými prostředky?) a závažnosti 

(porovnání závažnosti předmětných práv).
74

 

Ústavní limity výslechu utajeného svědka dále stanovil v nálezu z roku 1999, 

kde za základní principy označil zásadu subsidiarity (ochranu svědka nelze zajistit 

jiným způsobem) a snahu v nejširším možném rozsahu minimalizovat omezení práv 

obhajoby v daném případě.
75

 Dále v roce 2006 Ústavní soud ČR zopakoval názor ESLP, 

že nemůže k odsouzení obžalovaného dojít výlučně ani v rozhodující míře na základě 

anonymních výpovědí, ale výpovědi utajených svědků musí být výrazně podpořeny  
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i dalšími důkazy.
76

 V tomto směru byla také Česká republika u ESLP žalována a soud 

vyslovil v roce 2006 ve věci Krasniki proti ČR porušení článku 6 odst. 1, 3 d) Úmluvy, 

neboť se jednalo o odsouzení téměř výlučně na základě výpovědí dvou anonymních 

svědků (a jak bylo uvedeno výše, štrasburský soud neuznává ani odsouzení založené 

v rozhodující míře na výpovědích utajených svědků), přičemž soud postrádal jakékoli 

zhodnocení českými orgány opodstatněnosti obav obou anonymních svědků.
77

 

 Český právní řád tedy v souladu se shora přednesenou evropskou a českou 

judikaturou vyžaduje, aby pro nutnost utajení totožnosti svědka nasvědčovaly konkrétní 

okolnosti a byly pro takový postup prokázány dostatečné důvody, postačí nicméně 

„vyšší stupeň pravděpodobnosti“ hrozící újmy.
78

 Podle dikce ustanovení § 55 odst. 2 

TŘ se jedná o hrozbu újmy na zdraví nebo o hrozbu jiného vážného nebezpečí porušení 

základních práv.
79

 Ústavní soud ČR pak připomíná, že se zde jedná o významnou 

limitaci práv obhajoby, je potřeba s tímto institutem nakládat přiměřeně okolnostem  

a používat jej jen pokud nelze ochranu svědka zajistit jiným způsobem.
80

 Jestliže svědek 

požádá o utajení totožnosti a uvede konkrétní skutečnosti, na základě kterých se obává  

o svou bezpečnost nebo svých blízkých v souvislosti se svou výpovědí, policejní orgán 

je povinen do doby, než bude rozhodnuto postupovat v souladu s § 101a TŘ tak, jako by 

jeho totožnost utajena být měla. Pokud policejní orgán žádosti svědka nevyhoví, je 

povinen věc předložit k rozhodnutí státnímu zástupci, který učiní v této věci opatření. 

Orgány činné v trestním řízení při posuzování oprávněnosti takového požadavku svědka 

na utajení totožnosti nemohou vycházet pouze ze svědkova přesvědčení o hrozbě 

újmy,
81

 ale musí objektivně zvážit všechny okolnosti. Je obtížné stanovit nějaká 

konkrétnější kritéria než vodítka, která naznačuje výše evropská a česká judikatura, 

neboť v každém daném případě bude potřeba postupovat podle individuálních okolností 
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případu, které se mohou výrazně lišit. V této souvislosti lze připomenout rovněž i výše 

zmíněnou relativní nekoherenci některých rozhodnutí ESLP, kde v podobných 

případech došlo k uplatnění různých argumentů a závěrů. 

Na tomto místě je rovněž vhodné připomenout zvláštní úpravu sloužící 

k ochraně ohroženého svědka a to zákon ze dne 29. března 2001, č. 137/2001 Sb.,  

o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, který upravuje 

soubor opatření zahrnující osobní ochranu svědka, přestěhování chráněné osoby a jejích 

příslušníků domácnosti do nového prostředí, zastírání skutečné totožnosti chráněné 

osoby a prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany.
82

 

Výklad k postupu příslušných orgánů při utajení totožnosti a podoby svědka je 

uveden níže v kapitole věnující se způsobům výslechu svědka.
83

 

 

1.5.3. Ochrana osobních údajů svědka 

Jak bylo již uvedeno v obecném výkladu v rámci této kapitoly k ochraně svědka, 

orgány činné v trestním řízení nemají povoleno zveřejňovat v přípravném řízení 

informace k totožnosti svědka, přičemž výjimky stanoví zákon. Další rovinu ochrany 

osobních údajů svědka přinesla novela zákonem o obětech trestných činů v § 55 odst. 1 

c) TŘ. Toto ustanovení nyní stanoví, že pokud o to svědek požádá, vyjmenované údaje 

se vedou odděleně od trestního spisu tak, aby k nim měli přístup pouze orgány činné 

v trestním řízení a úředníci Probační a mediační služby, kteří vystupují v dané věci. 

Těmito údaji svědka, které je možné takto utajit, jsou informace o bydlišti, doručovací 

adrese, o místě zaměstnání, podnikání nebo povolání, a také údaje o osobních, 

rodinných a majetkových poměrech svědka. Ve zvláštních případech pro výkon práva 

na obhajobu lze vyžádané údaje sdělit osobě, proti které se řízení vede, o čemž je nutné 

pořídit záznam do protokolu. O této možnosti svědka požádat o utajení uvedených údajů 

je třeba jej poučit hned na začátku trestního řízení, neboť v řízení před soudem už tento 

postup ztratí na významu, když údaje jsou uvedeny v obžalobě.  
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 Srov. § 3 zákona ze dne 29. března 2001, č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v 

souvislosti s trestním řízením. 
83

 Srov. výklad v kapitole 5.4. Výslech při užití opatření za účelem ochrany svědka a jeho výpovědi. 
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Totožnost svědka je při užití tohoto opatření nadále obviněnému známa, utajují 

se pouze vyjmenované údaje. Toto ochranářské ustanovení TŘ není orgány činnými 

v trestním řízení v praxi příliš vítané, protože zvyšuje jejich administrativní zátěž. 

 

 

2. Povinnost svědčit a její limity 

 

Základní povinností svědka je uposlechnout řádně provedené výzvy 

příslušného orgánu a vypovídat o všech skutečnostech, které mu jsou známy 

k předmětné věci. Hlavním východiskem pro následující výklad je tedy jednak 

povinnost svědka uposlechnout výzvy příslušného orgánu a v tomto směru je 

analyzováno předvolání, předvedení a pořádková pokuta a případně další způsoby 

zajištění svědka u výslechu, a dále povinnost svědka podat svědectví, přičemž výklad se 

věnuje výjimkám z této povinnosti, kterými jsou zákaz výslechu a právo odepřít 

výpověď, a rovněž posuzuje limity donucování svědka k výpovědi. 

 

2.1. Zajištění svědka u výslechu 

2.1.1. Předvolání svědka 

Jedna za základních povinností svědka je dostavit se na základě předvolání na 

určené místo a vypovídat jako svědek o všem, co ví k předmětnému trestnému činu, 

pachateli či k okolnostem, které jsou důležité pro trestní řízení. Svědek je povinen se 

dostavit a je povinen vypovídat, až na výjimky jako v případě práva odepřít výpověď, 

zákazu výslechu nebo dalších výjimek z povinnosti svědčit. 

Účelem předvolání je „zajistit přítomnost svědka na některém z úkonů 

trestního řízení“.
84

 Předvolání může být učiněno nejen písemně, ale také ústně, 

telefonicky, elektronicky či jiným podobným způsobem. Samotné předvolání svědka by 

mělo splňovat stejné podmínky, co se týče formy a způsobu, jako předvolání určené 

obviněnému, tedy by mělo obsahovat místo a čas výslechu, označení věci a uvedení 
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 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1445. 
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v jakém procesním postavení bude osoba vyslýchána, přičemž všechny informace musí 

být uvedeny dostatečně jasně a určitě, aby byla vyloučena záměna osoby nebo omyl. 

Hlavní rozdíl od předvolání obviněného nicméně je v tom, že písemné předvolání 

nemusí být svědkovi doručeno do vlastních rukou, ale je v jeho případě povolena fikce 

doručení a obálka se mu může pouze vhodit do schránky. Do vlastních rukou se 

svědkovi může doručovat v případě, že to orgán činný v trestním řízení nařídí 

z důležitých důvodů. Odborná literatura jako příklad důležitého důvodu, kdy orgán 

nařídí doručení předvolání svědka do vlastních rukou situaci, kdy se svědek na první 

předvolání nedostaví.
85

  

Pokud svědek neuposlechne řádně oznámené výzvy, lze za podmínek 

stanovených zákonem svědka předvést nebo mu uložit pořádkovou pokutu (oba tyto 

instituty podrobněji vysvětleny níže). V krajním případě se svědek může dopustit 

trestného činu pohrdání soudem, který je trestán až dvěma roky odnětí svobody nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Nicméně bylo judikováno, že pro 

trestní odpovědnost za tento trestný čin v případě opakovaného neuposlechnutí příkazu 

nebo výzvy soudu bez dostatečné omluvy není třeba předchozí pokuta nebo jiné 

opatření.
86

 Záleží na posouzení soudu, k jakému opatření se rozhodne v jednotlivém 

případě, aby dosáhl uposlechnutí své výzvy.  

V dnešní době značné svobody pohybu po Schengenském prostoru je běžné, že 

orgán činný v trestním řízení potřebuje zajistit přítomnost na některém z úkonů 

trestního řízení svědka zdržujícího se v cizině. V rámci Evropské unie lze zaslat 

předvolání svědkovi do zahraničí přímo bez asistence cizozemských orgánů na jeho 

adresu, kde se zdržuje, pomocí tzv. „růžové doručenky“ (mezinárodní doručný list) a to 

na základě čl. 5 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy 

EU ze dne 29. 5. 2000.
87

 Stejný postup je také možný na základě čl. 16 Druhého 

Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních.
88

 

Vždy je třeba nicméně zkontrolovat, zda předmětný stát úmluvu nebo protokol 
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 Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 696. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. listopadu 2012, sp. zn. 6 Tdo 986/2012-26. [online] [cit. 

2014-11-25]. Dostupné z http://www.nsoud.cz/.  
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 Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU sjednaná dne 29. května 2000 

v Bruselu; sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2006 Sb.m.s. [online] [cit. 2014-11-25]. Dostupná 

z http://www.consilium.europa.eu/en/home/.  
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 Druhý Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. 

dubna 1959 sjednaný dne 8. listopadu 2001 ve Štrasburku; sdělení Ministerstva zahraničních věcí  

č. 48/2006 Sb.m.s. [online] [cit. 2014-01-02]. Dostupné z http://conventions.coe.int/. 
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ratifikoval. Pokud orgán činný v trestním řízení nezná přesnou adresu svědka, může za 

tímto účelem požádat Policii České republiky o pořízení záznamu v Schengenském 

informačním systému („SIS“) podle původně § 426a TŘ, nyní § 38 zákona č. 104/2013, 

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen jako „ZMJS“). Druhé 

oddělení mezinárodní policejní spolupráce (sloučené pracoviště SIRENE a Interpol) 

upozorňuje, že přístup do SISu má každé policejní oddělení a žádá, aby tyto žádosti  

o pořízení záznamu v SIS byly směřovány na národní pátrače (tj. policisté kriminální 

policie v obvodu daného orgánu) a nebyl tímto zatěžován Interpol/SIRENE. Je důležité, 

že takové předvolání do ciziny nemůže obsahovat hrozbu sankce (předvedení ani 

pokuty), jak stanoví zmíněné citované úmluvy
89

 a rovněž i ZMJS
90

. Předvolání musí být 

vyhotoveno v jazyce, kterému svědek rozumí, a zasláno s dostatečným předstihem.  

Pokud se předvolání nedaří zaslat přímo, zásilka se vrací jako nedoručená nebo 

zasílající orgán očekává, že zaslání napřímo by bylo neúčinné nebo nevhodné, je možné 

obrátit se na příslušný orgán cizozemského státu s žádostí o právní pomoc spočívající 

v doručení písemnosti. Žádost o právní pomoc se vypracuje podle § 41 ZMJS a nechá 

přeložit do příslušného jazyka. Pokud osoba, které je písemnost určena rozumí českému 

jazyku, není třeba samotné předvolání překládat, pokud příslušný stát nemá stanoveno 

jinak ve svém prohlášení k předmětné úmluvě, na základě které je žádost o právní 

pomoc vyžadována. Tato informace, že adresát rozumí českému jazyku a proto není 

doručovaná písemnost přeložena, je nicméně nezbytné do žádosti o právní pomoc uvést. 

Je vhodné rovněž do žádosti o právní pomoc uvést, že doručovaná písemnost obsahuje 

poučení o právech a povinnostech. Orgán, na který se žádost o právní pomoc zašle, je 

možné dohledat podle bydliště obesílané osoby na stránkách Evropské justiční sítě 

v trestních věcech (týká se pouze Evropské unie), která je v zásadě dostupná rovněž 

v českém jazyce, nebo je možné požádat o asistenci s dohledáním příslušného 

cizozemského orgánu mezinárodní odbor trestní Ministerstva spravedlnosti ČR.  

Lze předpokládat, že ve většině případů bude český orgán požadovat doručení 

předvolání v cizím státě do vlastních rukou. Vzhledem ke skutečnosti, že každý stát 

vnímá tento termín svým způsobem (např. vykáže jako doručení do vlastních rukou 
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 Srov. čl. 8 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních z roku 1959 a článek 5 odst. 5 
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doručení členu rodiny osoby, které je doručováno), je vhodné výslovně uvést, co české 

orgány pod tímto termínem myslí (tzn. výslovně upozornit, že potvrzení o přijetí 

písemnosti musí být podepsáno osobně osobou, které se doručuje).  

Co se týče doručování do jiných států mimo Evropskou unii je vhodné odbor 

Ministerstva spravedlnosti ČR kontaktovat, zda daná země nevyžaduje další specifika 

takové žádosti o právní pomoc a též počítat se skutečností, že doba vyřizování je 

výrazně delší než v rámci Evropy.  

Je-li žádost o právní pomoc úspěšně zaslána příslušnému cizozemskému 

orgánu, ale nedojde k vyřízení nebo orgán nereaguje, je možné požádat o asistenci 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, které se na cizí stát obrátí diplomatickou cestou. Pro 

postup prostřednictvím ministerstva je však opět nutné vypracovat žádost o právní 

pomoc splňující podmínky naznačené výše, jako kdyby se jednalo o žádost přímo 

k příslušnému cizozemskému orgánu, a navíc je potřeba ministerstvo informovat  

o důvodech, pro které je nutné zvolit tento způsob doručení. 

Jedná-li se o předvolání svědka z ciziny k výslechu, je možné místo zajištění 

jeho přítomnosti využít videokonferenčního zařízení (podrobně k tomu níže v příslušné 

kapitole). Nachází-li se svědek v cizím státě ve vazbě nebo výkonu trestu případně 

ochranného opatření je také možné využít institutu dočasného předání svědka.
91

  

 

2.1.2. Předvedení svědka 

Svědka je možné předvést až v případě, že se nedostavil na základě řádného 

předvolání a byl v něm na tento následek řádně upozorněn. Na rozdíl od obviněného 

vždy musí předvedení svědka předcházet řádné předvolání. Úkon předvedení svědka je 

opatřením. TŘ výslovně nestanoví, kdo provádí předvedení svědka, literatura vzhledem 

ke skutečnosti, že se jedná o úkon stejné povahy a účelu jako předvedení obviněného, 

dovozuje, že se analogicky použije § 90 odst. 3 TŘ, a svědka předvede příslušný 

policejní orgán.
92

Předvedení příslušníka ozbrojených sil nebo sboru v činné službě 

zajistí jeho velitel nebo náčelník. Je otázka, jak řešit situace, kdy svědek poštu nepřebírá 

a je nekontaktní (přesto se písemné předvolání považuje za řádně provedené, ačkoli 
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 Dočasné předání svědka z ciziny srov. výklad níže v kapitole 2.1.4. věnující se jiným způsobům 

zajištění svědka k výslechu. 
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svědek zásilku nepřevzal nebo odepřel její převzetí)
93

 a předvedení vyžádané na den 

výslechu je neúspěšné. V tuto chvíli nemají orgány činné v trestním řízení vyjma 

pořádkové pokuty žádné další mechanismy, kterými by zajistily svědka u výslechu. 

 

2.1.3. Pořádková pokuta 

Za stejných podmínek jako předvedení (tj. svědek se nedostavil na řádně 

oznámené předvolání a byl na tento následek svého nedostavení se upozorněn) lze 

přítomnost svědka vynucovat pořádkovou pokutou. Předvedení i pořádková pokuta jsou 

opatřeními a navzájem se žádným způsobem nepodmiňují. Obě opatření je také možné 

využít současně. Maximální výše pořádkové pokuty je zákonem stanovena na 50 000 

Kč. Příslušný orgán tak má širokou diskreční pravomoc v určení její výše podle 

okolností případu. Pořádkovou pokutu lze jedné osobě ukládat i opakovaně.
94

 

 

2.1.4. Jiné způsoby zajištění svědka 

Jak bylo naznačeno výše, pokud je svědek nekontaktní, poštu si systematicky 

nepřebírá anebo se provedení výslechu vyhýbá, často je pro orgán činný v trestním 

řízení velmi obtížné jej získat pro výslech (pořádkové pokuty jsou neúčinné  

a předvedení může být neúspěšné). Z tohoto důvodu byl legislativním odborem 

Ministerstva spravedlnosti ČR připraven návrh změny TŘ, kterým by byl vložen nový  

§ 66a zakotvující pořádkové zajištění za účelem umožnění soudu (v přípravném řízení 

soudci) omezit svědka na svobodě, pokud opakovaně výzvy neuposlechne nebo úkon 

závažným způsobem maří.
95

 Návrh neprošel přes Legislativní radu vlády a bylo 
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 Návrh § 66a TŘ zněl: 

Pořádkové zajištění 

(1) Kdo bez dostatečné omluvy opětovně neuposlechne příkaz nebo výzvu orgánu činného v trestním 

řízení anebo jednání soudu nebo úkon přípravného řízení závažným způsobem maří, přičemž byla již 

proti němu bezvýsledně použita jiná opatření, a s ohledem na osobu, jíž se pořádkové zajištění má týkat, 

povahu a závažnost jejího jednání, nelze v době rozhodování účelu pořádkového zajištění dosáhnout 

jiným opatřením, může být omezen na svobodě, nejvýše však na 48 hodin, a to pouze v rozsahu 

nezbytném k zajištění účasti na úkonu.  

(2) O omezení osobní svobody rozhodne soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce 

usnesením, ve kterém stanoví délku trvání omezení osobní svobody. Překročení stanovené doby je vždy 

důvodem pro propuštění dotčené osoby z pořádkového zajištění na svobodu. 

(3) Proti usnesení podle odstavce 2 je přípustná stížnost, která nemá odkladný účinek.  
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rozhodnuto vyčkat rekodifikace TŘ, s tím, že návrh zasahuje do základních zásad 

trestního řízení. Podobnou úpravu lze nalézt ve Slovenské republice, kde lze svědka 

omezit na svobodě až na 72 hodin, pokud jsou splněny zákonné podmínky. V Německu 

existuje dokonce úprava donucovací vazby (svědek, který bezdůvodně odmítá  

u hlavního líčení vypovídat, lze vzít do vazby po dobu trvání hlavního líčení, nejdéle po 

dobu šesti měsíců), v Rakousku, pokud svědek odmítá bezdůvodně vypovídat, je 

postihován peněžní pokutou nebo vazbou v délce až šest týdnů. Návrh je dle 

legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti v souladu s čl. 8 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod (dále také jako „LZPS“),
96

 který mimo jiné stanoví, že nikdo 

nesmí být zbaven osobní svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon, 

a čl. 5 odst. 1 b) Úmluvy o ochraně lidských práv svobod.
97

 Na druhou stranu však 

odstavec 3 článku 8 Listiny základních práv a svobod hovoří v souvislosti se zadržením 

pouze o osobě podezřelé nebo obviněné a odstavec 4 v souvislosti se zatčením pouze  

o osobě obviněné. Z uvedeného se lze domnívat, že Listina se zadržením svědka nikdy 

nepočítala. Skutečnost, že na některých místech Listina přímo nehovoří o podezřelém 

nebo obviněném, ale používá všeobecný termín nikdo, lze vyložit tak, že ústavodárce 

nechtěl na těchto místech okruh osob nikterak zužovat. Výhledově však bude nutné 

tento institut upravit, neboť orgány činné v trestním řízení skutečně potřebují další 

funkční mechanismus, který jim umožní svědka u výslechu zajistit, ovšem při 

maximálním možném šetření jeho práv za použití principů subsidiarity  

a proporcionality. Tento institut zadržení svědka se zvažuje upravit v rámci rekodifikace 

trestního řádu a lze očekávat, že k němu proběhne dlouhá a náročná diskuze mezi 

právními experty. 

Další zvláštní možností zajištění svědka u výslechu, která je v ČR využívána  

a v praxi funguje dobře, je dočasné předání svědka, pokud se nachází v cizím státě ve 

vazbě nebo výkonu trestu případně ochranného opatření. O dočasné předání se žádá 

diplomatickou cestou,
98

 státní zástupce požádá prostřednictvím Nejvyššího státního 

zastupitelství a soud prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Součástí žádosti  
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o dočasné předání osoby je ujištění, že osoba bude po dobu předání ve vazbě, přičemž  

i v době svého dočasného předání může osoba požádat o propuštění z vazby. Tato 

žádost bude cizozemskému orgánu bezodkladně předána k vyřízení. Takto předanou 

osobu nelze v dožadujícím státě postavit před soud za účelem odsouzení. Dočasně 

předat nebo převzít obviněného nebo obžalovaného lze pouze v rámci evropského 

zatýkacího rozkazu. 

 V žádosti o dočasné předání je nutné uvést nejen údaje vyžadované obecně pro 

žádost o právní pomoc, ale též specifikace úkonů, pro které je vyžadována přítomnost 

svědka, na jakou dobu a z jakých důvodů. Dohodnutou dobu dočasného předání lze 

překročit pouze se souhlasem příslušného cizozemského orgánu. 

O dočasném předání svědka do cizího státu, který je ve vazbě, ve výkonu trestu 

nebo ochranného opatření na území České republiky, rozhoduje příslušný soud. Tento 

postup je podle českého právního řádu navázán na souhlas dočasně předávané osoby.
99

 

Mezinárodní dokumenty umožňují dočasné předání odmítnout, pokud souhlas chybí, ale 

nepodmiňují jím jeho vyřízení. Další podmínky, pro které je možné dočasné předání 

odmítnout, stanoví zákon. Těmi jsou: svědkova přítomnost je nezbytná pro účely 

trestního řízení vedeného v ČR, v důsledku jeho předání by došlo ke zmaření účelu 

vazby, trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření nebo lze dočasné předání 

odmítnout v případě, že by dožadující cizí stát neposkytnul ujištění, že po dobu 

dočasného předání svědka bude osoba ve vazbě. Dočasné předání svědka je vždy časově 

omezeno. 

 

2.2. Výjimky z povinnosti vypovídat 

Ustanovení § 97 TŘ stanoví, že každý je povinen dostavit se na předvolání 

k výslechu a vypovídat o všem, co ví o trestném činu, o pachateli a o dalších 

okolnostech významných pro trestní řízení. Dostavit se k výslechu mají povinnost  

i osoby, u kterých jsou dány podmínky zákazu výslechu nebo právo odepřít výpověď, 

aby bylo zjištěno, zda skutečně podmínky jsou splněny, případně zda tohoto práva 
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využívají.
100

 Následující výklad se věnuje těmto zákonným výjimkám z povinnosti 

vypovídat. 

 

2.2.1. Zákaz výslechu 

Zákaz výslechu je upraven v § 99 TŘ a je v zásadě dán ve dvou případech. 

Jednak nesmí být svědek vyslýchán ohledně okolností, které se týkají utajovaných 

informací ve smyslu zákona ze dne 21. září 2005 č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen jako „ZUtInf“), a dále 

je-li vázán státem uloženou nebo uznanou povinností mlčenlivosti. Nicméně i z těchto 

případů jsou výjimky
101

 a nadto svědek může být za určitých podmínek stanovených 

zákonem příslušným subjektem (tj. příslušným orgánem nebo v případě státem uložené 

nebo uznané povinnosti také osobou nebo subjektem, v jehož zájmu je k mlčenlivosti 

zavázán) těchto povinností zproštěn.  

Klíčové pro identifikaci případů zákazu výslechu je v první řadě definice 

utajené informace a státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti. Definici 

utajované informace stanoví § 2 písm. a) ZUtInf: „(…) se rozumí a) utajovanou 

informací informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená  

v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu 

České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena  

v seznamu utajovaných informací, (…).“
102

 Podrobné definice použitých termínů 

stanoví dále předmětný zákon a seznam utajovaných informací vydává vláda nařízením, 

přičemž seznam navrhuje Národní bezpečnostní úřad.
103

 Dále státem uložená povinnost 

mlčenlivost je taková, která nespadá pod ZUtInf, ale jde o informaci, která by neměla 

být veřejná a je stanovena v jiných předpisech (např. bankovní tajemství, listovní 

tajemství, poštovní tajemství apod.). Státem uznaná povinnost mlčenlivosti spočívá 

především ve zpovědním tajemství na základě § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností  

a o změně některých zákonů. Povinnost zachovávat státem uloženou nebo uznanou 
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mlčenlivost není předmětem zákazu výslechu, pokud se jedná o trestný čin, na který se 

vztahuje oznamovací povinnost ve smyslu § 368 TZ. Rovněž jsou vyňaty ze zákazu 

výslechu utajené informace s označením Důvěrné nebo Vyhrazené ve smyslu zákona 

ZUtInf. 

Jak bylo uvedeno, všech těchto povinností mlčenlivosti lze svědka zprostit  

a rovněž příslušný orgán může svědka zprostit povinnosti zachovávat utajené informace 

v tajnosti. Z dikce ustanovení § 99 odst. 1 lze vyčíst a stejného názoru je rovněž Púry 

v příslušném komentáři, že: „zproštění lze totiž odepřít jen výjimečně, jestliže by 

výpověď svědka způsobila státu vážnou škodu.“
104

 Na stejném místě pak uvádí 

s odkazem na ustanovení ZUtInf, že lze odmítnout zproštění mlčenlivosti, pokud by 

vyvstala hrozba újmy na zájmech České republiky, nebo pokud by to bylo nevýhodné 

pro její zájmy. Ohrožení musí být nicméně skutečné a dostatečně důvodné. Pro 

zproštění povinnosti státem uznané nebo uložené mlčenlivosti nestanoví TŘ žádné 

podrobnosti, pouze uvádí, že svědka zprostí příslušný orgán nebo ten, v jehož prospěch 

jej tato povinnost zavazuje. 

Postup při vyžadování informací od svědka, které jsou utajené, není díky 

centralizované právní úpravě v ZUtInf a především jasné definici, co je to utajovaná 

informace, problematický.  Problém může nastat v případě státem uložené nebo uznané 

mlčenlivosti, kde se úprava nachází v jednotlivých zvláštních předpisech a je 

nesystematicky upravena v různém rozsahu (tzn. v některých případech uložena obecně, 

v jiných s konkrétními vymezeními). Pro případy, kdy zvláštní zákon nestanoví, jakým 

způsobem je možné osobu zprostit mlčenlivosti uloženou státem, slouží ustanovení  

§ 8 odst. 5 TŘ, který upravuje obecný rámec takového postupu v tom směru, že lze 

utajené informace nebo takové, které podléhají povinnosti mlčenlivosti, pro účely 

trestního řízení sdělovat po předchozím souhlasu soudce. Neboť z dikce ustanovení 

vyplývá jeho subsidiární použití, lze v tomto směru podpořit názor Poláka v článku 

z roku 2005 vydaný v Trestněprávní revui, že tento postup podle § 8 odst. 5 TŘ nelze 

aplikovat v případě, kdy již došlo k negativnímu rozhodnutí příslušného orgánu, kterým 

nevyhověl žádosti o zproštění povinnosti mlčenlivosti nebo povinnosti zachovávat 
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utajené informace v tajnosti.
105

 U tohoto ustanovení se pak nabízí otázka, který soudce 

bude pro vyslovení takového souhlasu příslušný. Nejčastěji k takové situaci dojde již 

v přípravném řízení a zde se lze řídit § 26 TŘ, kdy souhlas udělí soudce okresního 

soudu, v jehož obvodě působí státní zástupce, který o souhlas požádal. Pokud by taková 

potřeba vyvstala až v řízení před soudem, lze se ztotožnit s názorem Púryho, že souhlas 

udělí tento soudce nebo předseda senátu vedoucí řízení, aniž by bylo potřeba žádat ještě 

jiného soudce.
106

 

Z formulace ustanovení § 99 TŘ stanovící zákaz výslechu lze dovodit, že 

ukládá povinnost orgánům činným v trestním řízení respektovat jej z úřední povinnosti, 

přičemž svědek nemůže, dokud nebyl povinnosti zproštěn, o takto chráněných 

skutečnostech vypovídat, i kdyby sám vypovídat chtěl (lze dovodit z návětí prvních 

dvou odstavců předmětného ustanovení „svědek nesmí být vyslechnut/vyslýchán (…)“). 

Informace o zákazu výslechu a jeho podstatě by měla být součástí poučení svědka před 

výslechem. I v případě, kdy by bylo zřejmé, že svědek z důvodu zákazu výslechu 

nebude vypovídat, musí se s ohledem na ustanovení § 97 TŘ na předvolání dostavit.
107

 

U samotného výslechu pak dojde k ověření podmínek zákazu výslechu a svědek 

k samotné věci v rámci povinnost mlčenlivosti nebo ohledně utajovaných informací, 

které nemůže vyzradit, vyslechnut nebude. Jedná se o stejný princip, jako kdyby svědek 

nehodlal vypovídat z důvodu práva odepřít výpověď, jak rozvedeno níže v příslušné 

kapitole, kdy se rovněž musí na výzvu příslušného orgánu dostavit a prohlásit, že 

využívá svého práva nevypovídat a z jakých důvodů. Pokud by přes zákaz výslechu 

došlo k výslechu svědka, aniž by byl svých povinností zproštěn, jednalo by se v té části 

o neúčinný důkaz, který by nebylo možné před soudem použít. 

Otázka zákazu výslechu je zajímavá v kontextu mezinárodní justiční 

spolupráce z hlediska použitelnosti důkazu. Použitelnost důkazů v rámci mezinárodní 

spolupráce je od 1. 1. 2014 nově upravena mimo TŘ v ZMJS. Ustanovení § 42 odst. 2 

ZMJS, které v zásadě, co se týče důkazů, kopíruje původní § 428 TŘ, zní: „Důkazy 

získané na žádost justičního orgánu cizozemským orgánem mohou být použity  

v trestním řízení v České republice, pokud byly získány v souladu s právním řádem 
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dotčeného cizího státu, nebo v souladu s právním řádem České republiky.“
108

 Jedná se  

o zakotvení co nejširšího pojetí použitelnosti důkazů. Nicméně, v komentáři k tomuto 

ustanovení ZMJS Polák upozorňuje, že tento princip široké použitelnosti nelze 

uplatňovat bezvýjimečně, a to především například ve chvíli, kdy by se dostal do 

konfliktu s některým z ústavně zaručených práv.
109

 Jak vyplývá z logiky věci, u zákazu 

výslechu je třeba vždy zkoumat právní řád druhého státu, k čemuž se vyjadřuje 

judikatura
110

 i literatura.
111

 Důkaz by nebylo možné v českém trestním řízení použít, 

pokud by byl získán v rozporu s právními předpisy dotčeného státu, kde byl důkaz 

získán.  

 

2.2.2. Právo odepřít výpověď 

 

Právo odepřít výpověď je vedle zákazu výslechu další možnou výjimkou 

z povinnosti svědčit stanovenou v § 97 TŘ. Toto právo je rámcově zakotveno na ústavní 

úrovni v Listině základních práv a svobod, kde článek 37 odst. 1 LZPS stanoví, že 

každý může odepřít výpověď v případě, že by způsobil trestní stíhání sobě nebo osobě 

blízké a TŘ jej konkretizuje ve svém ustanovení § 100. V zájmu ochrany vztahů mezi 

příbuznými a blízkými osobami má svědek právo, ale nikoli povinnost odepřít výpověď. 

Oproti zákazu výslechu jako rovněž výjimce z povinnosti svědčit tedy svědek může 

v dané situaci za splnění podmínek pro odepření výpovědi vypovídat, pokud by na tom 

trval.  
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V rámci práva odepřít výpověď lze postihnout dvě roviny. Jednak může svědek 

odmítnout vypovídat, je-li k obviněnému v určitém příbuzenském vztahu (jako příbuzný 

v pokolení přímém nebo jako sourozenec obviněného, jeho osvojitel, osvojenec, 

manžel, partner nebo druh). Rozhodný okamžik pro existenci příbuzenského vztahu je 

okamžik výslechu, není relevantní skutečnost, že příbuzenský vztah existoval 

v minulosti.
112

 Tato rovina je pro posouzení orgánu činných v trestním řízení snadno 

dokazatelná a mohou svědkovi toto právo automaticky přiznat, jakmile ověří namítaný 

příbuzenský vztah. Problémy však mohou nastat, co se týče druhé roviny upravené  

v § 100 odst. 2 TŘ, kdy svědek má rovněž právo odepřít výpověď v případě, že by tím 

způsobil trestní stíhání sobě nebo svému příbuznému (příbuznému v pokolení přímém 

nebo sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu) a nadto i pokud 

by trestní stíhání přivodil osobě v poměru rodinném nebo obdobném, jejíž újmu by 

svědek právem pociťoval jako újmu vlastní. Zde se nabízí základní otázka, jak mohou 

v daném případě orgány činné v trestním řízení posoudit důvodnost odepření výpovědi, 

když svědek prohlásí, že z těchto důvodů nebude vypovídat, neboť by jej podle jeho 

názoru jeho výpověď mohla ohrozit na ústavně zaručených právech. Podrobně se k této 

otázce vyjádřil Ústavní soud ČR v roce 1997 ve svém rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 149/97, 

když zrušil příslušná soudní rozhodnutí ukládající pokutu podle § 66 odst. 1 TŘ 

(ustanovení upravující pořádkovou pokutu) svědkovi, který odmítl vypovídat  

a odkazoval při tom právě na důvod spočívající v obavě o způsobení vlastního trestního 

stíhání. V přípravném řízení k výpovědi příslušnými orgány donucován nebyl, v řízení 

před soudem však soud neshledal dostatečné důvody, aby svědek v daném případě měl 

právo odepřít výpověď a uložil mu pořádkovou pokutu, přičemž toto rozhodnutí bylo 

následně potvrzeno odvolacím soudem, na který se svědek obrátil se svou stížností. Sám 

Ústavní soud ČR přiznává, že posouzení dané problematiky je velice obtížné 

(argumentuje i jinými právními řády jako rakouským nebo německým) a musí se 

hodnotit v jednotlivých případech, nelze tedy úspěšně formulovat v této věci obecný 

výklad.
113

 Přesto uvedl určitá vodítka a základní principy. V prvním řadě je důležité 

ústavně zaručené právo uvedené v čl. 37 odst. 1 LPZS, na kterém svědek nesmí být 

zkrácen ani ohrožen, přičemž základem je posouzení situace samotným svědkem, zda se 
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trestním stíháním cítí ohrožen. Svědek pochopitelně může svého práva zneužít, nicméně 

Ústavní soud se kloní k názoru, že má-li svědek v daném případě pochybnosti, 

k výpovědi by donucován být neměl. Přesto upozorňuje, že právo svědka odepřít 

výpověď není v celém svém rozsahu absolutní, jinými slovy svědek by měl vypovídat 

vše, co může a vynechat přitom skutečnosti, které by mu mohly trestní stíhání 

přivodit.
114

 K zákazu sebeobviňování jako významného aspektu práva na spravedlivý 

proces se věnoval také Evropský soud pro lidská práva mimo jiné v rozhodnutí Gäfgen 

proti Německu.
115

 V tomto případě se nejednalo nicméně o svědka, ale o obviněného. 

Co se týče nebezpečí trestního stíhání hrozící osobám v poměru rodinném nebo 

obdobném, jejichž újmu by svědek podle svého vyjádření pociťoval jako svou vlastní 

újmu, literatura říká, že nepostačí svědkovo prohlášení, ale je potřeba na jeho podporu 

objektivních okolností dané situace.
116

 Tento názor lze podpořit při čtení poslední věty 

ustanovení § 100 odst. 2 TŘ, která říká, svědek je oprávněn odepřít výpověď, pokud by 

újmu takové osoby právem pociťoval jako újmu vlastní. 

O právu odepřít výpověď musí být oprávněný svědek prokazatelně poučen a to 

před každým jednotlivým výslechem, neboť v jednotlivých případech může měnit svůj 

postoj, přičemž za zákonem stanovených podmínek lze jeho výpověď z výslechu 

v přípravném řízení použít před soudem a naopak je možné jej vyslechnout, i když při 

prvním výslechu výpověď odepřel, ale později se rozhodl výpověď učinit. Pokud 

svědek nebyl řádně poučen, důkaz bude absolutně neúčinný a nebude možné tuto vadu 

řízení zhojit jiným způsobem než opakováním výslechu při dodržení zákonných 

podmínek. Zákon nelze obcházet tím, že by svědek již po provedeném výslechu 

dodatečně prohlásil, že by práva na odepření výpovědi beztak nevyužil.
117

 Vrchní soud 

v Praze v tomto směru dále judikoval ve svém rozhodnutí z roku 1995 (sp. zn. 7 To 

42/1995) týkající se odepření výpovědi z důvodu § 100 odst. 2 TŘ (nebezpečí trestního 

stíhání), že tuto vadu nelze zhojit ani způsobem, že by soud při jednání přečetl pouze ty 

části, kde by se svědek nevystavil trestnímu stíhání, a upozornil, že z tohoto hlediska je 
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třeba svědeckou výpověď posuzovat jako celek a nelze ji rozdělovat podle potřeb 

řízení.
118

  

Pro účely použití protokolu o dřívější výpovědi svědka v řízení před soudem, 

který je osobou oprávněnou odepřít výpověď, a svého práva využije až před soudem, 

ačkoli v přípravném řízení vypovídal, je potřeba, aby byl svědek před tehdejším 

výslechem řádně poučen a výslovně uvedl, že svého práva na odepření výpovědi 

nevyužívá, a aby výslech splňoval další podmínky stanovené zákonem, přičemž 

obviněný nebo jeho obhájce měli možnost se výslechu účastnit. 

Podle zákona nelze odepřít výpověď v případě, že by se svědek dopustil 

trestného činu podle § 368 TZ (Neoznámení trestného činu). Tato výjimka je platná pro 

oba důvody odepření výpovědi a to jak z důvodu příbuzenského vztahu, tak z důvodu 

přivodění trestního stíhání vyjmenovaným osobám.  

V případě více spoluobviněných může svědek odepřít výpověď, je-li s jedním 

v příbuzenském vztahu, pouze ohledně tohoto příbuzného. Stran ostatních může odepřít 

výpověď pouze v případě, že jeho svědectví od ostatních nelze odloučit. 

Výslechu svědka, který je oprávněn odepřít výpověď, by měl být přítomen 

obhájce obviněného. Policejní orgán má v takovém případě povinnost včas obhájce 

informovat o času a místu výslechu, i kdyby obhájce sám nevyjádřil vůli se tohoto 

procesního úkonu zúčastnit. Povinnost policejního orgánu nicméně není absolutní, 

pokud se jedná o neodkladný úkon a informování obhájce nelze zajistit. 

Pro úplnost je třeba doplnit, že ústavní zákon ze dne 16. prosince 1992, Ústava 

České republiky, č. 1/1993 Sb. (dále jen „Ústava ČR“) stanoví některé další zvláštní 

možnosti odepření svědectví navázané na osobní postavení osoby, která by svědectví 

měla podat. Tím je článek 28 Ústavy ČR, který stanoví, že poslanci a senátoři mohou 

odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého 

mandátu. A dále článek 86 odst. 3 Ústavy ČR, který stanoví, že soudci Ústavního soudu 

mohou odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděli s výkonem své funkce. 

Obě tato právo přetrvávají i po skončení mandátu nebo funkce. 
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2.3. Limity donucování svědka k výpovědi  

Svědek může být k podání své výpovědi do určité míry nucen a to v tom 

smyslu, že je podle TŘ povinen uposlechnout výzvy příslušného orgánu a vypovídat 

jako svědek. Pokud tak neučiní, lze proti němu za zákonných podmínek použít 

donucovacích opatření, ke kterým byl podán výklad výše. Z povinnosti vypovídat pak 

TŘ stanoví výjimky jako je zákaz výslechu nebo právo odepřít výpověď. 

Otázky donucování svědka k výpovědi lze nahlížet jak z pohledu zákazu 

donucení k sebeobvinění podle čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, což se 

týká práva odepřít výpověď, jehož obecný výklad je podán výše, anebo z hlediska 

fyzického a psychického zastrašování s cílem získat svědectví. Obecný rámec k získání 

důkazu hrozbou nebo nátlakem stanoví TŘ v § 89 odst. 3: „Důkaz získaný nezákonným 

donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou 

případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového donucení nebo hrozby 

donucení použila.“
119

 Svědecká výpověď získaná nebo podaná na základě nezákonného 

donucení nebo hrozby takovým nezákonným donucením je absolutně neúčinná a nelze 

ji v trestním řízení použít jako důkaz.
120

 

 

 

3. Obecný průběh výslechu svědka 

 

Cílem této kapitoly je postihnout základní kroky při výslechu svědka a jeho 

obecné postupy bez ohledu na to, který orgán a v jaké fázi řízení výslech provádí. 

Problematika výslechu svědka v jednotlivých fázích trestního řízení je následně 

rozebrána níže ve čtvrté  kapitole této práce. Samotný průběh výslechu svědka je ve své 

podstatě podobný výslechu obviněného i s ohledem na to, že TŘ přímo na některá 

ustanovení o výslechu obviněného odkazuje a tato se přiměřeně použijí i na výslech 

svědka.
121
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Každý výslech by měl být zahájen ověřením totožnosti vyslýchaného. Rovněž 

v případě utajeného svědka je skutečná totožnost svědka ověřována, ale takovým 

způsobem, aby svědek nebyl nepříslušným osobám odhalen. K ověření totožnosti 

dochází zpravidla na základě platného dokladu předloženého vyslýchaným. Následovat 

by mělo zjištění jeho poměru k obviněnému a poučení o jeho právech a povinnostech 

přiměřeně jeho věku a schopnosti dané informace pochopit. V rámci mezinárodní 

justiční spolupráce může být svědek vyslechnut pod přísahou, když o to cizozemský 

orgán požádá, přičemž přísaha podle ZMJS zní: „Přísahám na svou čest, že vypovím 

úplnou a čistou pravdu a nic nezamlčím.“
122

 Jiné znění přísahy pak může příslušný 

orgán povolit, jedná-li se o výslech svědka na žádost nebo příkaz mezinárodního soudu, 

kdy text přísahy určí mezinárodní soud.
123

 Rovněž je možné na žádost cizozemského 

orgánu opatřit výpověď se souhlasem svědka ve formě písemného místopřísežného 

prohlášení.
124

 

Vyslýchající se na počátku výslechu dotáže svědka na jeho poměr k dané věci 

a ke stranám a uzná-li to za vhodné, rovněž k dalším významným okolnostem, které by 

přispěly k zhodnocení důvěryhodnosti jeho výpovědi. Pak vyzve svědka k tomu, aby 

svými slovy souvisle vypověděl vše, co je mu o dané věci známo, případně ať uvede 

všechny další skutečnosti, které považuje k dané věci za relevantní. V této části 

výslechu by svědek neměl být vyslýchajícím přerušován, aby měl dostatečný prostor 

vše souvisle vypovědět, aniž by mu do jeho myšlenek zasahovala jiná osoba (tzv. 

monologická část). Následně může vyslýchající pokládat otázky, aby byly odstraněny 

případné rozpory nebo neúplnosti, aby zaznělo vše, co je vhodné a relevantní, a aby byl 

podán co nejvěrnější obraz skutečností, které zazněly (tzv. dialogická část). Pokládané 

otázky nesmí být návodné ani úskočné a měly by být voleny tak, aby vedly k doplnění 

svědkovy výpovědi. Při pokládání otázek by měl vyslýchající maximálně šetřit osobnost 

vyslýchaného svědka a otázky z intimní oblasti by měly být pokládány šetrně a pouze 

v nezbytných případech a v nezbytném rozsahu, aby nedocházelo k sekundární 

viktimizaci svědka. Zejména je-li svědek i osobou poškozenou trestným činem, je třeba 

k uvedenému zvláště přihlížet. Nadto především jedná-li se o svědka, který je zároveň 
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obětí trestného činu ve smyslu zákona o obětech trestných činů, je třeba při výslechu 

rovněž přihlížet k jeho ochranářským ustanovením. 

Při výslechu vyslýchající sleduje chování a reakce svědka a hodnotí si jeho 

důvěryhodnost, ačkoli základní povinností svědka je vypovídat pravdu a nic nezamlčet. 

Přímá interakce mezi vyslýchajícím a vyslýchaným je žádoucí především z hlediska 

následného hodnocení získaného důkazu. K psychologickým aspektům se věnuje 

podrobněji příslušná kapitola níže, nicméně lze na tomto místě rovněž připomenout 

institut utajeného svědka, jak byl rozebrán výše i z pohledu evropské judikatury, jehož 

využití bývá často rozporováno právě s ohledem na nemožnost obhajoby posoudit jeho 

důvěryhodnost. K otázce důvěryhodnosti svědka a v této souvislosti snah obhájců o jeho 

znevěrohodnění lze uvést příklad z praxe a to z výslechu svědka českého občana 

prostřednictvím videokonference, který proběhl s Gibraltarem (jednalo se již o řízení  

u Nejvyššího soudu Gibraltaru) v roce 2013 v prostorách Městského soudu v Praze, 

přičemž vyřízením dožádání byl pověřen soudce citovaného soudu Mgr. Stanislav 

Králík. Gibraltarská prokurátorka zaslala do ČR část spisu, ke které se měl svědek 

během výslechu vyjadřovat. Avšak den před konáním videokonference Ministerstvo 

spravedlnosti ČR obdrželo od obhájců z Gibraltaru další dokumenty s žádostí, aby tyto 

doklady nebyly svědkovi předloženy dříve než přímo na soudním jednání a na jejich 

výzvu. Cílem gibraltarských obhájců bylo svědka překvapit a konfrontovat s jeho 

částmi výpovědi, které považovali za nekoherentní a kde spatřovaly rozpory, a tímto 

poukázat na jeho nedůvěryhodnost.  

Hodnověrnost poskytnutých informací se hodnotí i s přihlédnutím k poměru 

svědka k dané věci nebo ke stranám v řízení, jak již bylo naznačeno výše. Literatura 

upozorňuje, že k dosažení získání kvalitního a pravdivého důkazu slouží rovněž 

opatření, která zabraňují ovlivňování výpovědi jako vyslýchání svědků zvlášť nebo 

v nepřítomnosti obžalovaného, jak je rozebráno níže v příslušných kapitolách.
125

 

V zákoně není stanovena doba, po jakou by měl výslech svědka trvat, resp. jak 

dlouho je svědek povinen se výslechu podrobovat. Je zajímavé, že např. ve 

francouzském trestním řádu díky reformě zákonem 2011-392 ze dne 14. 4. 2011 je 

v obecných ustanoveních v článku 62 trestního řádu uvedeno, že výslech osoby, která 
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není podezřelá z trestného činu, může trvat nejdéle čtyři hodiny.
126

 Toto ustanovení 

bylo zavedeno v souvislosti s reformou úpravy francouzského zadržení (garde à vue), 

které bylo zcela nevyhovující a pro kterou byla Francouzská republika štrasburským 

soudem odsouzena pro porušení Úmluvy (např. rozsudek ve věci Moulin proti 

Francouzské republice ze dne 23. 11. 2010, čj. 37104/06 nebo rozsudek ve věci Brusco 

proti Francouzské republice ze dne 14. 10. 2010, čj. 1466/07).
127

 Ústavní rada 

Francouzské republiky (Le Conseil constitutionnel) se při hodnocení, zda je nová 

úprava zadržení ve znění zákona z roku 2011 konformní s Ústavou Francouzské 

republiky vyjádřila rovněž k předmětnému ustanovení článku 62 francouzského 

trestního řádu v tom smyslu, že v daném případě nemá osoba nárok na právní pomoc, 

ale toto ustanovení se aplikuje vzhledem k návětí (nejde o osobu podezřelou) pouze na 

svědky, tudíž práva obhajoby nejsou porušována a článek je tak zcela ústavní.
128

 

Z uvedeného vyplývá, že svědek při výslechu nemá ve Francii nárok na právní pomoc. 

Ve francouzském právním řádu tedy neexistuje ustanovení, které by ukládalo justičním 

orgánům umožnit svědkovi při výslechu přítomnost advokáta.
129

 Český trestní řád 

rovněž neobsahuje výslovné ustanovení, že by svědek měl právo na právní pomoc při 

výslechu, ale Listina základních práv a svobod v článku 37 stanoví, že každý má od 

počátku řízení právo na právní pomoc před soudy, jinými státními orgány a orgány 

veřejné správy. V tomto směru tedy Ústavní soud ČR právě s odkazem na toto 

ustanovení výslovně v roce 2005 judikoval, že ačkoli takové právo není výslovně 

v trestním řádu, je rozhodující, že se nachází v předpise nadřazeným a to v takové 

formulaci, která neumožňuje jeho vyloučení. Ústavní soud ČR zde odmítá názor, že by 
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absence tohoto práva v trestním řádu implikovala, že svědek nemá právo na právní 

pomoc. Naopak však připouští, že by mohlo dojít k jeho omezení na základě trestního 

řádu ve chvíli, kdy by jeho výkon omezil požití jiných ústavních práv.
130

 Toto 

rozhodnutí odkazuje i na minulá rozhodnutí jdoucí tímto směrem, především rozhodnutí 

sp. zn. II. ÚS 386/04 ze dne 20. 10. 2004, kde Ústavní soud ČR říká, že svědek má 

právo na právní pomoc, přitom ale není pravdou, že orgán činný v trestním řízení musí 

advokáta vždy zajistit, pouze jde o povinnost jeho přítomnost umožnit.
131

 Ústavní soud 

ČR upozorňuje, že ať už jde o osobu podávající vysvětlení nebo o osobu v pozici 

svědka, vždy je zde možnost, že by se z ní po výslechu v důsledku zjištěných 

skutečností stala osoba obviněná, a proto může mít tedy důvodné přání, aby s ní již  

u takového výslechu byl přítomen advokát.
132

 

O výslechu svědka se vždy pořídí protokol. Ustanovení TŘ upravující 

problematiku svědků žádná zvláštní ustanovení o protokolu neuvádí, použijí se tedy 

obecná ustanovení § 55 a násl. TŘ, případně ustanovení o výslechu obviněného, jak je 

na ně v § 103 TŘ přímo odkazováno.
133

 Výpověď svědka nejlépe slovo od slova by tak 

měla být do protokolu zapsána v zásadě podle diktátu vyslýchajícího ve svědkově přímé 

řeči. Protokol je pak svědkovi předložen nebo přečten dle okolností případu. Lze na 

tomto místě uvést příklad ze zahraničí, kdy při videokonferenci uskutečněné v roce 

2013 v prostorách Ministerstva spravedlnosti ČR na žádost Nizozemského království, 

nizozemská prokurátorka pokládala českému svědkovi otázky a vše si pečlivě 

zapisovala na papír. Po ukončení výslechu vše, co zaznělo, nadiktovala zapisovateli, 

přičemž svědek měl právo do jejího diktátu vstoupit, namítat nepřesnosti a dožadovat se 

případných oprav. 

Do protokolu se také zapíše, pokud svědek využil svého práva a při výslechu 

nahlédl do svých písemných poznámek, které musí předložit na žádost vyslýchajícímu 

k nahlédnutí. 
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4. Výslech svědka v jednotlivých fázích trestního řízení 

 

4.1. Získávání informací od svědka v přípravném řízení 

První fází trestního řízení, kde dochází k získávání informací od svědka, je 

přípravné řízení, které přímo zákon
134

 definuje jako tu část řízení od sepsání úředního 

záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo učinění neodkladných  

a neopakovatelných úkonů nebo od zahájení trestního stíhání až do podání obžaloby 

nebo učinění jiného rozhodnutí, kterým se přípravné řízení končí (např. postoupení věci 

nebo vydání usnesení o zastavení trestního stíhání). Před zahájením trestního stíhání 

mohou příslušné orgány vyžadovat informace ve formě podání vysvětlení nebo za 

podmínek stanovených zákonem provést výslech jako neodkladný nebo neopakovatelný 

úkon. Ve zvláštních případech stanovených v § 158 odst. 9 TŘ se již v této fázi 

prověřování provede přímo výslech svědka. V rámci zkráceného přípravného řízení se 

ve věci získávání informací od svědků postupuje obdobně jako ve fázi před zahájením 

trestního stíhání, neboť zákon v tomto případě odkazuje na postup pro úkony upravené 

v hlavě deváté druhé části TŘ (Postup před zahájením trestního stíhání). Po zahájení 

trestního stíhání nic nebrání, aby rovněž došlo k podání vysvětlení, výslechu svědka 

jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon nebo k výslechu svědka za podmínek 

stanovených v zákoně. V této kapitole jsou níže podrobněji rozebrány jednotlivé formy 

získávání informací od svědka, jak naznačeny výše, a to v jednotlivých fázích 

přípravného řízení. 

 

4.1.1. Postup před zahájením trestního stíhání 

Ve fázi trestního řízení před zahájením trestního stíhání je podle TŘ policejní 

orgán oprávněn od fyzických i právnických osob a státních orgánů vyžadovat vysvětlení 

pro účely zjištění a ověření skutečností, které by vedly k závěru o nezbytnosti dalšího 

postupu v trestním řízení nebo jiného rozhodnutí. Policejní orgán v této fázi ověřuje  

a shromažďuje poznatky pro zahájení trestního stíhání. Toto podání vysvětlení podle TŘ 

je třeba odlišit od podání vysvětlení podle § 61 zákona ze dne 17. července 2008,  
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č. 273/2008, o Policii ČR, které může Policie ČR (nikoli pouze policejní orgán jako 

v TŘ a nejen policista, ale i civilní zaměstnanec Policie ČR) požadovat za účelem 

objasnění skutečností pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele, 

vypátrání osob nebo věcí, případně za účelem opatření k zajištění bezpečnosti chráněné 

osoby podle příslušného zákona. Možnost podání vysvětlení podle zákona o Policii ČR 

se využije zpravidla v případě přestupků, nebo pokud existují informace, že byl spáchán 

trestný čin, ale není jich dostatek pro to, aby byly zahájeny úkony trestního řízení podle 

TŘ.
135

  

O podaném vysvětlení podle TŘ se sepíše úřední záznam a slouží k tomu, aby 

státní zástupce nebo obviněný zvážili, zda by osoba měla být vyslechnuta jako svědek 

(a soudu pak k úvaze, zda takový důkaz provede). Za podmínek stanovených zákonem 

lze tento úřední záznam o podaném vysvětlení provést před soudem jako důkaz  

a v souladu s výkladovým stanoviskem Nejvyššího státního zastupitelství č. 5/2003
136

 

pak lze stejně použít i podání vysvětlení učiněné na základě zákona o Policii ČR. Pokud 

však je osoba ve věci později vyslýchána jako svědek, nemůže být později původní 

úřední záznam o podaném vysvětlení jakkoli použit ani konstatován jeho obsah.  

Při podání vysvětlení (ať už podle TŘ nebo zákona o Policii ČR) má každý 

právo na právní pomoc poskytovanou advokátem. V minulosti tato otázka nicméně 

působila problémy, neboť zde nebyl jednotný výklad, zda skutečně každá osoba, která 

podává vysvětlení, má právo na právní pomoc. Některé orgány činné v trestním řízení 

se totiž držely výkladu, že na právní pomoc při podání vysvětlení mají právo pouze 

osoby podezřelé a obviněné. Osoby podávající vysvětlení se naopak dožadovaly 

přítomnosti advokáta s ohledem na článek 37, odst. 2 LZPS, který výslovně uvádí, že 

každý má právo na právní pomoc před státními orgány.  Advokáti pak v této souvislosti 

rovněž připomínali, že nepřicházejí v postavení obhájců, ale pouze jako právní 

zástupci.
137

 Ohledně postavení advokátů při podání vysvětlení se nedávno vyslovil 

například i Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 16. 5. 2012 (sp. zn. 5 Tdo 413/2012), 

které se sice věnuje především otázkám rekognice, ale na jednom místě uvádí důležité 
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závěry k přítomnosti advokáta při podání vysvětlení osobou (v daném případě sice 

v postavení podezřelého), přičemž k postavení advokáta při tomto úkonu uvádí toto: 

„Účast advokáta se zde omezuje pouze na právní pomoc, a proto jen v tomto rozsahu 

může advokát při podání vysvětlení vystupovat. (…) Advokát tedy nemůže do průběhu 

podávání vysvětlení zasahovat, např. kladením otázek osobě, která vysvětlení podává, 

ale nemůže ani požadovat účast na jiných úkonech ve věci, kterých se osoba podávající 

vysvětlení neúčastní apod.“
138

 Důležité je zde zdůraznit, že se jedná o povinnost orgánu 

přítomnost advokáta při podání vysvětlení umožnit, nikoli zajistit. Tuto skutečnost 

judikoval rovněž Ústavní soud ČR ve svém nálezu v roce 1996: „Právo na právní 

pomoc při podání vysvětlení dle § 12 zák. č. 283/1991 Sb. se opírá o čl. 37 odst. 2 

Listiny a znamená povinnost policie zastoupení advokátem umožnit.“
139

 Ústavní soud 

ČR zde výslovně hovoří o podání vysvětlení na základě tehdejšího zákona o Policii ČR. 

Literatura dovozuje, že se nález vztahuje na všechna podání vysvětlení, i ta na základě 

TŘ, což lze bezpochyby podpořit.
140

 Umožnit osobě přítomnost advokáta bude 

nejčastěji spočívat v tom, že orgán neodmítne vpustit k podání vysvětlení advokáta, 

který přišel s osobou podávající vysvětlení, ale lze vyložit v nejširším smyslu například 

i tak, že pokud osoba o právní pomoc požádá, ale nemá prostředky, jak se s vybraným 

advokátem spojit, orgán jí umožní si zavolat. Tuto skutečnost je vhodné poznamenat do 

úředního záznamu, který je o podaném vysvětlení vyhotoven.
141

 

Uvedené výkladové problémy ohledně přítomnosti advokáta při podání 

vysvětlení před příslušným orgánem byly nicméně vyřešeny novelizací zákona a nyní je 

právo každého na právní pomoc při podání vysvětlení (tedy i osoby vypovídající  

o skutečnostech, které vnímala svými smysly a která není podezřelá ze spáchání 

předmětné trestné činnosti) výslovně stanoveno v TŘ
142

 a to díky novele zákonem ze 

dne 29. června 2001, č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
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Pokud se jedná o podání vysvětlení nezletilého (tj. osoby mladší 18 let ve 

smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), měl by být vyrozuměn 

zákonný zástupce, je-li to možné. Ochranářská ustanovení zákona o obětech trestných 

činů týkající se výslechu svědka, který je zároveň obětí trestného činu nebo zvlášť 

zranitelnou obětí, se použijí rovněž na podání vysvětlení, i když v samotném textu 

ustanovení § 18 (Podání vysvětlení a výslech oběti) došlo k legislativnímu opomenutí 

termínu podání vysvětlení, ačkoli v nadpisu předmětného paragrafu je uvedeno obojí. 

Nedošlo ani k doplnění odstavců jako v případě dvou zbývajících předmětných 

ustanovení § 19 a § 20 zákona, které výslovně odkazují i na podání vysvětlení. Nicméně 

ze smyslu, účelu i nadpisu lze dovodit, že se ustanovení použijí i na podání vysvětlení, 

jak je podrobně vysvětleno výše v kapitole věnující se svědkovi, který je zároveň obětí 

trestného činu nebo zvlášť zranitelnou obětí. 

Osoba, která byla vyzvána příslušným orgánem k podání vysvětlení, je povinna 

se v určené době a na určené místo dostavit. Pokud se nedostaví a svou absenci řádně 

neomluví, může být proti ní užito příslušných opatření jako předvedení nebo uložení 

pořádkové pokuty, za předpokladu, že na tyto následky svého nedostavení se byla 

upozorněna. Které opatření a zda jej použije, závisí na posouzení a rozhodnutí 

příslušného orgánu, který výzvu učinil. Jedná-li o řízení o zločinu (tj. o úmyslném 

trestném činu, u něhož TZ stanoví trest odnětí svobody převyšující 5 let) je osoba 

povinna se výzvě podrobit ihned, v praxi tedy většinou dochází k ústní výzvě přímo 

před podáním vysvětlení, např. hned na místě činu apod. Záměrně se v příslušných 

ustanoveních TŘ
143

 neužívá termínu předvolání, ale termínu výzva, neboť k ní dochází 

převážně ústní formou (např. lze si představit situaci, kdy policista obchází sousední 

byty a dotazuje se sousedů, zda v předmětné době něco neslyšeli/neviděli apod.). Na 

druhou stranu nelze vyloučit, a jedná se o velice častou situaci, kdy výzva k podání 

vysvětlení má formu předvolání a zašle se předmětné osobě s dostatečným 

předstihem.
144

 Jako svědek také osoba podávající vysvětlení má právo na náhradu 

nutných výdajů spojených s dostavením se k podání vysvětlení (cestovní výdaje  

a náhrada ušlého výdělku), pokud se nejedná o výpověď ke svému protiprávnímu 

jednání. V tomto se uplatní analogicky úprava svědečného. 
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Stejně jako u výslechu musí příslušný orgán při podání vysvětlení respektovat 

státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.
145

 Zákaz vyžadování informací 

při podání vysvětlení se logicky vztahuje také na utajované informace podle zvláštního 

zákona.
146

 Jinak je osoba povinna vypovědět pravdu a nic nezamlčet. Z této povinnosti 

jsou nicméně vyňaty osoby podezřelé. Osoba podávající vysvětlení se lživou výpovědí 

nemůže dopustit trestného činu křivé výpovědi podle § 346 TZ (Křivá výpověď  

a nepravdivý znalecký posudek), neboť ta se vztahuje pouze na osobu vypovídající 

v postavení svědka. Může se nicméně dopustit přestupku křivé výpovědi (úmyslně 

uvede nepravdu o okolnosti rozhodné pro rozhodnutí nebo takovou okolnost zamlčí) 

podle zákona ze dne 17. května 1990, č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. Rovněž je samozřejmě 

limitována trestným činem křivého obvinění, kterého se může dopustit každý. 

 Dále jako v případě výslechu svědka má osoba podávající vysvětlení možnost 

podání vysvětlení odepřít z důvodu nebezpečí způsobení trestního stíhání sobě nebo 

osobám uvedeným v § 100 odst. 2 TŘ (konkrétním rodinným příslušníkům a dalším 

osobám v poměru rodinném nebo obdobném), o čemž je osobu nutné poučit. Osoba 

podávající vysvětlení nemá právo na odepření vysvětlení založené na příbuzenském 

vztahu s osobou podezřelou, jak tomu je v případě výslechu svědka ve vztahu 

k obviněnému (§ 100 odst. 1 TŘ). Když při podání vysvětlení vyjde najevo, že osobě 

bude třeba vzhledem k okolnostem a hrozící újmě poskytnout ochranu, je potřeba při 

vyhotovování úředního záznamu o podaném vysvětlení postupovat podle ochranářských 

ustanovení u protokolu o výslechu. Jak bylo uvedeno také výše, o podání vysvětlení se 

sepisuje úřední záznam, nikoli protokol, a tento úřední záznam o podání vysvětlení 

slouží obviněnému a státnímu zástupci, aby na jeho základě zvážili, zda navrhnou jeho 

výslech jako svědka. V zásadě by osoba, která podala vysvětlení, nemusela být po 

zahájení trestního stíhání vyslýchána znovu do protokolu o výslechu svědka, pokud 

příslušný orgán neučiní závěr, že je to potřebné.
147

 Použití úředních záznamů před 

soudem se věnuje výklad níže. 

Kromě podání vysvětlení lze před zahájením trestního stíhání osobu v několika 

případech vyslechnout jako svědka. Jedním z nich je situace, kdy má výpověď osoby 
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povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu. Takový výslech se provede na 

návrh státního zástupce za účasti soudce (soudce příslušný v daném případě k úkonům 

v přípravném řízení), který dohlíží na zákonnost jeho provedení. Soudci však v tuto 

chvíli nepřísluší přezkoumávat postup státního zástupce v tom smyslu, že navrhl 

provedení výslechu jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon (příslušný soud bude 

podmínky využití tohoto institutu přezkoumávat až v řízení před soudem, tj. 

v předběžném projednání obžaloby a hlavním líčení). Lze podpořit názor, že dozorující 

soudce by měl být v některých případech vyloučen z dalšího řízení po podání obžaloby 

(avšak nikoli automaticky, neboť ustanovení § 30 odst. 2 TŘ ve výčtu úkonů 

v přípravném řízení, kterými je dozorující soudce vyloučen z dalšího projednávání věci 

po podání obžaloby nebo dohody o vině a trestu, neobsahuje odkaz na tento úkon 

spočívající ve výslechu svědka jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon), a to 

z důvodu, že nelze připustit, aby tentýž soudce, který odpovídal za zákonnost provedení 

úkonu, později tuto zákonnost opětovně posuzoval a vyvozoval z něj důkazní závěry 

(zde lze operovat s odstavcem 1 citovaného § 30 TŘ, který vylučuje z dalších úkonů 

trestního řízení mimo jiné soudce pro poměr k projednávané věci).
148

  

Definice obou úkonů je obsažena přímo v zákoně v ustanoveních týkající se 

zahájení trestního stíhání. Předmětné ustanovení § 160 odst. 4 TŘ stanoví: 

„Neodkladným úkonem je takový úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, 

zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, 

než bude zahájeno trestní stíhání. Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který 

nebude možno před soudem provést.“
149

 Neodkladný úkon operuje s okamžikem 

zahájení trestního stíhání, pro neopakovatelný úkon je rozhodná až doba před soudem. 

Zda se jedná o neodkladný nebo neopakovatelný úkon je potřeba posoudit podle 

okolností případu. Zákon neuvádí ani příkladmo, co se těmito úkony může myslet, 

příklady lze nalézt v literatuře a judikatuře. Za neopakovatelný výslech svědka se může 

považovat výslech osoby, která umírá, je velmi vysokého věku nebo odjíždí na dlouhou 

dobu do zahraničí apod.
150

 Za neodkladný výslech svědka se většinou považuje ten,  
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u kterého hrozí ztráta důkazní hodnoty.
151

 Důvody se poznamenají do protokolu 

(uvedení důvodů proč je úkon považován za neodkladný nebo neopakovatelný je dle 

judikatury Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu ČR zásadní, neboť je třeba mít na 

zřeteli zaručení transparentnosti řízení a možnosti jeho kontroly)
152

 a budou předmětem 

posouzení následně v řízení před soudem. Nicméně pokud důvody v protokolu chybí, 

jedná se sice o vadu řízení, ale o vadu formální a nikoli takového rázu, jak judikoval 

Ústavní soud ČR v roce 2009, že by bylo nutné z ústavněprávního hlediska rušit 

meritorní rozhodnutí. Ústavní soud ČR v předmětném usnesení dále uvádí, že lze 

formální nedostatky protokolu rovněž zhojit výslechem osob, které se úkonu 

účastnily.
153

 

Nad rámec neodkladných nebo neopakovatelných úkonů mají orgány činné 

v trestním řízení další možnosti provést výslech svědka ještě před zahájením trestního 

stíhání. Jako svědka orgán vyslechne osobu mladší patnácti let a také osobu, u které 

vzhledem k jejímu psychickému stavu lze pochybovat o schopnosti vnímat, 

zapamatovat si a reprodukovat vnímané skutečnosti. Konečně lze také v této fázi 

trestního řízení vyslechnout osobu, „jejíž výpověď má podle odůvodněného 

předpokladu rozhodující význam pro zahájení trestního stíhání, nasvědčují-li zjištěné 

skutečnosti tomu, že by mohl být na takovou osobu pro její výpověď vyvíjen nátlak, 

anebo hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna její výpověď, jestliže lze předpokládat, 

že další prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání bude 

trvat delší dobu, zejména proto, že nebyla zjištěna osoba, u níž je dostatečně odůvodněn 

závěr, že trestný čin spáchala, a v důsledku toho nelze zahájit trestní stíhání a hrozí 

ztráta důkazní hodnoty výpovědi.“
154

 V uvedených případech se tedy uplatní ustanovení 

použitelná pro výslech svědka. Důvodem pro provedení výslechu svědka již v době před 

zahájením trestního stíhání, tj. v době, kdy podezřelá osoba není dosažitelná nebo není 

ještě stanovena, je snaha, aby nedošlo ke ztrátě informací, které by výpověď mohla 

přinést. Výslechy těchto osob lze nicméně po zahájení trestního stíhání nebo v řízení 

před soudem na návrh obviněného opakovat. Přečtení protokolů o těchto výsleších před 
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soudem, pokud nebyly provedeny znovu, jak naznačeno výše, lze provést omezeně za 

podmínek stanovených zákonem, jinak je lze v hlavním líčení také předestřít  

(v podrobnostech níže v příslušné kapitole).
155

 Všechny tyto skutečnosti a okolnosti 

musí orgán činný v trestním řízení pečlivě zvažovat, aby důkazy byly nakonec úspěšně 

použitelné před soudem. 

Výslech svědka mladšího patnácti let a nedůslednost novely provedené 

v souvislosti se zákonem o obětech trestných činů, jsou rozebrány výše v kapitole 

věnující se výslechu svědka, který je zároveň obětí trestného činu (ustanovení § 102 TŘ 

– zvláštní ochranářská ustanovení k výslechu svědka, které nově nehovoří o osobách 

mladších patnácti let, ale mladších osmnácti let). Na tomto místě lze zopakovat, že 

literatura dovozuje, že předmětná ustanovení by měla být vykládána v duchu této 

novely, že i zde se zahrnou osoby mezi patnácti a osmnácti lety.
156

Hlavním sledovaným 

cílem provádění výslechu těchto osob je nejen získání informací, které by při časové 

prodlevě nebylo možné získat vůbec nebo v takové kvalitě, ale také snaha, aby výslech 

těchto osob již nemusel být opakován. 

Výslech osoby, u které jsou pochybnosti vzhledem k jejímu psychickému stavu 

o schopnosti vnímat, zapamatovat si a reprodukovat vnímané skutečnosti, je možné 

rovněž, jak uvedeno výše, uskutečnit před zahájením trestního stíhání. Zde se berou 

v úvahu konkrétní okolnosti případu jako duševní porucha svědka, významné rozrušení 

svědka ze spáchaného trestného činu nebo další podstatné okolnosti. Tyto pochyby není 

třeba podpořit přímo znaleckým posudkem, postačí jakékoli věrohodné zjištění např. 

odborné vyjádření apod.
157

 

Poslední kategorií osob, u kterých lze provést výslech svědka v této fázi 

trestního řízení, jsou osoby, jejichž výpověď má patrně rozhodující význam pro 

zahájení trestního stíhání a dosud zjištěné nasvědčuje tomu, že na tyto osoby bude 

vyvíjen nátlak nebo budou vyvinuty jiné snahy za účelem ovlivnit jejich výpověď (např. 

v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti nebo využití stavu tísně), a to vše za 

předpokladu, že se očekává, že prověřování v dané věci bude trvat ještě delší dobu. Zde 

je také hlavním důvodem obava ze ztráty důkazní hodnoty výpovědi u důležitého 

svědka. Oproti výše uvedeným případům výslechů svědka v řízení před zahájením 
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trestního stíhání je tento případ na úvaze příslušného orgánu, i pokud jsou pro takový 

postup splněny podmínky (uvedené lze dovodit z dikce předmětného ustanovení TŘ). 

Závěrem lze k této části trestního řízení zopakovat, že v rámci zkráceného 

přípravného řízení podle § 179a a násl. TŘ postupují příslušné orgány v získávání 

informací od svědka obdobně jako výše v řádném přípravném řízení. 

 

4.1.2. Postup po zahájení trestního stíhání 

Pokud se na základě zjištěných skutečností v době prověřování jeví, že byl 

spáchán trestný čin a existují-li dostatečné důvody pro závěr, že jej spáchala určitá 

osoba, policejní orgán zahájí trestní stíhání této osoby jako obviněného pro konkrétní 

skutek. V této fázi trestního řízení může nadále příslušný orgán vyžadovat od osob 

vysvětlení stejně jako v postupu před zahájením trestního stíhání, provádět výslechy 

svědka jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon, provádět výslech svědka mladšího 

patnácti let (resp. osmnácti let) nebo osoby, u které jsou pochybnosti vzhledem k jejímu 

psychickému stavu o schopnosti vnímat, zapamatovat si a reprodukovat vnímané 

skutečnosti, anebo že lze očekávat, že na svědka bude vyvinut nátlak v souvislosti 

s jeho výpovědí, a konečně provádět také výslechy osob, u kterých je nebezpečí, že 

bude ovlivněna jejich výpověď nebo následná důkazní hodnota výpovědi spočívající 

v tom, že jsou pochybnosti o její schopnosti zapamatovat si rozhodné skutečnosti nebo 

je reprodukovat, v případě, že lze očekávat, že vyšetřování bude trvat delší dobu. 

Na podání vysvětlení se užijí podmínky stanovené pro postup před zahájením 

trestního stíhání a pořizuje se o něm nadále úřední záznam, který sám o sobě v zásadě 

není, až na výjimky, možné použít před soudem jako důkaz, a slouží příslušným 

orgánům ke zvážení, zda navrhnou, aby byla osoba vyslechnuta jako svědek a soudu, 

zda takový důkaz provede. Jedná se o „zásadní omezení procesního provádění 

dokazování i ve vyšetřování,“
158

 kdy se provádění dokazování přesouvá až do řízení 

před soudem, resp. do hlavního líčení. 

K definici výslechu svědka jako neopakovatelného úkonu lze v zásadě odkázat 

výše k části věnující se postupu před zahájením trestního stíhání. Co se týče výslechu 

svědka jako neodkladného úkonu, jehož definice je vztahována k okamžiku zahájení 
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trestního stíhání, je v dané části trestního řízení potřeba vztahovat až k řízení před 

soudem a uplatnit tak výše uvedené jen přiměřeně. Zde je nicméně nadto třeba 

upozornit, že po zahájení trestního stíhání se soudce k tomuto úkonu nepřibere, jeho 

účast je nutná pouze při výslechu svědka jako neodkladného nebo neopakovatelného 

úkonu ve fázi prověřování před zahájením trestního stíhání. 

U výslechu svědků v dalších případech lze rovněž v zásadě přiměřeně odkázat 

na předešlý výklad k postupu před zahájením trestního stíhání. I zde lze u výslechu osob 

mladších patnácti let výkladem tento postup rozšířit na osoby mladší osmnácti let ve 

smyslu výše citované novely v souvislosti s novinkami v úpravě obětí trestných činů. 

Také k provedení výslechu osoby, u které jsou pochybnosti s ohledem na její psychický 

stav skutečnosti správně vnímat, pamatovat si nebo reprodukovat, není ani po zahájení 

trestního stíhání potřeba vyhotovit znalecký posudek, ale k uvedenému obstarat 

věrohodná zjištění. Ohledně výkladu k provedení výslechu svědka, na kterého by mohl 

být vyvinut nátlak v souvislosti s jeho výpovědí, literatura opět odkazuje na obdobné 

užití termínů nadřízenosti a podřízenosti, použití výhružek a stav tísně v souvislosti 

s odmítnutím udělení souhlasu poškozeného s trestním stíháním.
159

 Konečně lze uvést 

k poslednímu případu provedení výslechu svědka, že se provede, když je obava 

z ovlivnění výpovědi nebo pochybnost o schopnosti zapamatovat si a reprodukovat 

rozhodné skutečnosti, a jeví-li se, že vyšetřování bude trvat delší dobu, a to logicky 

s ohledem na stadium trestního řízení nikoli z důvodu, že nebyla zjištěna osoba, která 

spáchala trestný čin, ale s ohledem na složitost případu. K termínu složitost případu 

nabízí literatura některá vodítka, jako např. že se jedná o zvlášť závažný zločin, nebo 

trestné činy hospodářské či trestné činy proti majetku, zejména spáchané 

prostřednictvím investičních nástrojů obchodovaných nebo určených k obchodování na 

regulovaném trhu, trestné činy spočívající v porušení pravidel hospodářské soutěže 

nebo zneužití informací a postavení v obchodním styku apod. náležející do působnosti 

krajského soudu, trestné činy obecného ohrožení, trestné činy proti životnímu prostředí 

atd., přičemž ovšem není rozhodující výše trestní sazby, která hrozí, ale složitost celého 

případu z hlediska skutku a práva.
160
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Jestliže byly výslechy svědků provedeny před zahájením trestního stíhání za 

podmínek, jak uvedeno výše v příslušné podkapitole, policejní orgán je na návrh 

obviněného zopakuje, je-li to možné, a umožní při nich jeho přítomnost nebo obhájce, 

případně poučí obviněného, že se jejich provedení může domáhat před soudem. 

Policejní orgán je může zopakovat i z vlastního rozhodnutí bez ohledu na to, že 

obviněný návrh nepodal, neboť takovému postupu nic v zákoně nebrání. Zda se 

policejní orgán rozhodne výslech opakovat nebo jen obviněného poučí o možnostech 

jeho provedení před soudem, záleží povětšinou na tom, zda výsledky trestního řízení 

ještě delší dobu nebude možné předložit soudu, nebo zda se vyšetřování již chýlí ke 

konci a nebylo by účelné je v tuto chvíli už opakovat. 

Zvláštní úprava ohledně podmínek výslechu svědků po zahájení trestního 

stíhání se použije v rámci vyšetřování nejzávažnějších trestných činů (tzv. rozšířené 

přípravné řízení
161

). V rámci vyšetřování trestných činů, o kterých rozhoduje v prvním 

stupni krajský soud, lze svědky vyslýchat bez omezení. Jako svědka tedy policejní 

orgán může vyslechnout každého, aniž by bylo třeba přihlížet k výše uvedeným 

podmínkám možnosti výslechu svědka ve vyšetřování jako, zda jde o neodkladný nebo 

neopakovatelný úkon, zda je osoba mladší patnácti resp. osmnácti let apod. V ostatním 

se použije výše uvedené. Je třeba nicméně připomenout, že protokoly o výsleších 

svědka jsou před soudem použitelné omezeně, lze je číst pouze za podmínek 

stanovených zákonem, případně předestřít (viz níže). Postup ve vyšetřování těchto 

trestných činů se od standardního vyšetřování v zásadě neliší vyjma právě uvedeného 

postupu ve výsleších svědků. Zákon také ošetřuje situaci, kdy se kvalifikace skutku 

změní během řízení, tak, aby dosud získané důkazy bylo možné nadále brát v úvahu. 

Pokud by ale před soudem vyšlo najevo, že kvalifikace skutku zcela evidentně 

neodpovídala při zahájení postupu zjištěným skutečnostem a důkazům a již tehdy bylo 

jasné, že k rozšířenému vyšetřování nemělo být přistoupeno, literatura dovozuje, že by 

v takovém případě mohlo dojít k posouzení takové situace jako obcházení zákona  

a důkazy by nebylo možné v žádném případě použít.
162

 Druhý případ, kdy by došlo 

k rekvalifikaci skutku v tom směru, že by byl nadále posuzován jako závažnější trestný 

čin, který nově spadne do působnosti krajského soudu v prvním stupni, sice zákon 
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výslovně neupravuje, ale lze dovodit, že podle zvláštní úpravy se bude postupovat až od 

daného okamžiku, nicméně zároveň nebude možné automaticky uznat protokoly o 

výsleších svědků z předchozího postupu, pokud nesplňovaly podmínky zákona, které 

bylo potřeba uplatnit v daném postupu, ačkoli v rozšířeném vyšetřování již odpadly. 

Výjimkou z neveřejnosti přípravného řízení je ve fázi vyšetřování možnost 

policejního orgánu umožnit při výslechu svědka účast obviněného nebo jeho obhájce a 

klást svědkům otázky. Přednostně by měl být tento postup zvolen v případě, kdy 

obviněný nemá obhájce a zároveň jde o výslech svědka, který má právo odepřít 

výpověď. Lze doporučit účast těchto osob připouštět v maximální míře, aby bylo 

následně případně možné protokol o výslechu použít v řízení před soudem a to zejména 

s ohledem na čl. 6 odst. 3 písm. d) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod (č. 209/1992 Sb.), který stanoví jako jedno z minimálních práv 

obviněného vyslýchat svědky, případně je dát vyslýchat. Jedná-li se o svědka, u kterého 

je namístě utajit totožnost, policejní orgán přijme příslušná opatření, aby ani obhájce 

neměl možnost svědka ztotožnit. 

 

4.2. Výslech svědka v řízení před soudem 

 Těžiště provádění důkazů je aktuálně v českém právním řádu před soudem. 

Úkolem výše uvedených postupů před zahájením trestního stíhání a po zahájení 

trestního stíhání do podání obžaloby je včasné vyhledání důkazů a zejména jejich 

zajištění, pokud hrozí jejich ztráta nebo zničení či znehodnocení. K tomu v oblasti 

výpovědi svědka slouží výše uvedené instituty neodkladného a neopakovatelného úkonu 

nebo další možnosti provést výslech svědka již v přípravném řízení. Jejich následné 

využití před soudem je nicméně dost omezené, neboť důraz je kladen na to, aby 

výslechy svědků byly především prováděny před soudem. Tuto úpravu však praktici  

z justice podle zjištění Institutu pro kriminologii a sociální prevenci příliš neoceňují. 

Výzkum prováděný mezi roky 1990 až 2006 s názvem „Trestní politika a její realizace 

v oblasti trestní justice“ byl mimo jiné prezentován a shrnut v článku v Trestněprávní 

revui z roku 2009.
163

 Bylo mimo jiné zjištěno, že jako nejméně zdařilou změnu 

v českém trestní řízení po roce 1990 státní zástupci i soudci vnímají právě použitelnost 
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před soudem výpovědí získaných v přípravném řízení a upozorňují na problémy, kterým 

čelí při provádění důkazů spočívající ve výpovědi svědka: před soudem nízká 

využitelnost úředního záznamu o podaném vysvětlení, téměř nemožná využitelnost 

čtení protokolů o výsleších svědků z přípravného řízení před soudem, snížení nebo 

ztráta informační hodnoty výpovědi svědka zejména z důvodu časové prodlevy, který je 

vyslechnut až v řízení před soudem, nebo úprava neodkladných a neopakovatelných 

úkonů, kterou považují za nejednoznačnou a složitou. Lze shrnout, že největší kritiku ze 

všech institutů dokazování sklidila právě úprava použitelnosti získaných důkazů 

v přípravném řízení před soudem. Tyto námitky lze pochopit s ohledem na cíle a úkoly 

orgánů činných v trestním řízení – vyhledat pachatele a uložit trest za spáchaný trestný 

čin. Na druhou stranu je to soud, kdo nakonec meritorně rozhoduje s konečnou platností 

o spáchaném skutku, proto by měly být důkazy zejména prováděny před ním a to při 

dodržení zásad ústnosti, veřejnosti a bezprostřednosti. 

V této kapitole je rozebrán výslech svědka v řízení před soudem a limity 

provádění takového důkazu (včetně podání vysvětlení) získaného v přípravném řízení. 

Největší prostor je věnován hlavnímu líčení (výslech svědka a použití úředních 

záznamů o podaném vysvětlení nebo protokolů o výslechu), dále je rozebrán výslech 

svědka mimo hlavní líčení. Rovněž je kapitola věnována výslechu svědka a použití 

provedeného výslechu v odvolacím řízení a popřípadě v dovolacím řízení.  Vykonávací 

řízení před soudem je v této práci pominuto, neboť lze odkázat níže na výklad 

k veřejnému a neveřejnému zasedání. Některé poznámky jsou také k fázi předběžného 

projednání obžaloby. Kapitola je tedy strukturována podle možných stadií řízení před 

soudem (některými stadii trestní řízení v jednotlivých případech vůbec nemusí projít)  

a na příslušných místech je rozlišena forma hlavního líčení, veřejného a neveřejného 

zasedání a několik poznámek je uvedeno také k provádění důkazů ve vazebním 

zasedání.
164

 

V souladu s požadavky článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv  

a článku 38 LZPS zákonný soud projednává trestní věci veřejně, bez zbytečných 

průtahů, nezávisle a nestranně, za přítomnosti obžalovaného, aby se mohl vyjádřit ke 

všem provedeným důkazům. Veřejnost u hlavního líčení nebo veřejného zasedání může 

být ve výjimečných případech stanovených zákonem vyloučena (zejména z důvodu 
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ochrany mravnosti, bezpečnosti nebo z důvodu ochrany zájmů svědků apod., také 

v řízení proti mladistvým; rozsudek se však vyhlašuje veřejně vždy). Neveřejné 

zasedání je zákonnou výjimkou ze zásady veřejnosti.
165

 Požadavek přítomnosti 

obžalovaného rovněž není absolutní, v kapitole věnující se různým způsobům výslechu 

níže je například rozebrán výslech svědka v nepřítomnosti obžalovaného.  

V řízení před soudem zejména státní zástupce navrhuje výslechy osob, které je 

potřeba provést za účelem podpory obžaloby (důkazy uvedené buď již v obžalobě, nebo 

pokud podle okolností vyvstane potřeba je provést v průběhu řízení před soudem). Před 

provedením důkazu výslechem svědka je svědek poučen podle zákona o svých právech 

a povinnostech a to vždy předsedou senátu, případně jiným pověřeným členem senátu 

(příp. soudcem). Rovněž je úlohou soudu, aby svědky k úkonu předvolal. V tom je 

nezastupitelný, ačkoli se jedná o výslech svědka na návrh některé ze stran a touto se 

souhlasem soudu prováděný.
166

 Nestanoví-li zákon v jednotlivých případech jinak, 

veškeré úkony soudu jsou činěny za přítomnosti stran řízení, které mohou namítat 

způsob provádění úkonů. 

 

4.2.1. Předběžné projednání obžaloby 

Po předložení obžaloby soudu ji soud přezkoumá a zhodnotí si, zda je potřeba 

nejprve nařídit předběžné projednání obžaloby, nebo může rovnou přistoupit k nařízení 

hlavního líčení. Sledovanými hledisky předběžného projednání obžaloby jsou 

příslušnost soudu k projednání dané věci, procesní vady přípravného řízení, objasnění 

základních skutečností v přípravném řízení a projednání, zda není na místě jiné 

rozhodnutí nebo postup než meritorní rozhodování daným soudem o obžalobě. 

Předběžné projednání obžaloby nikdy nekoná samosoudce, ačkoli ji přezkoumává ze 

stejných hledisek a činí v návaznosti na výsledek svých zjištění rozhodnutí předvídaná 

pro řízení před samosoudcem.  

Předběžné projednání obžaloby se v zásadě koná v neveřejném zasedání, 

nicméně pokud si předseda senátu zhodnotí, že je to potřeba, je možné konat i veřejné 

zasedání. Pokud je obviněný ve vazbě, zásadně se při předběžném projednání obžaloby 
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rozhodne o dalším trvání vazby,
167

 a proto není možné v těchto případech konat 

zasedání neveřejné. K formě předběžného projednání obžaloby odborná literatura 

doplňuje: „(…) Z těchto pravidel vyplývá pro způsob předběžného pojednání obžaloby, 

že soud obžalobu obviněného, který je ve vazbě, při existenci podmínek pro konání 

vazebního zasedání (tj. zejména když je nutné obviněného slyšet) projedná ve veřejném 

zasedání, nikoli v neveřejném zasedání, přičemž vazební zasedání v takovém případě 

vzhledem ke znění věty první § 187 odst. 1 nemůže konat.“
168

 

Zákon tedy nevylučuje, že by v rámci předběžného projednání, které se koná 

ve veřejném zasedání, nemohlo dojít k výslechu svědka. V neveřejném zasedání nelze 

provést důkaz výslechem svědka, důkaz lze provést pouze přečtením protokolů nebo 

jiných dokumentů.
169

 Literatura k předběžnému projednání obžaloby uvádí v návaznosti 

na judikaturu z minulého století, že „tímto postupem však nelze nahrazovat procesní 

úkony, které měly být vykonány v přípravném řízení, vyplňovat mezery vyšetřování ani 

odstraňovat jeho chyby a nedostatky; tj. připravovat podklady pro rozhodnutí soudu 

v hlavním líčení (srov. R III/1964 a R 20/1972).“
170

Proto se zde nabízí otázka, v jakých 

případech by soud mohl mít potřebu přistoupit k výslechu svědka v této fázi trestního 

řízení. Vzhledem ke hlediskům věci, které jsou v této fázi sledovány, lze říci, že by se 

zejména jednalo o situace, kdy by soud zjišťoval, zda nedošlo k procesním pochybením 

nebo případně, zda jsou skutečně dány takové důvody, pro které je nutné postavit 

obviněného před soud, neboť v rámci předběžného projednání obžaloby nemá být 

projednávána vina a trest obviněného ani není jeho předmětem hodnocení získaných 

důkazů jako takových. Ve většině případů však spíše vyvstane potřeba vyslechnout 

obviněného nebo stanovisko státního zástupce než svědka. 

 

4.2.2. Výslech svědka v hlavním líčení 

Těžiště celého trestního řízení leží v hlavním líčení. To je fáze řízení, kde se 

provádí veškeré nebo většina důkazů a kde se rozhoduje o vině a trestu za spáchanou 

                                                      
167

 V tzv. vazebním zasedání podle § 73d a násl. TŘ se použijí přiměřeně ustanovení o dokazování 

stanovená pro hlavní líčení, přičemž protokoly o výslechu svědka lze číst nebo záznamy lze přehrát i bez 

souhlasu stran 
168

 Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2463. 
169

 Srov. § 243 TŘ. 
170

 Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 2443. 



66 
 

trestnou činnost. Primárně mají být důkazy výslechem svědka provedeny bezprostředně 

před soudem, výjimky stanoví zákon. Obžaloba se doručí obžalovanému (příp. jeho 

zákonnému zástupci) a jeho obhájci, také poškozenému, je-li jeho pobyt znám, přičemž 

poškozený může v řízení vystupovat také jako svědek. Ať už výslech jednotlivého 

svědka navrhla kterákoli ze stran, její předvolání k výslechu v hlavním líčení zajišťuje 

vždy soud. Bezprostředně před výslechem předseda senátu nebo jiný člen svědka také 

poučí o jeho právech a povinnostech. 

Provádění úkonů v hlavním líčení řídí předseda senátu (resp. samosoudce). 

Rozhoduje o jejich pořadí i o způsobu jejich provedení. Může však pověřit provedením 

úkonu i člena senátu. Po zahájení hlavního líčení předseda senátu zjistí, jestli se 

dostavily všechny osoby, které byly předvolány nebo o jeho konání informovány a ověří 

jejich totožnost.  Předseda senátu rovněž ověří, zda byla zachována pětidenní lhůta 

k přípravě osobám, u kterých to zákon stanoví. Svědkovi by před konáním hlavního 

líčení měla být poskytnuta alespoň třídenní lhůta k přípravě, nicméně nebude-li 

dodržena, konání hlavního líčení tím není zmařeno. Po provedení těchto zjištění 

předseda senátu rozhodne, zda má smysl hlavní líčení konat nebo je potřeba jej odročit. 

Hlavní líčení a provádění důkazů v jeho rámci by mělo být veřejné. Veřejnost 

lze vyloučit, pokud mají být probírány utajované informace podle zvláštního zákona 

(např. svědek je zproštěn povinnosti tyto informace utajovat a bude k nim nebo 

v souvislosti s nimi vyslýchán), dále pokud by tím byla ohrožena mravnost (např. 

svědek bude vyslýchán k předmětné trestné činnosti, která zasahuje do lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti, případně jde zvlášť závažnou násilnou činnost nebo se 

týká děti či mladistvých), případně lze-li předpokládat, že by došlo k narušení průběhu 

jednání soudu (větší množství lidí u jednací síně, neklidné skupiny osob, které se 

dožadují soudního jednání apod.), dále je-li ohrožena bezpečnost svědků nebo jejich 

jiný důležitý zájem (svědkům je vyhrožováno nebo se staly cíli násilných útoků, 

případně je cílem ochrana osobních údajů svědků apod.). Je povinností soudu veřejnost 

vyloučit vždy v případě výslechu osoby služebně činné v policejním orgánu nebo 

policisty jiného státu, kteří ale výjimečně nejsou v postavení utajeného svědka (výše 

v kapitole 1.5.2. věnující se utajenému svědkovi je vysvětlena automatická ochrana 

totožnosti a podoby ve smyslu § 102a TŘ). Literatura na tomto místě upozorňuje, že 

nemusí jít o vyloučení veřejnosti po celé hlavní líčení, postačí pouze, bude-li vyloučena 
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po dobu výslechu tohoto svědka, přičemž soud zajistí, v případě potřeby, hladký průběh 

jeho příchodu a odchodu.
171

 Mírnějším opatřením než vyloučení veřejnosti sledující 

podobné důvody je odepření přístupu k hlavnímu líčení jednotlivým osobám. 

V zásadě by svědek měl být vyslýchán v hlavním líčení v přítomnosti 

obžalovaného, aby se tento mohl následně vyjádřit ke všem skutečnostem, které 

zazněly. Ostatní nevyslechnutí svědci by však výslechu svědka neměli být přítomni, aby 

nedošlo k nežádoucímu ovlivnění jejich vlastních výpovědí. To zajistí předseda senátu 

nebo samosoudce. Navíc svědek, který je zároveň v řízení i osobou poškozenou, by měl 

být vyslechnut jako první ihned po výslechu obžalovaného, neboť dále nesmí být 

zkrácen na svém právu být přítomen u hlavního líčení jako poškozený a zároveň je 

potřeba zajistit, aby nebyl ve své svědecké výpovědi ovlivněn výpověďmi ostatních 

svědků nebo průběhem hlavního líčení.
172

 Na druhou stranu Ústavní soud ČR připouští, 

že zájem na dosažení neovlivněné výpovědi svědka převažuje nad zájmy poškozeného 

v tom smyslu, že soud neporušuje ústavně zaručená práva poškozeného, pokud mu 

neumožní být v hlavním líčení přítomen při výslechu obžalovaného: „V posuzované 

věci je navíc postavení stěžovatele specifické v tom směru, že v trestním řízení 

vystupuje nejen v pozici poškozeného, ale i svědka, tedy nositele důkazu, přičemž 

vzhledem k účelu trestního řízení a požadavku zjištění skutkového stavu bez důvodných 

pochybností (§ 2 odst. 5 tr. ř.), převažuje v trestním řízení zájem na stěžovatelově 

nezkreslené svědecké výpovědi. Pokud v této věci postupoval předseda senátu podle 

ustanovení § 209 odst. 1 tr. ř. a neumožnil stěžovateli být přítomen při výslechu 

obžalovaného v hlavním líčení z obavy, že by jeho budoucí svědecká výpověď mohla 

být výslechem obžalovaného ovlivněna, nedošlo tím k porušení ústavně garantovaných 

práv stěžovatele, zakotvených v článcích 36 odst. 1 a 37 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod.“
173

 

Pokud předseda senátu (samosoudce) učiní závěr, že by svědek v přítomnosti 

obžalovaného nevypověděl pravdu, vykáže obžalovaného po dobu výslechu tohoto 

svědka z jednací síně. Toto posouzení činí dle okolností případu (z hlediska osoby 

obžalovaného, spáchané trestné činnosti, osoby svědka, vztahu svědka s obžalovaným 
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apod.).
174

 Obava, že svědek nevypoví pravdu, musí být skutečná a důvodná, ale není 

třeba, aby svědek sám o sobě vyjádřil své obavy.
175

 Po návratu zpět musí být 

obžalovaný nicméně informován o tom, co zaznělo, a musí mu být umožněno, se 

k tomu vyjádřit. Otázky může svědkovi klást prostřednictvím předsedy senátu nebo 

samosoudce.  

Předseda senátu nebo samosoudce může zajistit, aby se svědek s obžalovaným 

vůbec osobně nesetkal. Obdobně postupuje, pokud svědkovi nebo jeho osobě blízké 

hrozí nebezpečí, újma na zdraví či smrt v souvislosti s podanou výpovědí. Případně 

soud přijme opatření k utajení totožnosti svědka. V takovém případě je zcela úlohou 

soudu prověřit všemi dostupnými způsoby věrohodnost utajeného svědka,
176

 neboť 

obhajoba má v daném případě v tomto směru velmi omezené možnosti. Literatura 

k tomu uvádí bližší návod, jakým způsobem lze věrohodnost zkoumat: „Takovými 

úkony může být podle povahy věci důkladné prověření vztahu svědka k osobě 

obžalovaného a k projednávané věci, provedení dalších důkazů k verifikaci tvrzení 

uváděných svědkem, provedení důkazů k osobě svědka (např. vyžádáním zpráv o jeho 

pověsti, opisem z evidence Rejstříku trestů a případně i znaleckým vyšetřením 

duševního stavu za podmínek § 118 nebo znaleckým zkoumáním vlastností svědka 

ovlivňujících jeho obecnou a specifickou věrohodnost), vyhovění důkazním návrhům 

obžalovaného apod.“
177

 Otázky utajeného svědka a kolize s evropskou judikaturou jsou 

rozebrány výše v kapitole 1.5.2. 

Kromě vykázání obžalovaného po dobu výslechu svědka existuje další 

možnost, kdy se výslech svědka v hlavním líčení provádí i bez přítomnosti 

obžalovaného, a to pokud se celé hlavní líčení samo o sobě vede v nepřítomnosti 

obžalovaného, neboť soud má za to, že jsou pro takový postup splněny zákonné 

podmínky nebo o to obžalovaný sám požádal. 

Průběh výslechu svědka v hlavním líčení v zásadě odpovídá obecnému postupu 

nastíněnému výše v kapitole 3 o obecném průběhu výslechu. Nejdříve je tedy svědek 

ztotožněn, zjištěn jeho poměr ke stranám, k samotné věci či jiné důležité okolnosti 

nezbytné pro účely posouzení hodnověrnosti svědka a poučen o svých právech  
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a povinnostech. Pak nastoupí monologická část výslechu (svědek vypoví vše, co ví 

k věci souvisle, aniž by byl přerušován) a následně mu jsou kladeny otázky za účelem 

vyjasnění jeho výpovědi nebo k jejímu doplnění (dialogická část). Vyslýchající je 

povinen v maximální možné míře šetřit při kladení otázek osobnost vyslýchaného 

svědka a přihlížet k individuálním vlastnostem svědka (rozdílný přístup ke svědkovi 

mladšímu osmnácti let nebo postiženého duševní chorobou). Výslech v hlavním líčení 

vede zásadně předseda senátu nebo samosoudce. Když předseda senátu nebo 

samosoudce skončí s výslechem, umožní dalším osobám klást svědkovi otázky. Těmito 

osobami jsou v souladu s § 215 odst. 1 TŘ (nebo jejich zmocněnci): státní zástupce, 

obžalovaný (nebo jeho zákonný zástupce) a jeho obhájce, zúčastněná osoba či 

poškozená osoba. Není to podmínkou, ale většinou je těmto osobám dán prostor, až 

dokončí výslech předseda senátu, členové senátu nebo samosoudce. Osobě mladší 

osmnácti let nebo ohroženému svědkovi je možné klást otázky pouze prostřednictvím 

předsedy senátu (samosoudce). Jedná se o předcházení sekundární viktimizaci nebo  

o ochranu bezpečnosti svědka. Se souhlasem předsedy senátu (samosoudce) mohou 

nicméně výslech svědka provést státní zástupce nebo obžalovaný či jeho obhájce. Tento 

souhlas je zejména udělen, pokud se jedná o výslech svědka, který navrhli k provedení, 

nebo byl jimi opatřen. Naopak předseda senátu (samosoudce) zváží, zda je vhodné 

vyhovět v případě žádosti o provedení výslechu svědka mladšího patnácti let, svědka 

nemocného nebo zraněného, nebo by z jiného vážného důvodu nebylo vhodné návrhu 

vyhovět. Rovněž je na rozhodnutí předsedy senátu (samosoudce), která ze stran výslech 

provede, pokud obě shodně žádají o jeho provedení. Při provádění výslechu jednou ze 

stran předseda senátu (samosoudce) dohlíží na zákonnost a může jej přerušit, pokud je 

veden agresivním nebo jinak nevhodným způsobem. Doplňující otázky, které má 

předseda senátu (samosoudce) nebo jiný člen senátu, je vhodné nechat až na dobu po 

skončení výslechu, je-li to možné. Druhé straně bude rovněž umožněno klást svědkovi 

otázky. 

Jak bylo uvedeno, svědek by měl být v hlavním líčení bezprostředně 

vyslechnut soudem. Zákon nicméně předvídá podmínky, za kterých lze číst protokoly  

o výpovědi svědka nebo přehrát záznamy těchto výslechů pomocí videokonferenčního 

zařízení z předchozího stadia řízení. Jedná se o výjimku ze zásady ústnosti, která je 

zakotvena již v Ústavě České republiky, v čl. 96 odst. 2, že jednání před soudem je 
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ústní, TŘ pak ve svém § 2 odst. 11 opakuje, že jednání před soudy je ústní a rozvádí, že 

důkaz výpovědí svědka se provádí většinou tak, že je svědek vyslechnut. Na tomto 

místě lze opět připomenout ustanovení o spravedlivém řízení Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod, zejména čl. 6 odst. 3 písm. d) zakotvující právo 

obviněného vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky. Ústavní soud ČR shrnuje požadavky 

v nedávném nálezu takto: „Předtím, než může být obžalovaný uznán vinným, musí být 

všechny důkazy v neprospěch obžalovaného v zásadě provedeny při veřejném přelíčení. 

Výjimky z této zásady lze akceptovat pouze s výhradou respektování práv obhajoby; 

obžalovanému tak obecně musí být dána možnost odpovídajícím a dostatečným 

způsobem zpochybnit svědectví v jeho neprospěch a vyslechnout ty, kdo svědectví 

poskytli, a to buď v okamžiku jejich výpovědi, nebo v pozdější fázi řízení. Evropský 

soud pro lidská práva stanovil tři kritéria pro posuzování námitek na poli článku 6 odst. 

3 písm. d) Úmluvy týkajících se nepřítomnosti svědka při jednání soudu. Podle těchto 

kritérií je třeba nejprve prověřit, zda je dán závažný důvod pro to, že obhajoba nemá 

možnost vyslechnout nebo nechat vyslechnout svědka obžaloby. Dále, pokud nedošlo  

k výslechu svědka ze závažného důvodu, nelze výpověď nepřítomného svědka v zásadě 

považovat za výlučný nebo rozhodující důkaz viny. Konečně je-li jako důkaz připuštěna 

výpověď svědka, kterého neměla obhajoba příležitost vyslechnout, a tato výpověď 

představuje výlučný nebo rozhodující důkaz viny, neznamená to bez dalšího porušení 

práva na spravedlivý proces; řízení jako celek lze považovat za spravedlivé, jestliže jsou 

dány skutečnosti dostatečným způsobem vyvažující nevýhody spojené s připuštěním 

takového důkazu a umožňující řádné a spravedlivé posouzení důvěryhodnosti takového 

důkazu.“
178

 Důvody využívání těchto výjimečných postupů spočívající ve čtení 

protokolů o výslechu je především nemožnost opětovného výslechu svědka z různých 

důvodů jako jeho nemoc, smrt nebo zmizení svědka, případně procesní ekonomie, jejíž 

hlediska v daném případě převáží se souhlasem obžalovaného nad jeho právy 

zahrnutými pod pojmem práva na obhajobu. Takto provedené důkazy jsou rovny 

důkazům provedeným přímým výslechem svědka bezprostředně před soudem a soud 

k nim přihlíží, hodnotí je a rozhoduje na jejich základě o vině.
179
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Zákon vyjmenovává situace a podmínky, za kterých je povoleno v řízení před 

soudem nahradit bezprostřední výslech svědka přečtením protokolu o jeho předchozím 

výslechu. Podle zákona lze zejména číst protokol z předchozího řízení nebo přehrát jeho 

záznam se souhlasem státního zástupce a obžalovaného, a pokud v daném případě soud 

nepovažuje osobní výslech za nutný. Může jít i o protokol o výslechu svědka z doby 

před zahájením trestního stíhání (podle § 211 odst. 1 TŘ ve spojení s § 158 odst. 9 TŘ), 

pokud nebyl v dalším řízení znovu proveden. Souhlas musí dát obžalovaný osobně, 

nelze jej dát prostřednictvím obhájce. Tímto souhlasem obžalovaný nevyjadřuje, že 

souhlasí s obsahem svědkovy výpovědi, pouze s postupem, jak byla pořízena.
180

 

V případech, kdy by probíhalo hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného, nebo by 

obžalovaný jednací síň bez vážného důvodu opustil, jeho souhlas s přečtením protokolu 

není třeba. O této možnosti musí být obžalovaný informován již v předvolání 

k hlavnímu líčení. 

Dále lze číst protokol o výpovědi svědka nebo přehrát jeho záznam 

z předchozího řízení, pokud byl daný výslech proveden v souladu se zákonem a svědek 

zemřel, zmizel, je dlouhodobě v zahraničí a není možné jej získat pro hlavní líčení či 

onemocněl takovým způsobem, který znemožňuje provedení výslechu, nebo pokud se 

v předchozím řízení jednalo o neodkladný nebo neopakovatelný úkon. V těchto 

případech lze přečíst také protokol z doby před zahájením trestního stíhání v souladu  

s § 211 odst. 2 a) TŘ ve spojení s § 158 odst. 9 TŘ a § 211 odst. 2 b) TŘ, pokud nebyl 

v dalším řízení proveden výslech znovu. 

Protokol o výpovědi svědka se přečte nebo přehraje jeho záznam také, pokud 

byl proveden v souladu se zákonem, obhájce nebo obviněný se předchozího výslechu 

mohli zúčastnit a klást svědkovi otázky, nebo byl svědek zastrašován nebo mu naopak 

byly slibovány výhody či sliby v souvislosti s jeho výpovědí, nebo se jeví, že výpověď 

byla ovlivněna během hlavního líčení zejména v důsledku chování obžalovaného či 

veřejnosti, a svědek v hlavním líčení se odchyluje podstatně od své původní výpovědi 

nebo v hlavním líčení odepřel výpověď, aniž by byly splněny podmínky, za kterých by 

měl právo odepřít výpověď. Za podmínek § 158 odst. 9 TŘ ve spojení s § 211 odst. 3 b), 

c) TŘ lze takové protokoly o výpovědi svědka použít, i byly-li učiněné v době před 

zahájením trestního stíhání, pokud nebyly provedeny v dalším řízení znovu (logicky se 
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netýká případu, kdy byl protokol proveden v souladu se zákonem a obhájce nebo 

obviněný se předchozího výslechu mohli zúčastnit a klást otázky, neboť z dikce 

vyplývá, že se jedná o případy po zahájení trestního stíhání). 

Další možností přečtení dřívější výpovědi nebo přehrání jeho záznamu je  

u svědka, který u předchozího výslechu nevyužil svého práva odepřít výpověď, ačkoli  

o této možnosti byl řádně poučen a přitom jasně prohlásil, že práva nevyužívá, výslech 

byl proveden v souladu se zákonem, obviněný nebo obhájce se jej mohli aktivně 

účastnit, a tento svědek se rozhodl odepřít výpověď až v hlavním líčení. 

Výjimečná situace je pak u důkazu výslechem osoby mladší osmnácti let, u níž 

se jeví, že by oživování prožitých událostí vzhledem k jejímu nízkému věku mělo za 

následek negativní vliv na její vývoj, a u které je proto snaha, aby se takový výslech 

nemusel opakovat. K opakování výslechu těchto osob by mělo docházet pouze 

v nutných případech. Proto protokol o výslechu této osoby z přípravného řízení lze 

v soudním řízení přečíst téměř bez omezení, pokud je osoba i v hlavním líčení nadále 

mladší osmnácti let.
181

 Naopak podmínky stanovené v § 211 odst. 3 a 4 TŘ se uplatní  

i na tuto osobu. V této souvislosti lze odkázat na judikát Soudního dvora ze dne 16. 

června 2005 ve věci učitelky v mateřské školce Marie Pupino (v podrobnostech 

k tomuto judikátu také kapitola věnující se svědkovi jako oběti trestného činu).
182

 Na 

tomto místě je vhodné připomenout, že se jednalo se o řízení o předběžné otázce, kterou 

učinil italský soud, neboť řešil otázku, zda má podle rámcového rozhodnutí 

2001/220/SVV o postavení oběti v trestním řízení umožnit důkaz spočívající ve 

výslechu nezletilých dětí, který byl proveden v předběžném řízení, protože prokurátor 

nechtěl s výslechem čekat na hlavní líčení, aby s ohledem na věk svědků nedošlo k jeho 

ztrátě nebo hodnoty spočívající v potlačení prožitých událostí. Italský zákon v té době 

upravoval některé výjimky, pro které nebylo třeba výslech v hlavním líčení opakovat, 

předmětná trestná činnost pod to však nespadala (ublížení na zdraví spočívající ve 
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zneužití kázeňských prostředků, kterého se učitelka na dětech dopouštěla). Předmětný 

rozsudek potvrdil, že ačkoli rámcové rozhodnutí nemá přímý účinek, je povinností 

vnitrostátního soudu vykládat vnitrostátní právo v co nejširším souladu s rámcovým 

rozhodnutím, a proto „soud musí mít možnost umožnit dětem nízkého věku, které, jako 

je tomu ve věci v původním řízení, tvrdí, že byly oběťmi špatného zacházení, učinit 

výpověď za podmínek umožňujících zaručit těmto dětem přiměřenou úroveň ochrany, 

například mimo veřejné soudní jednání a před jeho konáním.“
183

 Nicméně vždy je třeba 

v jednotlivém případě zvažovat několik hledisek, zda bude nutné nebo vhodné výslech 

opakovat před soudem. Těmi jsou právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 3 

písm. d) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, naproti tomu další základní právo 

na zvláštní ochranu dětí podle čl. 32 Listiny základních práv a svobod, dále zásada 

kontradiktornosti řízení a právo na obhajobu realizované v tom smyslu, že je obviněný 

přítomen výslechům svědků, klade jim otázky a vyjadřuje se k nim, nebo důkazní 

situace daného případu apod. Literatura pak v této souvislosti upozorňuje na judikát 

Ústavního soudu ČR
184

 stanovící principy řešení kolizí základních práv.
185

 K dodržení 

zásady na spravedlivý proces ve smyslu citované Úmluvy a výše uvedených hledisek 

bylo judikováno i Ústavním soudem ČR, že „pokud je odsouzení stěžovatele pro skutek 

v celém rozsahu založeno téměř výlučně na výpovědi svědka, který ho jako jediný 

přímo usvědčuje a kterého stěžovatel neměl příležitost vyslýchat nebo dát vyslýchat  

v žádném stádiu trestního řízení, byl postup orgánů činných v trestním řízení 

znemožňující kontradiktorní postup ve vztahu ke jmenovanému svědkovi v rozporu 

nejen se základními zásadami trestního řízení, ale i s pravidly spravedlivého 

procesu.“
186

 Je obsáhle judikováno,
187

 že obviněný nebo jeho obhájce by měli mít 
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možnost účastnit se alespoň jednou za celé trestní řízení výslechu svědka a klást mu 

otázky. Ústavní soud ČR k tomu uvádí, že „přečtená výpověď svědka, který nikdy nebyl 

vyslechnut kontradiktorně, nemůže být výlučným nebo rozhodujícím důkazem viny.“
188

 

Ve stejném směru uvádí také Nejvyšší soud ČR, kde lze upozornit zejména na poslední 

část právní věty: „Pokud soud nevyhověl návrhu obviněného na výslech poškozené 

osoby u hlavního líčení s odkazem na ustanovení § 102 tr. řádu, nemohlo dojít  

k porušení čl. 6 odst. 3 písm. d) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

ani práva obviněného na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Přitom je třeba zvážit to, zda obviněný měl možnost 

dát vyslýchat poškozenou osobu v průběhu vyšetřování v přípravném řízení.“
189

 

Konečně lze se souhlasem státního zástupce a obžalovaného přečíst i úřední 

záznamy o vysvětlení osob učiněné před zahájením trestního stíhání (i ve 

zjednodušeném řízení po zkráceném přípravném řízení). Souhlas státního zástupce  

i obžalovaného musí být dán výslovně, nelze vyvozovat souhlas z mlčení strany.
190

 

Tento úřední záznam nemůže být jediným důkazem, na jehož základě bude obžalovaný 

odsouzen.
191

  

S použitím úředního záznamu jako důkazu před soudem souvisí i nedávná 

mediální debata k výslechu policisty jako svědka, přinášející často zcela mylné  

a zavádějící informace v tom smyslu, že policista ve službě, který uvidí trestný čin, 

nemůže svědčit.
192

 Jedná se však o dezinterpretaci skutečnosti, že nelze obcházet 

omezené použití úředního záznamu v soudním řízení tím, že jsou vyslechnuti zasahující 

policisté jako svědci o tom, co jim byl sděleno podezřelým bezprostředně po činu, když 

správně by takový úkon měl být považován za podání vysvětlení a o něm by policisté 

měli sepsat úřední záznam. Policista může o skutečnostech vypovídat jako svědek, 

pouze pokud danou událost vnímal svými smysly. Nelze tedy vyslechnout policistu jako 
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svědka o tom, co mu podezřelý po činu sdělil, že se událo, neboť by se jednalo  

o obcházení zákona.
193

 

Ke každému provedenému důkazu, výslechu svědka nebo přečtenému 

protokolu o výslechu či úředního záznamu o vysvětlení osoby v hlavním líčení, se může 

obžalovaný vyjádřit. K tomu musí být vždy vyzván a jeho vyjádření se zaznamená do 

protokolu. 

K použitelnosti protokolů o předchozích výsleších lze na tomto místě ještě 

upozornit na zajímavý judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 4. 2012, sp. zn. 11 Tz 

114/2011. Jednalo se použití protokolů o výslechu spoluobviněného, jehož trestní 

stíhání již pravomocně skončilo, a v řízení proti druhému spoluobviněnému, pro něhož 

původní řízení bylo řízením proti uprchlému a následně využil práva navrhnout zrušení 

odsuzujících rozhodnutí podle § 306a odst. 2 TŘ, nyní vystupoval jako svědek. Tento 

svědek však využil práva odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 TŘ a soud v prvním 

stupni byl donucen druhého spoluobviněného zprostit viny. S tím nesouhlasil soud 

druhého stupně. Proti tomuto rozhodnutí a ve prospěch druhého spoluobviněného podal 

ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona. V této věci Nejvyšší soud ČR 

nejprve konstatoval, že odepření výpovědi tohoto svědka nebylo účinné, neboť svědek 

sdělil mimo hlavní líčení, že pokud by byl v hlavním líčení vyslýchán jako svědek, 

využil by práva odepřít výpověď. Nejvyšší soud ČR nicméně nechtěl zůstat pouze  

u tohoto konstatování a chtěl vyřešit zejména otázku, zda lze v tomto novém řízení 

využít protokoly o výsleších spoluobviněného z předchozího řízení, který je nyní 

v postavení svědka. Nejvyšší soud ČR dovodil, že pokud by skutečně tento svědek 

v hlavním líčení odepřel výpověď (což je jeho právo i v případě odepření výpovědi 

podle § 100 odst. 2 TŘ, ačkoli v této věci byl odsouzen a je zde překážka věci 

rozhodnuté
194

), jednalo by se o jinou závažnou skutečnost předvídanou v § 306a odst. 1 
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TŘ, pro kterou nelze důkaz opatřený v předchozím řízení opakovat.  Z tohoto důvodu 

lze protokoly o jeho předchozích výsleších před soudem použít.
195

 

Nad rámec uvedených možností přečtení protokolů nebo přehrání audio a video 

záznamů o výslechu lze v hlavním líčení využít postupu spočívajícím v předestření 

výpovědi. Tento postup však neslouží jako podklad pro rozhodnutí o vině 

obžalovaného, ale jedná se o pomocný institut za účelem vysvětlení rozporů ve vztahu 

k předchozí výpovědi svědka. Jinými slovy tento předestřený protokol, který se nečte, 

pouze se reprodukují vybrané části rozporné s výslechem v hlavním líčení, není 

prováděn jako důkaz, ale slouží soudci k posouzení věrohodnosti svědecké výpovědi. 

Tento postup se použije, pokud ani obhájce nebyl u výslechu v předchozím řízení 

přítomen (porušení kontradiktornosti řízení) a přitom se nejedná o neodkladný nebo 

neopakovatelný úkon podle § 158a TŘ nebo případy v § 211 odst. 3 TŘ. Z dikce zákona 

lze dovodit, že předestření protokolu o výslechu z přípravného řízení se neužije na 

úřední záznamy o podaném vysvětlení a nelze tak úřední záznam využít k vysvětlení 

rozporů mezi podaným vysvětlením a výpovědí svědka.
196

 

 

4.2.3. Výslech svědka mimo hlavní líčení 

Výslech svědka lze za výjimečných okolností provést v řízení před soudem 

mimo hlavní líčení. Výslovné ustanovení § 183a TŘ, které toto umožňuje, bylo vloženo 

do TŘ novelou zákonem ze dne 29. června 2001 č. 265/2001 Sb. (zákon, kterým se 

mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony). Praxe nicméně výslechy mimo hlavní líčení prováděla už před novelou 

TŘ, ale vzhledem k tomu, že chybělo výslovné ustanovení upravující tento postup, 

přístupy se lišily.
197

 

Zákon stanoví, že tento postup je možný pouze z důležitých důvodů. Co se 

myslí důležitými důvody lze nalézt v odborné literatuře: „Za důležitý důvod lze 

považovat situace, kdy některá z předvolaných osob se k hlavnímu líčení nebo 
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veřejnému zasedání nedostaví, a proto musí být zasedání soudu odročeno, přestože jsou 

přítomni státní zástupce a obhájce. Navíc může hrozit, že výslech takového svědka již 

nebude možno později provést, např. pro jeho dlouhodobou nepřítomnost v České 

republice, nástup na déletrvající léčení, anebo pokud účasti takové osoby u soudu brání 

její špatný zdravotní stav apod. Řeší se zde případy, kdy důležité důvody brání tomu, 

aby důkaz (zejména výslech určité osoby jako svědka) byl proveden přímo v hlavním 

líčení.“
198

 Jako nejtypičtější případ si lze představit situaci, kdy se k hlavnímu líčení 

dostaví všechny osoby (předvolaní svědci, státní zástupce, obhájce) vyjma 

obžalovaného, přičemž ale nejsou splněné podmínky pro provedení hlavního líčení 

v nepřítomnosti obžalovaného.
199

 Osobní účast obžalovaného tedy není při úkonu 

nezbytná, ale vzhledem k dodržení práva na obhajobu s ohledem na předmětnou situaci 

žádoucí. 

Také v rámci výslechu mimo hlavní líčení je předvídán možný způsob 

výslechu pomocí videokonferenčního zařízení a to pro svědky utajené a pro svědky, 

kteří jsou mladší patnácti let. Zde je třeba opětovně upozornit na nedůslednost novely 

zákonem o obětech trestných činů, která zvýšila jen na některých místech v zákoně 

věkovou hranici z patnácti na osmnáct let za účelem ochrany nezletilých svědků. Jak 

bylo rozebráno v podrobnostech výše, Šámal tuto skutečnost označuje jako zjevnou 

legislativní chybu, kterou je třeba řešit rozšiřujícím výkladem a ochranářská ustanovení 

vztahovat na osoby mladší osmnácti let.
200

 Používání videokonferenčního zařízení lze 

doporučit, neboť se minimalizuje jak možnost odhalení totožnosti utajeného svědka, tak 

negativní vliv soudního prostředí v případě výslechu nezletilého svědka. 

Použít takový výslech jako důkaz následně v hlavním líčení nebo veřejném 

zasedání lze za splnění podmínek, které jsou stanoveny pro čtení protokolů o výslechu 

v hlavním líčení (v podrobnostech výše kapitole 4.2.2. věnované výslechům v hlavním 

líčení) včetně výjimek stanovených pro výslech svědka mladšího osmnácti let. 

Související problematika dodržení práva na obhajobu a zásad spravedlivého procesu 

rozebrána rovněž na stejném místě výše. Zde lze ještě navíc citovat rozhodnutí 

Ústavního soudu ČR vyjadřující se přímo k provádění důkazů mimo hlavní líčení  

a kolize s právem na obhajoby: „Akceptuje-li trestní řád pro rozhodnutí ve věci samé 
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použití důkazu provedeného mimo hlavní líčení, musí být takový důkaz proveden tak, 

aby neporušil právo na obhajobu a zásadu kontradiktornosti řízení, jež by jinak byly  

v hlavním líčení garantovány. I při splnění všech podmínek stanovených § 158a, § 160 

odst. 4 a § 211 odst. 2 písm. b) tr. ř. nezískává takto opatřený důkaz povahu důkazu, 

který mohla obhajoba obvyklými způsoby prověřit, a právě proto nemůže obstát ve 

funkci stěžejního důkazu viny.“
201

 Dále zde lze znovu připomenout rozsudek Soudního 

dvora ze dne 16. června 2005 ve věci učitelky Marie Pupino, který je také rozebrán  

v podrobnostech výše, věnující se otázce použití důkazu výslechu nezletilých dětí 

provedený mimo hlavní líčení, který potvrdil, že s ohledem na ustanovení rámcového 

rozhodnutí 2001/220/SVV by soudy (těch členských států Evropské unie vázaných 

tímto evropským předpisem) v rámci ochrany těchto svědků měly povolovat jejich 

výslech mimo jednání soudu.
202

 

 

4.2.4. Výslech svědka u odvolacího a dovolacího soudu 

Proti rozsudku je možné podat odvolání (řádný opravný prostředek), proti 

pravomocnému rozhodnutí soudu, které bylo učiněno ve věci samé soudem v druhém 

stupni lze mimo jiné podat dovolání (mimořádný opravný prostředek). Zpravidla se  

o těchto opravných prostředích rozhoduje ve veřejném zasedání, zákon stanoví, kdy je 

možné o nich rozhodnout v neveřejném zasedání.
203

 Jak uvádí Jelínek, ve veřejném 

zasedání se projednávají a rozhodují takové otázky, které úzce souvisejí s otázkami viny 

a trestu nebo s dalšími opatřeními ukládanými za předmětné trestné jednání. Naproti 

tomu v neveřejném zasedání se rozhoduje o otázkách méně významných, kde se  

v zásadě neprovádí důkazy výslechem stran a svědků.
204

 

Ve veřejném zasedání o odvolání soud může provádět důkazy, ale pouze 

v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí o odvolání. Důkazy se provádí zejména 

v případě namítání vad ohledně skutkových zjištění. V žádném případě by však 

odvolací soud neměl nahrazovat svou činností úkoly soudu prvního stupně a činit 
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obtížné a rozsáhlé dokazování, které je v první řadě úlohou tohoto soudu. Je-li potřebné 

doplnit takové dokazování, odvolací soud může věc soudu prvního stupně vrátit a to  

i v případech, kdy rozsudek nezruší. Odborná literatura k dokazování v odvolacím 

řízení jako takovému výstižně shrnuje: „Dokazování v odvolacím řízení je třeba chápat 

jako prostředek sloužící k tomu, aby byly výsledky původního dokazování, na nichž 

spočívá přezkoumávaný rozsudek, buď potvrzeny jako správné, anebo aby správnost 

původního dokazování a jeho hodnocení byla zpochybněna a umožnila nápravu vad 

napadeného rozsudku. Meze doplnění dokazování před odvolacím soudem jsou 

limitovány potřebou spolehlivě rozhodnout o odvolání a odvíjejí se od obsahu a rozsahu 

přezkumné činnosti odvolacího soudu (§ 254).“
205

 

Zákon u řízení před odvolacím soudem stanoví, že „na provádění důkazů se 

užije ustanovení o provádění důkazů v hlavním líčení.“
206

 S ohledem na uvedené lze 

odkázat ve většině na výklad výše věnovaný výslechu svědka v hlavním líčení. 

Protokoly o výsleších svědků, jak bylo podrobněji rozebráno výše, lze číst za podmínek 

stanovených pro hlavní líčení. Rovněž se uplatní ustanovení o hlavním líčení 

umožňující součinnost stran při provádění důkazů, tj. např. provést před odvolacím 

soudem výslech svědka. Lze nicméně upozornit na některé odlišnosti jako zásadní 

výjimka oproti podmínkám v hlavním líčení, co se týče souhlasu obžalovaného 

s přečtením protokolu o výslechu svědka. V situaci, kdy by se obžalovaný k veřejnému 

zasedání o odvolání nedostavil, neposuzuje se, zda se tak stalo bez omluvy, postačí 

pouze, je-li vykázáno řádné doručení předvolání, a jeho souhlas se pak automaticky 

předpokládá. Jak zdůrazňuje i judikatura, musí se jednat skutečně o předvolání, nikoli  

o vyrozumění, aby bylo z obsahu písemnosti jasné, že přítomnost obžalovaného je 

žádoucí. Nejvyšší soud ČR tak přímo v rozhodnutí z roku 2007 uvádí: „Jestliže se 

odvolací soud rozhodne provést ve veřejném zasedání nějaký důkaz, pak musí zajistit 

přítomnost obviněného u tohoto veřejného zasedání jeho předvoláním k veřejnému 

zasedání, a nikoliv pouhým vyrozuměním o jeho konání. Pokud odvolací soud  

v takovém případě obviněného jen vyrozumí o konání veřejného zasedání, čímž mu dá 

najevo, že jeho účast nepokládá za nutnou, a poté ve veřejném zasedání v nepřítomnosti 

obviněného provede dokazování, pak tento postup odvolacího soudu může zakládat 
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důvod dovolání uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. d) TrŘ.“
207

A dále např. 

v roce 2013 navazuje: „Zásah do práva obviněného na projednání věci v jeho 

přítomnosti a práva na obhajobu by nastal v situaci, kdyby odvolací soud měl v úmyslu 

provádět na veřejném zasedání dokazování a obviněného by pouze vyrozuměl, neboť  

v takovém případě je nutno obviněného k veřejnému zasedání předvolat, aby se mohl 

vyjádřit k případně provedeným důkazům. V posuzovaném případě však odvolací soud 

neshledal jeho účast u veřejného zasedání za nutnou, když nemělo být a ani nebylo 

prováděno žádné další dokazování, a proto vyrozuměním nezasáhl do ústavně 

garantovaných práv obviněného.“
208

 

Hodnocení důkazů odvolacím soudem je zvláštní oproti soudu v prvním stupni 

v tom směru, že hodnotí důkazy provedené před ním ve veřejném zasedání (zásada 

bezprostřednosti podle § 2 odst. 12 TŘ) a provázanost s důkazy, které provedl soud 

prvního stupně.
209

 Pokud chce odvolací soud měnit nebo doplňovat skutková zjištění, 

může tak činit jen na základě důkazů provedených před odvolacím soudem ve veřejném 

zasedání. 

V řízení o dovolání před Nejvyšším soudem ČR se důkazy většinou 

neprovádějí. Za zvláštních okolností, pokud je to nutné pro rozhodnutí o podaném 

dovolání, má nicméně Nejvyšší soud možnost provést důkazy k doplnění v takovém 

rozsahu, aby mohl rozhodnout. K výslechům svědků tak před dovolacím soudem bude 

docházet skutečně výjimečně a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že dovolání slouží 

k nápravě právních vad rozhodnutí a příslušného řízení, nikoli k přezkumu skutkových 

zjištění. 

 

                                                      
207
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5. Způsoby výslechu svědka  

5.1. Obecný výklad 

Způsobů provádění výslechu svědka v souladu se zákonem je více. Za základní 

způsob výslechu lze považovat výslech svědka osobně přítomného před vyslýchajícím 

orgánem za přítomnosti oprávněných osob dle dané situace (např. obhájce, obžalovaný). 

Tato kapitola je nicméně věnována především jeho možným odchylkám jako výslech 

pomocí technických prostředků, které umožňují provést výslech svědka osobně 

nepřítomného, jehož totožnost ani podoba ale není utajena (svědek nemůže z vážných 

důvodů cestovat na místo výslechu, náklady vynaložené na cestu by byly neúměrně 

vysoké apod.), a výslech svědka ohroženého, jehož totožnost nebo podoba případně 

obojí jsou v důsledku důvodných obav z možné újmy utajeny (svědek nebo jeho blízcí 

jsou v důsledku svědecké výpovědi ohroženi) nebo zvláštnímu postupu při výslechu 

svědka v nepřítomnosti obžalovaného (svědkovi by výslech prováděný před 

obžalovaným byl nepříjemný a vyslýchající se obává ovlivnění výpovědi). Velká část 

této kapitoly je rovněž věnována výslechu prováděnému na základě žádosti o právní 

pomoc v rámci mezinárodní justiční spolupráce, který je možno provést buď přímo 

dožádaným orgánem, nebo umožnit cizozemskému orgánu výslech prostřednictvím 

videokonferenčního zařízení. 

  

5.2. Výslech svědka osobně přítomného 

Základním způsobem výslechu svědka je výslech svědka osobně přítomného 

před vyslýchajícím orgánem a za účasti oprávněných osob (např. obhájce). Při tomto 

způsobu výslechu dochází k osobnímu kontaktu s vyslýchaným, který je pro obě strany 

přirozenější a v zásadě z psychologického hlediska příjemnější, než pokud se výslech 

uskutečňuje prostřednictvím technických prostředků, a je tak volen na prvním místě 

i se zřetelem k následnému hodnocení získaného důkazu, kdy vyslýchající je zvyklý na 

osobní kontakt s vyslýchaným a lépe se mu bude proběhlou interakci hodnotit. Využití 

technických prostředků při výslechu je čím dál častější a většinou časově i finančně 

výhodnější, nelze však v těchto případech předvídat technické problémy, které mohou 
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při přenášení výslechu nastat a které sice nemusí výslech znemožnit, ale výrazně 

znepříjemnit nebo prodloužit.  

 

5.3. Výslech za použití videokonferenčního zařízení v rámci ČR 

Použití videokonferenčního zařízení je v ČR zákonem předvídané a čím dál 

častěji justičními orgány v ČR používané nehledě na záměr Ministerstva spravedlnosti 

ČR vybudovat funkční videokonferenční systém, který bude používán plošně soudy, 

věznicemi a státními zastupitelstvími.
210

 Cílem záměru je především snížit náklady 

soudního řízení, zrychlit jeho průběh a přispět k bezpečnosti tím, že osoby nebudou 

k soudu eskortovány, ale budou vyslýchány přímo ve věznici díky videokonferenčnímu 

zařízení. Dle sdělení odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR z roku 2013 je 

funkční zařízení dosud pouze na Okresním soudě v Teplicích a u Krajského soudu 

v Plzni. Zařízení má rovněž k dispozici Nejvyšší státní zastupitelství v Brně a samotné 

Ministerstvo spravedlnosti v Praze. Městský soud v Praze si zařízení dosud půjčuje. 

Videokonferenci můžeme definovat jako simultánní video a audio přenos 

umožňující výslech osobně nepřítomné osoby. V současné době se využívá především 

v přeshraničních případech nebo v případech, kdy je třeba chránit vyslýchaného. Lze ji 

však využít i v jiných případech, např. když svědek nemůže z vážných důvodů cestovat 

k příslušnému justičnímu orgánu v rámci ČR. 

Trestní řád s účinností od 1. 1. 2012 umožňuje v obecných ustanoveních  

o úkonech trestního řízení v hlavě třetí zákona, aby výslech osoby byl proveden 

prostřednictvím videokonferenčního zařízení.
211

 V hlavě páté, v oddílu pátém, 

věnovaném dokazování, pak nedávno vložené ustanovení § 111a TŘ, rovněž účinné od 

1. 1. 2012, popisuje podrobněji postup ověření totožnosti vyslýchané osoby nebo 

utajené osoby. Jedná se o zvláštní úpravu ve vztahu k obecným pravidlům výslechu 

osob, je třeba k těmto ustanovením vždy přihlížet.   

Pro výslech svědka i obviněného za pomoci videokonferenčního zařízení 

v rámci ČR není potřeba jejich souhlasu, ale vyslýchaná osoba může kdykoli vznášet 

námitky proti kvalitě obrazového i zvukového přenosu. Tento zvláštní způsob výslechu 
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nesmí mít za následek, že by byla osoba zkrácena na svých právech v rámci trestního 

řízení. O místě a hodině, kam je obviněný předvolán, musí být vyrozuměn obhájce za 

účelem zajištění práva na obhajobu. Naopak v případě výslechu svědka je obhájce 

vyrozuměn o místě, ze kterého bude vyslýchající orgán výslech uskutečňovat, nikoli  

o místě, kde bude přítomen svědek, neboť panují obavy, že by v takovém případě mohlo 

dojít psychologicky k ovlivnění výpovědi přítomností obhájce u svědka, kde není 

přítomen vyslýchající. 

Pro tuto formu výslechu lze identifikovat nejen psychologické aspekty v tom 

smyslu, že osobní výslech je příjemnější, vyslýchající jsou na tento způsob zvyklí  

a neznámého v podobě použití videokonferenčního zařízení se mohou obávat, ale 

rovněž je přítomna hrozba technických problémů, které, jak bylo uvedeno, mohou 

výslech znemožnit nebo výrazně znepříjemnit či dokonce způsobit nedorozumění. Lze 

však uvést, že při dnešní úrovni technických vybavení lze docílit téměř bezchybného 

fungování videokonferenčních zařízení a to především v rámci ČR, kdy zřejmě 

v souladu s výše uvedeným záměrem ministerstva dojde k použití jednoho 

poskytovatele. V přeshraničním styku jsou tyto otázky obtížnější, neboť dochází ke 

spojení z různých států při užití různých zařízení a různého typu spojení. 

Výše uvedená ustanovení TŘ se pak věnují praktickým otázkám ověření 

totožnosti vyslýchaného a poučení o způsobu provádění výslechu. Uvedená ustanovení 

se rovněž vztahují na použití videokonferenčního zařízení za účelem ochrany svědka. 

Trestní řád nepřipouští výslech pomocí telefonu, což je naopak možné  

v přeshraničních případech na základě mezinárodních smluv. 

 

5.4. Výslech při užití opatření za účelem ochrany svědka a jeho 

výpovědi 

Orgány činné v trestním řízení mají k dispozici prostředky, díky kterým jsou 

schopny zajistit ochranu svědka při výslechu. Může se jednat o ochranu svědka před 

nepříznivými dopady výslechu spočívající v oživování nepříjemných zážitků spojených 

se spáchaným trestným činem nebo o ochranu svědka před osobou, proti které se trestní 

řízení vede. Rovněž zde můžeme zahrnout ochranu svědka ve smyslu zamezení 

ovlivnění jeho výpovědi (výpovědí jiných osob nebo přítomností toho, proti kterému se 
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řízení vede). Krátce zde lze také připomenout možnost svědka požádat o utajení 

některých osobních údajů, které se vedou odděleně od trestního spisu. 

Chránit svědka před sekundární viktimizací lze způsobem vedení výslechu, 

volením otázek a celkovým přístupem orgánu k vyslýchanému, přičemž tomuto mohou 

přispět další opatření jako zvláštní výslechové místnosti na některých policejních 

služebnách určené pro výslech dětských svědků nebo zajištění výslechu svědka před 

soudem mimo soudní síň za pomoci technických prostředků přenášení hlasu a obrazu, 

často využívané u trestných činů sexuálního charakteru. Tato opatření pomáhají jak 

svědkovi v podání výpovědi, tak orgánům činných v trestním řízení, neboť lze očekávat, 

že v případech, kdy se svědek cítí v rámci možností při výslechu příjemně, bude větší 

šance dosáhnout kvalitního důkazu. 

Pokud vznikne obava, že svědkovi nebo jeho blízké osobě v důsledku výpovědi 

hrozí vážné nebezpečí, újma na zdraví nebo jiné porušení základních práv, orgány činné 

v trestním řízení mohou přijmout opatření k utajení totožnosti a podoby svědka. Institut 

utajení totožnosti nebo podoby svědka je představen výše,
212

 na tomto místě jsou 

rozebrány praktické postupy, pokud jsou dány podmínky k jeho použití. Postup v této 

věci stanoví závazný pokyn policejního prezidenta č. 201/2008, kterým se upravuje 

postup policejních orgánů při provádění opatření totožnosti i podoby svědka nebo osoby 

podávající vysvětlení a pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009,  

o trestním řízení, ze dne 21. září 2009.
213

 V případě citovaného závazného pokynu 

policejního prezidenta se jedná o interní akt řízení podle článku 74 odst. 8 závazného 

pokynu policejního prezidenta ze dne 21. dubna 2009, č. 30/2009, a není volně 

přístupný, ale uvedený pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně upravující 

ochranu svědka ve svém čl. 23 lze dohledat i na webových stránkách Nejvyššího 

státního zastupitelství. 

Většinu opatření zajišťuje policejní orgán, který zpravidla jako první přichází do 

styku se svědkem a jako první jej poučuje o možnosti utajení totožnosti. Dohled pak 

vykonává státní zástupce a při tom se řídí uvedeným pokynem obecné povahy Nejvyšší 

státní zástupkyně. V jeho souladu státní zástupce dbá, aby policejní orgán poučil již 

osobu podávající vysvětlení a pokud osoba o utajení totožnosti požádá, tak do úředního 
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záznamu uvedl, z jakých důvodů se utajení požaduje. Svědkové nebo osoby podávající 

vysvětlení je třeba předvolat osobně nebo za pomoci osoby činné v policejním orgánu  

a příchod i odchod těchto osob k výslechu je třeba zajistit takovým způsobem, aby 

nedošlo k setkání s obviněným a jeho obhájcem, případně s jinými osobami, které by 

byly schopny totožnost utajeného svědka odhalit a tím jej ohrozit. Osobní údaje se do 

protokolů o úkonech nezapisují a vedou se odděleně od trestního spisu, přičemž 

protokol je možné podepsat pod smyšleným jménem, kde navíc nic nebrání, aby 

neodpovídalo pohlaví skutečného svědka.
214

 S utajenými údaji o svědkovi lze nakládat 

pouze v souladu s vyhláškou Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb.,  

o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací vydanou na základě 

ZUtInf. 

Skutečné údaje o svědkovi tak budou znát pouze ty orgány činné v trestním 

řízení, které se daným případem přímo zabývají. Jiné orgány, obviněný ani jeho obhájce 

totožnost utajeného svědka znát nemohou. Samotný výslech utajeného svědka 

policejním orgánem se zpravidla koná pomocí videokonferenčního zařízení, je-li při 

něm přítomen obhájce nebo obviněný, a to za použití takových technických prostředků, 

aby nebylo možné svědka identifikovat (tj. nejen zastření podoby, ale i změna hlasu). 

Předmětný pokyn obecné povahy Nejvyšší státní zástupkyně rovněž pamatuje na 

situaci, kdy by došlo ke vzniku důvodu k utajení totožnosti až v průběhu samotného 

výslechu za přítomnosti obhájce. Nejprve by si státní zástupce vyžádal okamžitě od 

obhájce vyjádření, zda již někomu sdělil totožnost svědka. Pokud nikoli, poučil by 

obhájce o přístupu k utajovaným informacím ve smyslu § 51b TŘ a dále by učinil 

opatření k zabezpečení utajení svědka (článek 23 odst. 3 písm. h) pokynu obecné 

povahy Nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009). Výjimečně v odůvodněných případech 

pak lze totožnost svědka utajit ještě později, pokud obviněný totožnost nezná a obhájce 

opět prohlásí, že mu dosud jeho totožnost nesdělil (článek 23 odst. 3 písm. j) pokynu 

obecné povahy Nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009). 

I při výslechu před soudem se zpravidla v těchto situacích využívá 

videokonferenčního zařízení. Utajený svědek, který není ve vazbě nebo výkonu trestu, 

je předvoláván na místo výslechu prostřednictvím policejního orgánu, kterému jsou 

známy jeho skutečné osobní údaje. Svědka na místo výslechu zajistí Policie ČR, pokud 
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je svědek ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, místem výslechu může být 

samotná věznice, má-li potřebné technické vybavení. Před výslechem je nicméně 

potřeba ověřit skutečnou totožnost vyslýchaného. Ověření totožnosti činí před 

samotným soudním jednáním je možné ve spolupráci s Policí ČR nebo ji ověří 

pracovník soudu, přičemž osoba ověřující skutečnou totožnost bude rovněž po celé 

soudní jednání přítomna s utajeným svědkem v jedné místnosti, aby bylo zajištěno, že 

nebude s tímto důkazem jakkoli manipulováno. Podrobnosti postupu výslechu 

utajeného svědka před soudem upravuje § 24 instrukce Ministerstva spravedlnosti ze 

dne 3. 12. 2001 č. 1/2002, č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád 

pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších změn. Také utajený svědek 

může následně žádat soud o svědečné, přičemž musí uvést, zda i výplatu svědečného 

bude žádat v utajení. Podklady pro přiznání svědečného nicméně musí v souladu 

s uvedenou instrukcí Ministerstva spravedlnosti znít na jeho skutečné jméno. Pokud 

bude svědek žádat o výplatu v utajení, udělí soudci plnou moc, který mu následně 

svědečné předá podle dohody.
215

 

Jak bylo uvedeno výše, institut utajeného svědka je výjimečným a krajním 

řešením ochrany svědka, pokud nelze jeho ochranu zajistit jinak. Pro méně závažné 

případy, kde není na místě totožnost a podobu utajovat, má v řízení před soudem 

předseda senátu k dispozici další opatření, kterými může zajistit ochranu svědka nebo 

jeho výpovědi. Soud nad rámec zajištění fyzické bezpečnosti svědka přímo při soudním 

jednání (tzn. dozor justiční stráže, ponechání obžalovanému zajišťovacích prostředků 

jako jsou pouta) může provést výslech svědka v nepřítomnosti obžalovaného, což se 

využívá především v případech, kdy je zde obava, že svědek nebude v jeho přítomnosti 

schopen vypovědět pravdu nebo úplně popsat všechny okolnosti. Obhájce v místnosti 

nicméně zůstává. Obžalovaný je vykázán pouze na dobu výslechu svědka a hned po 

jeho skončení mu musí být umožněn přístup zpět do jednací síně a musí být seznámen 

s uskutečněnou výpovědí, ke které se může vyjádřit. Rovněž může obžalovaný svědkovi 

klást otázky, ale pouze prostřednictvím předsedy senátu a to tak, že nedojde k setkání 

tváří v tvář svědka s obžalovaným.
216

 Důvodnost vykázání obžalovaného z jednací síně 

si posuzuje soud sám podle okolností případu a charakteru spáchaného trestného činu, 
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osobě obžalovaného a jejich vztahu, nebo skutečností, které mají být předmětem 

výpovědi.
217

 Pokud by soud nedodržel výše uvedenou povinnost seznámit poté 

obžalovaného s obsahem výpovědi svědka a neumožnil by mu se k ní vyjádřit, jednalo 

by se o podstatnou vadu řízení a byl by splněn i dovolací důvod podle § 265b odst. 1 d) 

TŘ, který umožňuje podat dovolání, pokud došlo k porušení ustanovení o přítomnosti 

obviněného v hlavním líčení (popř. veřejném zasedání).
218

 

Mezi opatření proti ovlivnění výpovědi svědka před soudem lze rovněž uvést 

postup uložený předsedovi senátu, aby zajistil, že dosud před soudem nevyslechnutý 

svědek nebude přítomen při výslechu jiného svědka nebo při výslechu obžalovaného. 

Účelem je minimalizace všech možných vlivů na reprodukci svědkem vnímaných 

skutečností. Předseda senátu tedy po zjištění totožnosti předvolaných osob vybere 

prvního svědka a ostatní vykáže po dobu jeho výslechu z jednací síně. Pokud je svědků 

více a očekávají se dlouhé výslechy, může předseda senátu svědky předvolat na jiné 

časy nebo dny. Zvláštní situace může vzniknout, pokud by bylo rozhodnuto vyslechnout 

jako svědka osobu, která byla přítomna soudnímu jednání, ale původně jako svědek 

nebyla předvolána. Literatura dovozuje, že to lze, ale soud musí tuto skutečnost 

poznamenat do protokolu a hodnotit jeho výpověď s ohledem na to, že byl přítomen 

předchozímu jednání a předchozím výslechům.
219

 

 

5.5. Výslech svědka na základě žádosti o právní pomoc 

5.5.1. Výslech dožádaným justičním orgánem 

Nachází-li se svědek v cizím státě, lze tento stát požádat, aby provedl jeho 

výslech na základě jím zaslaných otázek. Stejně pak české orgány mohou na základě 

žádosti o právní pomoc cizího státu vyslechnout svědka, který se nachází na území ČR. 

Jedná se o metodu, která je dnes vzhledem k možnostem použití videokonferenčního 

zařízení méně využívaná, nicméně je nadále možná. 
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Žádost o právní pomoc lze zaslat nebo na žádost cizozemského orgánu 

realizovat na základě mezinárodní smlouvy, ve výjimečných případech na základě 

vzájemnosti. Nejčastějším právním základem nicméně budou ustanovení Evropské 

úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (dále jako 

„Úmluva 1959“)
220

 nebo v rámci EU ustanovení Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních 

věcech mezi členskými státy EU ze dne 29. května 2000 (dále jako „Úmluva 2000“).
221

 

Žádost o právní pomoc, kterou bude formulovat český justiční orgán, musí splňovat 

podmínky stanovené v § 41 ZMJS, a orgán v ní musí určit právní základ, podle kterého 

o právní pomoc spočívající ve výslechu svědka žádá. 

Otázka přítomnosti zástupců cizozemského orgánu či dalších osob při 

požadovaném výslechu je rámcově řešena v citovaných úmluvách a pro ČR rovněž 

v uvedeném zákoně. Na základě článku 4 Úmluvy 1959 stát vykonávající výslech sdělí 

na žádost dožadující strany, kdy a kde se bude výslech konat.
222

 Stát vykonávající 

výslech může povolit přítomnost příslušných osob druhé strany (nejen zástupce 

justičního orgánu, ale také dalších osob, např. obhájce). Tento článek byl novelizován 

Druhým Dodatkovým protokolem,
223

 který ČR rovněž podepsala a ratifikovala, a přidal 

druhý odstavec, který podporuje vyznění ustanovení v tom smyslu, že přítomnost těchto 

osob by měla být odmítnuta jen ve výjimečných případech.
224

 Je nutné si uvědomit, že 

Druhý Dodatkový protokol nepodepsaly nebo neratifikovaly všechny státy, které jsou 

stranami samotné Úmluvy, je třeba si tedy v každém jednotlivém případě kontrolovat, 

jaká je situace v této věci druhé strany (např. Řecko, Itálie).  

                                                      
220

 Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních sjednaná dne 20. dubna 1959 ve Štrasburku; 

sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 550/1992 Sb. Dostupná z http://conventions.coe.int/. 

[online] [cit. 2014-01-02]. 
221

 Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU sjednaná dne 29. května 2000 

v Bruselu; sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2006 Sb.m.s. Dostupná z 

http://www.consilium.europa.eu/en/home/. [online] [cit. 2014-01-02]. 
222

 Článek 4 Úmluvy 1959 zní: „Dožádaná strana sdělí, požádá-li o to výslovně dožadující strana, datum  

a místo, kde bude dožádání provedeno. Orgány a zúčastněné osoby mohou být přítomny, pokud s tím 

dožádaná strana souhlasí.“ [online] [cit. 2014-01-02]. Dostupné z http://conventions.coe.int/.  
223

 Druhý Dodatkový protokol k Evropské Úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. 

dubna 1959 sjednaný dne 8. listopadu 2001 ve Štrasburku; sdělení Ministerstva zahraničních věcí  

č. 48/2006 Sb.m.s. [online] [cit. 2014-01-02]. Dostupné z http://conventions.coe.int/. 
224

 Článek 4 Úmluvy 1959 ve znění Druhého Dodatkového protokolu zní: „1. Dožádaná strana sdělí, 

požádá-li o to výslovně dožadující strana, datum a místo, kde bude dožádání provedeno. Orgány  

a zúčastněné osoby mohou být přítomny, pokud s tím dožádaná strana souhlasí. 2. Žádosti týkající se 

přítomnosti těchto orgánů nebo zúčastněných osob by neměly být zamítnuty, jestliže jejich přítomnost 

přispěje k tomu, aby vyřízení žádosti co nejlépe odpovídalo potřebám dožadující strany, a tím umožnilo 

vyhnout se doplňujícím žádostem o pomoc.“ [online] [cit. 2014-01-02]. Dostupné  

z http://conventions.coe.int/.  

http://conventions.coe.int/
http://www.consilium.europa.eu/en/home/
http://conventions.coe.int/
http://conventions.coe.int/
http://conventions.coe.int/


89 
 

Účelem Úmluvy 2000 je doplnit uvedenou Úmluvu 1959 a usnadnit její 

uplatňování mezi členskými státy EU. Věnuje se proto především regulaci zvláštních 

žádostí o právní pomoc jako je výslech svědka prostřednictvím videokonference. Není 

však vyloučeno formulovat žádost o klasický výslech svědka také na základě této 

Úmluvy 2000. Co se týče otázky přítomnosti příslušných osob při výslechu lze uvést, že 

ve prospěch vyhovění požadavkům druhé strany při vyřizování žádosti o právní pomoc 

hovoří rovněž ustanovení Úmluvy 2000 a to především článek 4 odst. 1 a 3 této 

Úmluvy.
225

 

Pokud cizozemský orgán nebo obhájce projeví v případě takové žádosti  

o právní pomoc vážný zájem na účasti při provádění výslechu na území ČR, jejich 

přítomnost upravuje mimo uvedené úmluvy také ustanovení § 51 odst. 2 a 3 ZMJS. 

Cizozemskému orgánu nelze umožnit, aby výslech na území ČR prováděl sám. Pokud 

však příslušný český justiční orgán udělí souhlas s tím, aby osoby druhé strany (nejen 

zástupci justičního orgánu, ale i další osoby jako obhájce) byly přítomny, měl by jim 

rovněž umožnit klást doplňující otázky, pouze však prostřednictvím tohoto českého 

justičního orgánu, nikoli samostatně. Před tlumočením každé otázky si český justiční 

orgán posoudí, zda nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Novinkou v tomto 

ustanovení ZMJS mimo jiné je, že souhlas s přítomností osob druhé strany při výslechu 

uděluje justiční orgán, který je příslušný pro vyřízení žádosti o právní pomoc, a to  

i v případě, že se jedná o styk mezi ústředními orgány.
226

 

Zajímavá je v této souvislosti otázka použitelnosti důkazu v ČR získaného 

cizozemským orgánem na žádost českého justičního orgánu. Podle § 42 odst. 2 ZMJS, 

kde je dán nejširší možný způsob použitelnosti důkazů, lze důkazy, které české justiční 

orgány (tj. soud nebo státní zastupitelství) získaly na základě žádosti o právní pomoc 

použít v českém trestním řízení, buď byly-li získány v souladu s právním řádem cizího 

státu dožádaného cizozemského orgánu anebo v souladu s právním řádem ČR. 

Nicméně, jak upozorňuje literatura, citované ustanovení ZMJS nelze uplatňovat bez 

výjimky a vždy je při hodnocení použitelnosti důkazu přihlížet k ústavním zárukám, tj. 
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klasicky např. k právu na obhajobu.
227

 Zde pak lze uvést pro zajímavost příklad z praxe 

z justiční spolupráce se Spolkovou republikou Německo, kde německá strana vrátila 

českému soudu žádost o právní pomoc spočívající ve výslechu svědka německé 

národnosti, přičemž informovala, že nelze v souladu s požadovanými podmínkami 

výslech provést, neboť při výslechu svědka policí nebo státním zastupitelství není 

povolena přítomnost obžalovaného, potažmo jeho obhájce. Německá strana český soud 

vyzvala, pokud je potřeba při výslechu svědka přítomnost advokáta obžalovaného, aby 

se se žádostí o právní pomoc obrátil na příslušný soud s žádostí o soudní výslech, aby 

požadované podmínky průběhu výslechu mohly být dodrženy. Dalším dotazováním 

prostřednictvím kontaktního bodu Evropské justiční sítě v trestních věcech v Německu 

(senior prokurátor z prokuratury v Mnichově) bylo zjištěno, že taková informace je 

zavádějící a že německé orgány jako policie nebo prokuratura by i s ohledem na 

mezinárodní závazky (čl. 4 odst. 1 Úmluvy 2000) měly povolit při výslechu přítomnost 

obhájce a umožnit mu klást otázky, ačkoli skutečně v Německu existuje tzv. soudní 

výslech svědka, který je výhodnější zejména v tom smyslu, že zde lze užít 

donucovacích opatření, což u výslechů před policií nelze, a dále jen před soudem je 

možné uskutečnit výslech pod přísahou. Z uvedeného plyne, že v žádosti o právní 

pomoc spočívající ve výslechu svědka je vždy potřeba zdůraznit požadavek, aby byl 

umožněn přístup k prováděnému výslechu příslušným osobám (obhájce, poškozený, 

státní zástupce) a aby tyto osoby byly řádně vyrozuměny o místu a době výslechu. Ve 

spolupráci s Německem pak lze v závislosti na okolnostech případu doporučit požádat 

výslovně o výslech soudní, ačkoli dle vyjádření kontaktního bodu ve většině případů 

jsou výslechy v Německu na žádost cizozemského orgánu úspěšně prováděny policií  

a spíše výjimečně přímo prokurátorem nebo soudem. Příslušným orgánem v Německu, 

kterému se adresuje žádost o právní pomoc, je nicméně v tomto případě vždy 

prokuratura dle pobytu svědka,
228

 která pak provedením pověří příslušné pracoviště 

policie, na zvláštní žádost pak může žádost o právní pomoc postoupit německému 

soudu. 
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Jak však bylo uvedeno výše, tento způsob výslechu svědka je v dnešní době 

technických možností zastaralý, v případě potřeby přítomnosti zainteresovaných osob 

z dožadujícího státu nákladný a neúčelný, a dnes čím dál méně využívaný. 

 

5.5.2. Použití videokonference nebo telefonu ve styku s cizinou 

5.5.2.1. Obecný výklad 

Do ledna 2014 byla právním základem výslechu osoby prostřednictvím 

videokonference nebo telefonu v rámci mezinárodní justiční spolupráce zákonná 

ustanovení § 444 TŘ (ČR jako stát dožádaný) a 445 TŘ (ČR jako stát dožadující). Bylo 

výslovně stanoveno v  § 444 odst. 8 TŘ, že ustanovení vztahující se na používání 

videokonference vnitrostátně, se na výslech v rámci mezinárodní spolupráce neužijí.  

Podmínkou pro realizaci byla existence mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána, stanovící možnost výslechu pomocí videokonference. Nejčastější 

ustanovení, která v rámci EU sloužila jako právní základ, byly články 9 a 10 Úmluvy 

1959 ve znění Druhého Dodatkového protokolu ze dne 8. 11. 2001, dále články 10 a 11 

Úmluvy 2000. Pro ostatní státy se jako právní základ využívaly především bilaterální 

smlouvy o vzájemné spolupráci v trestních věcech,
229

 případně bylo možné využít tzv. 

náslechu (otázky klade stát dožádaný, ale stát dožadující je přítomen pasivně výslechu 

pomocí videokonference, např. Itálie, která není vázána žádnou z výše uvedených 

smluv). Jako zajímavý příklad dalšího právního základu je možné uvést videokonferenci 

s Gibraltarem (s ohledem na zvláštní postavení Gibraltaru v rámci Evropy se dosud 

citované úmluvy na něj nevztahují), jež se uskutečnila v prosinci 2013 na Městském 

soudu v Praze, kdy právním základem byla Úmluva OSN proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu z 15. 11. 2000, jež byla Českou republikou ratifikována teprve 

v září 2013 (č. 75/2013 Sb.m.s.). Jedná se pravděpodobně o první videokonferenci 

provedenou na základě této Úmluvy OSN. 
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V lednu 2014 vstoupil v účinnost ZMJS rušící celou hlavu dvacátou pátou 

trestního řádu a upravující výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení nebo 

telefonu v § 57 a § 58. V citovaných ustanoveních již podmínka nutné existence 

mezinárodní smlouvy nebyla zákonodárcem zachována, je možné tedy videokonferenci 

uskutečnit i na základě záruky vzájemnosti podle ustanovení § 4 ZMJS. Tyto případy 

však budou ojedinělé. Výslech prostřednictvím videokonference v rámci mezinárodní 

justiční spolupráce je úkonem právní pomoci a je tedy třeba při jeho přípravě mít na 

zřeteli nejen zvláštní ustanovení uvedená výše, ale také obecná ustanovení § 39 a násl. 

ZMJS. 

Prostřednictvím videokonference nebo telefonu je možné vyslechnout svědka, 

znalce i podezřelého, obviněného a obžalovaného. Na rozdíl od výslechu svědka je pro 

výslech podezřelého, obviněného a obžalovaného pomocí videokonference 

v přeshraničních případech vyžadován ve většině mezinárodních smluv o právní pomoci 

jeho souhlas. Tato podmínka souhlasu pro podezřelého nebo obviněného s provedením 

výslechu prostřednictvím videokonference byla přejata i do dnes již zrušených 

ustanovení v trestním řádu
230

 vážící se k videokonferenci ve vztahu s cizinou, přičemž 

se lze domnívat, že především reflektovala počáteční nedůvěru v používání těchto 

technických pomůcek v trestním řízení a obavy, aby nebyla jakýmkoli způsobem 

porušena jejich práva. Tuto podmínkou ve vztahu k podezřelému a obviněnému lze 

považovat za vhodnou především z psychologického hlediska, některým osobám 

výslech zprostředkovaný pomocí technických prostředků může být nepříjemný a selhání 

techniky může celou stresovou situaci pro vyslýchaného ještě zhoršovat. Z praxe lze 

uvést, že v přeshraničních případech technika občas neodpovídá představám a dochází 

k ne zcela ideálním spojením, vypadává obraz, zvuk nemusí být kvalitní. Ke stresu ze 

samotného výslechu se tak přidává další stres spojený se způsobem vedení výslechu. 

Lze na tomto místě poznamenat, že podmínka souhlasu podezřelého a obviněného 

s výslechem prostřednictvím videokonference nicméně nebyla a není zahrnuta v TŘ 

v ustanoveních vážící se k výslechu obviněného v rámci ČR.
231

 Kvalita přenosu v rámci 

země se pravděpodobně předpokládá jako postačující a vyhovující, zákonodárce 

v takovém způsobu výslechu nejspíš neshledává překážky, nicméně patrně svou roli 

                                                      
230

 Srov. § 444 odst. 1 TŘ účinného do 31. prosince 2014. 
231

 Srov. § 111a TŘ. 
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hrála i skutečnost, že toto ustanovení bylo přijato nedávno, jak uvedeno výše, a tudíž po 

mnoha zkušenostech s vedením výslechů tímto způsobem. Je však třeba ještě dodat, že 

vyslýchaná osoba může kdykoli v průběhu výslechu vznášet námitky proti kvalitě 

zvuku a obrazu. Nový ZMJS souhlas podezřelého/obviněného pro videokonference  

s cizinou již také nezmiňuje, nicméně, vzhledem k tomu, že Česká republiky je i nadále 

vázána výše citovanými mezinárodními smlouvami, které mají přednost před zákonem, 

ve většině případů bude souhlas obviněného i nadále pro tento postup vyžadován 

(jinými slovy bude vyžadován v těch případech, kdy o předmětný výslech bude žádáno 

na jejich právním základě). 

Probíhá-li výslech svědka prostřednictvím videokonference na území ČR, ze 

strany ČR není podmíněn jeho souhlasem a jeho přítomnost se dá vynucovat podle 

obecných ustanovení vážící se k předvolání svědka (v těchto věcech se postupuje podle 

právního řádu dožádaného státu, v tomto případě podle českého), jak bylo uvedeno 

výše.  

Pokud by však výslech svědka měl probíhat prostřednictvím telefonu, i v jeho 

případě se vyžaduje souhlas podle citovaných mezinárodních smluv, což bylo také 

přejato do dnes zrušených ustanovení trestního řádu.
232

 ZMJS však tuto podmínku opět 

výslovně neuvádí, nicméně lze uvést, že obdobně jako u obviněného, jak bylo popsáno 

výše, souhlas je s ohledem na mezinárodní závazky k tomuto postupu nutný, ačkoli 

nevyplývá ze zákona. 

Umožňuje-li to mezinárodní smlouva, jako například článek 15 Úmluvy 1959 

ve znění Druhého Dodatkového Protokolu nebo článek 6 Úmluvy 2000, žádosti o 

výslech prostřednictvím videokonference by si měly justiční orgány řešit v přímém 

styku. V ostatních případech jsou žádosti zasílány prostřednictvím Ministerstva 

spravedlnosti ČR (podle § 40 odst. 1 ZMJS soud žádost o právní pomoc předloží 

ministerstvu) nebo Nejvyššího státního zastupitelství (podle § 40 odst. 1 ZMJS státní 

zástupce předloží svou žádost Nejvyššímu státnímu zastupitelství). Stejná je příslušnost 

také v opačném směru, kdy k přijetí žádosti o právní pomoc je podle ustanovení § 48 

ZMJS příslušné Nejvyšší státní zastupitelství, pokud v cizím státu je vedeno v daném 

případě přípravném řízení, po podání obžaloby je pak příslušné ministerstvo. 

                                                      
232

 Srov. § 444 odst. 2 TŘ. 
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Pro identifikaci příslušného orgánu cizího státu pro přímý styk je k dispozici 

webová stránka Evropské justiční sítě v trestních věcech,
233

 která je částečně dostupná  

i v české jazykové mutaci. Zde si pomocí interaktivní aplikace nazvané Atlas může 

justiční orgán sám pohodlně najít příslušný protějšek, kterému je třeba v daném státě 

dožádání o vzájemnou pomoc zaslat. O informace na této stránce se starají a za obsah 

odpovídají samotné státy. Stránka byla vytvořena a funguje na vzájemné spolupráci  

a důvěře a neustále se vyvíjí a vylepšuje. V této souvislosti je také vhodné zmínit 

institut tzv. kontaktních bodů. Za každý stát je stanoven libovolný počet kontaktních 

osob (v zásadě od tří do patnácti, záleží na státu, ČR jich má k lednu 2014 patnáct, jde  

o zaměstnance Ministerstva spravedlnosti ČR a Nejvyššího státního zastupitelství, do 

účinnosti ZMJS se ustanovovaly neformálně, ale od ledna 2014 jsou v ČR kontaktní 

body Evropské justiční sítě jmenováni ministrem spravedlnosti z řad soudců, státních 

zástupců a zaměstnanců ministerstva), přičemž tyto seznamy spolu s telefony  

a emailovými adresami jsou na této stránce skryty pod heslem. Osoba vedená jako 

„kontaktní bod“ se může obrátit na kontaktní bod v jiném členském státě EU 

s jakýmkoli dotazem či neformální žádostí o pomoc. Většinou může jít o dotaz ohledně 

příslušnosti, pokud tato informace není zanesena v Atlasu nebo o žádost o prověření, 

zda předmětná osoba je ve výkonu trestu na území daného státu a případně kde. Tato 

forma komunikace velmi dobře funguje. Jedná se o neformální styk mezi pracovníky 

justice, státní správy apod. Soudy a státní zastupitelství mohou využít této služby 

zprostředkovaně, tj. obrátit se na příslušné osoby na uvedených úřadech s žádostí  

o pomoc (postačí i emailem nebo telefonicky). 

Závěrem je na tomto místě vhodné uvést, že před samotným výslechem 

prostřednictvím videokonference je potřeba kromě data a hodiny výslechu s druhou 

stranou dohodnout, která strana zajistí tlumočníka, jakým způsobem se budou hradit 

náklady videokonference, zda bude požadován od druhé strany protokol apod. K tomu 

je uveden podrobný výklad níže přehledně v případě ČR jako dožadující stát a naopak. 
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 Dostupné z http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/. [online] [cit. 2014-05-08]. 

http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/
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5.5.2.2. ČR jako stát dožadující 

Pokud orgán činný v trestním řízení potřebuje vyslechnout svědka 

nacházejícího se v zahraničí a osobní přítomnost svědka při výslechu v ČR je v danou 

chvíli nemožná (svědek je v zahraničí ve výkonu trestu či vazbě) nebo neúčelná 

(nadměrné náklady spojené s cestou svědka do ČR), a umožňuje-li to mezinárodní 

smlouva (např. Úmluva 1959 ve znění Druhého Dodatkového Protokolu nebo Úmluva 

2000) obrátí se v přímém styku na cizozemský justiční orgán dožádáním, které by mělo 

být přeloženo do jazyka dožádaného státu, případně jazyka, ve kterém přijímá žádosti  

o mezinárodní justiční spolupráci. Příslušný cizozemský justiční orgán v rámci EU je 

možné dohledat na stránkách Evropské justiční sítě (aplikace žlutý „Atlas“). S žádostí  

o asistenci ve věci dohledání příslušného orgánu je možné obrátit se telefonicky či 

emailem na mezinárodní odbor trestní Ministerstva spravedlnosti ČR nebo mezinárodní 

odbor Nejvyššího státního zastupitelství. 

Pokud se takový orgán nepodařilo zjistit nebo cizozemská strana nereaguje, 

může o doručení dožádání požádat soud Ministerstvo spravedlnosti ČR a v přípravném 

řízení státní zástupce Nejvyšší státní zastupitelství, které se obrátí na ústřední orgán 

dožádaného státu.  

Není-li v daném případě mezinárodní smlouvy, která by umožňovala přímý 

styk, musí být žádost o právní pomoc zaslána prostřednictvím Ministerstva 

spravedlnosti ČR (pro soudy) anebo Nejvyššího státního zastupitelství (pro státní 

zastupitelství). Jako příklad lze uvést Italskou republiku, která není vázána Druhým 

Dodatkovým Protokolem k Úmluvě 1959 ani Úmluvou 2000, ale samotnou Úmluvu 

1959 však ratifikovala. Většinou tak justiční orgány postupují prostřednictvím 

ministerstev na základě tohoto právního základu. Lze však připomenout, že i pro Itálii 

existuje ne příliš známá možnost postupu v přímém styku a to na základě Úmluvy  

k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států 

Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky  

o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (označovaná jako 

„Schengenská prováděcí úmluva“),
234

 ke které Itálie přistoupila v roce 1990, a jejího 

článku 53 stanovící, že žádosti o právní pomoc si mohou soudní orgány předávat přímo. 
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 Dostupné z  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):cs:HTML. [online] 

[cit. 2014-05-08]. 
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Zde je vhodné upozornit na nesprávný překlad termínu soudní orgány. V anglické verzi 

Schengenské prováděcí úmluvy se hovoří o judicial authorities, což by se mělo přeložit 

jako justiční orgány. Justiční orgány se rozumí nejen soudy, ale i prokuratury a státní 

zastupitelství. V české mutaci je tak termín soudní orgán zavádějící. 

Obecně se dává z hlediska účelnosti a rychlosti řízení přednost postupu 

v přímém styku, umožňuje-li to mezinárodní smlouva, jak uvedeno výše. Pokud však 

dojde k situaci, že příslušný cizozemský justiční orgán nereaguje, je možné požádat  

o součinnost ústřední orgán a žádost o právní pomoc zaslat prostřednictvím Ministerstva 

spravedlnosti ČR nebo Nejvyššího státního zastupitelství. Zašle-li však český justiční 

orgán k dalšímu postupu ministerstvu nebo Nejvyššímu státnímu zastupitelství žádost  

o výslech prostřednictvím videokonference, aniž by využil možnosti přímého styku, je-

li v daném případě možný, ústřední orgán žádost justičnímu orgánu vrátí s poučením, 

jak by měl postupovat.  

Ať už bude žádost o právní pomoc zaslána v přímém styku nebo 

prostřednictvím ústředních orgánů, musí splňovat náležitosti stanovené v § 41 ZMJS. 

Justiční orgán by měl v žádosti jak označit osobu, kterou chce vyslechnout, tak její 

postavení v trestním řízení (zda jde o svědka či obviněného), dále by měl především 

uvést popis skutku, pro který se vede trestní řízení, jeho právní kvalifikaci a přiložit by 

měl znění příslušných ustanovení trestního zákona/trestního zákoníku včetně ustanovení 

o promlčení trestního stíhání, měl by vysvětlit důvody, proč podává tuto žádost a není 

možné nebo vhodné, aby se osoba k výslechu dostavila osobně, v neposlední řadě by 

měl navrhnout datum a hodinu konání výslechu (ideálně vícero na výběr) spolu 

s termínem zkušebního spojení. Též je vhodné uvést, zda česká strana zajistí tlumočníka 

nebo jakým způsobem dojde k úhradě nákladů. V žádosti by měly být také uvedeny 

základní otázky, které budou osobě položeny. Jedná se o obecnou představu, vývoj 

výslechu může samozřejmě otázky pozměnit nebo mohou být pokládány jiné 

navazující. K žádosti může justiční orgán připojit části spisu nebo dokumenty, které 

bude požadovat při výslechu předložit svědkovi. 

Pokud český justiční orgán nemá k dispozici videokonferenční zařízení, může 

se obrátit na nadřízený krajský soud, Nejvyšší státní zastupitelství nebo Ministerstvo 

spravedlnosti ČR. 
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Obrátí-li se soud na Ministerstvo spravedlnosti ČR, mezinárodní odbor trestní 

je připraven nejen k asistenci se samotnou videokonferencí, ale též s komunikací 

s cizozemským justičním orgánem. Detaily organizace videokonference se v zásadě 

dohadují neformálně emailem. V prostorách ministerstva je možné též provést hlavní 

líčení, při kterém bude svědek vyslechnut prostřednictvím videokonferenčního zařízení. 

Před výslechem se doporučuje provést testovací spojení se zahraniční stranou, které 

provede zaměstnanec ministerstva sám. Jedná se o několikaminutové spojení, při kterém 

se zjišťuje, zda bude obraz a zvuk dostačující k úspěšnému provedení úkonu. 

Videokonferenční spojení je dohodnuto na konkrétní hodinu. Je také 

dohodnuto předem, která strana vytočí číslo druhé strany, v zásadě by měl vytáčet 

dožadující orgán, za kterým půjdou náklady. V tomto případě tedy český justiční orgán 

vytočí číslo druhé strany. Po úspěšném spojení se jako první ujme slova a zeptá se, zda 

jej je dobře slyšet a vidět a zda nic nebrání zahájení výslechu. Po kladném vyjádření 

druhé strany český orgán požádá o ověření totožnosti vyslýchané osoby a o nahlášení 

osob, které jsou na druhé straně přítomny. To vše uvede v protokolu. Je také možné 

požádat druhou stranu o zaslání tzv. technického protokolu uvádějící přítomné osoby  

a čas a konec výslechu ve smyslu ustanovení čl. 9, odst. 6 Úmluvy 1959 ve znění 

Druhého Dodatkového protokolu a z čl. 10, odst. 6 Úmluvy 2000. Není to však nutné  

a stačí zachycení v protokolu, který si píše český justiční orgán. Pak již cizozemský 

orgán umožní českému přistoupit k výslechu (standardně po svém poučení svědka) a ten 

při něm postupuje podle obecných ustanovení podle trestního řádu (včetně poučení 

apod.). Druhý stát do průběhu výslechu v zásadě nevstupuje, ledaže by docházelo 

k hrubým porušením jeho právního řádu, pak může český justiční orgán na takovou 

skutečnost upozornit a v krajních případech i výslech ukončit. 

Po skončení výslechu český justiční orgán sdělí druhému státu, že 

videokonference tímto může být ukončena a dotáže se, zda je z druhé strany ještě 

potřeba něco dořešit (např. náklady, protokol apod.). Pokud nikoli, videokonferenci je 

možné ukončit. 

 

5.5.2.3. ČR jako stát dožádaný  

Jak bylo podrobně vysvětleno výše, umožňuje-li to mezinárodní smlouva, 

justiční orgány by se měly v této věci stýkat přímo a v takovém případě by cizozemský 
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orgány měl zaslat dožádání o výslech svědka prostřednictvím videokonferenci nebo 

telefonu přímo příslušnému českému orgánu (soudu nebo státnímu zastupitelství podle 

fáze trestního řízení). Nicméně, i v těchto případech může dojít k tomu, že se 

cizozemskému soudu nedaří dohledat příslušný orgán v ČR pro přijetí jeho dožádání  

o videokonferenci, či si není jistý, který orgán je příslušný (např. svědek je v azylovém 

domě neznámé adresy), pak jej zasílá prostřednictvím svého ústředního orgánu 

Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Ačkoli 

v takových případech ústřední orgán měl v zásadě žádost cizozemskému orgánu vrátit  

a odkázat na postup v přímém styku, v souladu s rychlostí a účelností trestního řízení 

v těchto případech ústřední orgán žádost postoupí příslušnému českému orgánu. Obdrží-

li žádost cizího státu Ministerstvo spravedlnosti ČR a spadá-li do jeho kompetencí podle 

§ 48 odst. 1 ZMJS (tj. jedná se o výslech svědka v řízení po podání obžaloby), postoupí 

ji na soud, pokud by se jednalo o přípravné řízení, cizozemskou žádost postoupí 

mezinárodnímu odboru Nejvyššího státního zastupitelství, které ji následně přikáže 

příslušnému státní zastupitelství. 

Podle staré úpravy v trestním řádu byla příslušnost pro vyřízení žádosti  

o právní pomoc skutečně komplikovaná. Příslušný soud nebo státní zastupitelství se 

určovalo podle ustanovení § 431 TŘ ve spojení s § 16 až § 26 TŘ, tedy přiměřeně se 

použila obecná ustanovení věcné a místní příslušnosti. Pro správné určení věcné 

příslušnosti byl dožadující stát vždy požádán, nezaslal-li sám ve své žádosti, o doplnění 

popisu skutku a příslušných ustanovení jejich zákona vztahující se na trestný čin, pro 

který se trestní řízení vede. Lze v této souvislosti uvést praktický příklad, kdy častým 

příkladem bylo dožádání z Nizozemského království v trestní věci označené jako 

obchodování s lidmi a bez pečlivého prostudování skutku by mohlo dojít k zaslání 

žádosti krajskému soudu. Trestní stíhání pro trestný čin obchodování s lidmi je 

v Nizozemí vedeno podle ustanovení čl. 273f nizozemského trestního zákona,
235

 ale 

podle české úpravy spíše vykazuje znaky § 189 trestného činu kuplířství. Jen na okraj 

lze uvést, že stejný názor vyslovil v odůvodnění usnesení přijatém v neveřejném 

zasedání ze dne 27. března 2013, čj. 11 Tcu 52/2013-18, Nejvyšší soud ČR při 
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[online] [cit. 2015-01-02]. 

https://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/infobaseShowContent.do?btnCat_209&btnCountryBread_187
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rozhodování o podnětu Ministerstva spravedlnosti ČR ve smyslu § 431 odst. 2 TŘ 

v otázce příslušnosti k provedení dožádání.
236

 

ZMJS příslušnost v ustanovení § 48 odst. 5 výrazně zjednodušil a to způsobem, 

že obecně věcnou příslušnost až na výjimky (např. žádost o právní pomoc spočívající 

v doručování písemnosti nebo žádost o skryté vyšetřování na území ČR) sjednotil na 

krajské soudy a krajská státní zastupitelství. Očekává se, že tato úprava bude pro 

cizozemské orgány přehlednější a žádostí na ústřední orgány o součinnost ubyde. 

 Velkým problémem je vybavenost českých soudů videokonferenčním 

zařízením. Podle sdělení odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti ČR z ledna 

2013 je zařízení instalováno a reálně připraveno k použití v ČR pouze u Krajského 

soudu v Plzni, Okresního soudu v Teplicích, Nejvyššího státního zastupitelství  

a Ministerstva spravedlnosti. Městský soud v Praze si videokonferenční zařízení půjčuje 

od specializované společnosti z Brna. Vyřízení dožádání se tak protahuje, protože 

ministerstvo je povinno v mezích zákona zaslat žádost na příslušný soud, který 

z důvodu, že nemá vybavení, požádá místně nejbližší soud/úřad o provedení 

předmětného výslechu. Nejjednodušší situací tedy aktuálně je ta, kdy pro provedení 

dožádání je příslušný soud v Praze, protože ministerstvo je připraveno poskytnout jak 

technickou, tak praktickou podporu a součinnost. 

K praktické součinnosti jsou mezinárodní odbor trestní Ministerstva 

spravedlnosti ČR a mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství připraveni 

v každém případě. V žádosti o právní pomoc dožadující stát sice navrhne termín konání 

výslechu, nicméně málokdy je možné vyhovět (např. s ohledem na již nařízení jednání 

příslušného soudce, disponibility videokonferenčního zařízení nebo tlumočníka apod.). 

Určení data pak zpravidla vyžaduje další emailovou komunikaci, většinou v angličtině, 

a pracovníci uvedených odborů ústředních orgánů jsou připraveni v této věci soudům  

a státním zástupcům asistovat. Po dohodnutí termínu, který vyhovuje oběma stranám, se 

většinou dohodne i zkušební termín, většinou tak týden před samotným výslechem 

v podobný čas, aby bylo zjištěno, že spojení je bez technických překážek. U tohoto 

zkušebního termínu stačí přítomnost technických pracovníků. Česká strana zajistí 
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 Srov. z odůvodnění Nejvyššího soudu ČR předmětného rozhodnutí: „(…)věcná příslušnost je založena 

tím, že obviněný je stíhán pro trestný čin obchodování s lidmi podle čl. 273f nizozemského tr. zákona s 

trestní sazbou do osmi let, který odpovídá skutku, jenž vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných 

právních předpisů České republiky, a to trestného činu kuplířství podle § 189 tr. zákoníku.“ [online] [cit. 

2015-01-02]. Dostupný z www.nsoud.cz. 

http://www.nsoud.cz/
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předvolání svědka podle českých předpisů a strany se dohodnou, kdo bude zajišťovat 

tlumočení a úhrada nákladů, které by měly jít za stranou dožadující. 

Průběh výslechu je v zásadě podobný, jak byl uveden výše v případě ČR jako 

státu dožadujícího. V určený čas se obě strany připojí a jedna druhé zavolá. Účastníci 

úkonu sedí před televizí a snímá je kamera. Dožadující strana zahájí jednání a požádá 

českou stranu o vyjmenování přítomných osob a o jejich ztotožnění. Svědek je poučen 

jak podle právního řádu dožadující strany, tak podle práva českého. Jak připomíná 

ustanovení § 58 odst. 7 ZMJS svědek má právo odepřít výpověď jak podle českého 

práva, tak podle práva cizího státu. Po poučení cizozemský justiční orgán následně 

přistoupí k samotnému výslechu, který si vede sama zcela samostatně, český justiční 

orgán pouze dohlíží na zákonnost z pohledu českého právního řádu. Je důležité si 

uvědomit, že výslech prostřednictvím videokonference je právním úkonem probíhajícím 

zároveň na území dvou států a nesmí tedy porušovat právní řády ani jednoho 

z dotčených států. Výslech tak musí být pro český justiční orgán tlumočen, aby mohl 

dohlížet na zákonnost úkonu. Pokud český justiční orgán usoudí, že v průběhu výslechu 

dochází k porušování základních zásad trestního řízení nebo zájmy ČR, má právo podle 

§ 58 odst. 6 ZMJS výslech přerušit a přijmout taková opatření, aby výslech probíhal 

v souladu s těmito zásadami, v krajním případě je oprávněn výslech ukončit. Co se 

myslí termínem opatření není uvedeno, nicméně bude se jednat po vzoru staré úpravy  

§ 444 odst. 5 trestního řádu, že dožadující stranu na toto upozorní. 

O výslechu se vždy pořídí protokol, který má obsahovat také uvedení 

technických podmínek, za kterých byl výslech prováděn. V této souvislosti není bez 

zajímavosti zmínit zvláštnosti některých států. Nizozemí vyžaduje, aby celý výslech 

osoby byl písemně zaznamenán a následně osobou podepsán na každé nové straně 

protokolu. Řeší se to tedy tak, že po skončení výslechu zašle protokol emailem, český 

justiční orgán jej vytiskne, nechá podepsat vyslýchanou osobou i osobou, který na 

výslech na české straně dohlížel a následně zašle emailem zpět a originál poštou. Díky 

dnešním technickým pomůckám je možné tyto záležitosti řešit rychle a bez prodlení. 
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6. Psychologické aspekty výslechu svědka 

6.1. Obecný výklad 

 
Nepřehlédnutelnou součástí studie výslechu svědka jako takového jsou 

bezesporu psychologické aspekty tohoto úkonu. Z hlediska forenzní psychologie 

můžeme výslech definovat jako „zvláštní formu interpersonálního jednání“,
237

 přičemž 

psychologie se neomezuje pouze na zkoumání této interakce, ale také na psychologické 

aspekty samotné výpovědi, neboli zkoumá „jaké psychologické okolnosti se podílejí na 

utváření výpovědi.“
238

Není cílem této práce podat obsáhlou psychologickou studii 

výslechu svědka a jeho výpovědi, jak ji podává např. policejní psycholožka Čírtková ve 

svých publikacích určených zejména pro právníky. Cílem je postihnout pouze základní 

praktické otázky spojené s psychologickými aspekty výslechu svědka a jeho výpovědi, 

které v právnické práci věnující se výslechu svědka nelze pominout. 

Již existence několik základních principů českého trestního řízení, tedy zásady 

ústnosti a zásady bezprostřednosti, ukazují na význam mezilidské interakce při 

výslechu. Svědek by až na výjimky měl být slyšen přímo soudem, který bude 

rozhodovat o vině a trestu obžalovaného. Tento soud mu může klást otázky a činit si 

ucelený obraz o předmětných skutečnostech a okolnostech případu, o věrohodnosti 

svědka, o motivaci svědka a jeho postoji k celé věci. Výslech a potažmo získaný důkaz 

ve formě výpovědi je ovlivňován stejně jako každá mezilidská interakce osobností 

vyslýchajícího a osobností vyslýchaného a jejich aktuálním psychickým rozpoložením. 

Tyto faktory týkající se osob provádějící výslech a vyslýchaných nelze přehlížet. 

Pochopení základních vzorců prožívání těchto mezilidských interakcí mezi 

oběma stranami může výrazně pomoci vyslýchajícímu k úspěšnému vedení výslechu. 

Jak také uvádí ve své publikaci Psychologie výslechu Joža Spurný, dnešní soudní 

psychologie se v otázkách výslechu zaměřuje především na jeho praktické otázky.
239

 

Nicméně, je třeba si uvědomit, že psychologické zkoumání výslechu je velmi obtížné  

a utvářet zobecňující postupy vzhledem k vysoké variabilitě výslechových situací může 

                                                      
237

 Čírtková, L. Forenzní psychologie, 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 305. 
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 Čírtková, L. Forenzní psychologie, 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 305. 
239

 Spurný, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 10. 
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být zavádějící. Zkoumání psychologie výslechu tak má v zásadě za cíl poskytnout 

obecná doporučení, kterými se lze v závislosti na okolnostech inspirovat.
240

 

 

6.2. Psychologie výslechu svědka 

Spurný výstižně a stručně charakterizuje výslech z psychologického hlediska 

takto: „Výslech v psychologickém slova smyslu představuje dynamický, relativně 

uzavřený, časově ohraničený systém vzájemně podmíněných interakcí mezi 

vyslýchajícím a vyslýchaným.“
241

 Jedná se o zvláštní sociální situaci, která je 

charakterizována psychickou náročností pro zúčastněné osoby, zvláštními sociálními 

rolemi, které jsou při výslechu dány (vyslýchající a vyslýchaný) a specifickým 

předmětem nebo účelem, kterým je získání informací o vyšetřovaném skutku.
242

 

Úkon výslechu svědka lze nahlížet z hlediska psychologie třemi základními 

způsoby: jako percepční úroveň (vnímání osob účastných na výslechu navzájem), jako 

komunikační úroveň (komunikace osob při výslechu) nebo jako interakční úroveň 

(vzájemné ovlivňování osob při výslechu).
243

  

Do prvního náhledu na výslech (vnímání vyslýchaného vyslýchajícím, které 

vědomě i nevědomě ovlivňuje průběh výslechu) zařazujeme známé jevy jako halo efekt 

(jedna charakteristika vyslýchaného dominuje, ta je pro vyslýchajícího určující a podle 

ní si sám k vyslýchanému přiřazuje další očekávané přidružené charakteristiky), 

pygmalion-efekt (ovlivňování vyslýchaného představami a očekáváním vyslýchajícího), 

první dojem (lpění na názoru, který si vyslýchající utvoří hned na začátku výslechu), 

kognitivní rámce (vnímání vyslýchajícího určují předchozí zkušenosti), idiosynkrasie 

(alergie na nějaký znak vyslýchaného a tím zaujetí negativního postoje vyslýchaným)  

a další (Čírtková ve své publikaci ještě uvádí protipřenos nebo sociální stereotypy).
244

 

Vyslýchající by si měl být těchto jevů vědom, aby se jim při provádění výslechu snažil 

vyhýbat nebo se je alespoň pokusil ovládnout. Nicméně, jak Čírtková k těmto jevům 

poznamenává, vnímání vyslýchaného vyslýchajícím a utváření si obrazu o jeho 
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osobnosti významně přispívá k výběru taktiky výslechu,
245

 není tedy v lidských silách 

se těmto efektům a jejich případným negativním důsledkům na výslech plně vyhnout. 

Další úroveň, kterou lze u výslechu sledovat je komunikační stránka. Zde 

můžeme rozlišit verbální stránku a neverbální stránku, přičemž typicky verbální stránka 

je doplňována složky neverbální stránky. Verbální stránka pokrývá jak obsah a způsob 

sdělení. Čírtková pak uvádí některé ustálené verbální taktiky využívané k odhalení 

lživého svědectví. Jsou jimi strategie vzbuzování protireakce (neustálé vyzývání ke 

sdělení pravdy), strategie znejišťování (buzení dojmu, že vyslýchající disponuje všemi 

potřebnými informacemi a ví, kde je pravda), strategie doplňování (opakované vyzývaní 

k doplňování, co už svědek sdělil za účelem donucení svědka ke sdělení všeho, co ví), 

diskrepanční strategie (vyslýchající vede svědka k tomu, aby při vysvětlování rozporů 

své výpovědi odhalil i to, co ještě skrývá), strategie zapletení svědka do lži (svědek není 

veden ani přerušován s cílem, aby se zapletl do svých konstrukcí) a strategie odejmutí 

důvěry (taktika sloužící k vyprovokování svědka k ospravedlňování a tím k odhalení 

ještě skrytých informací).
246

Neverbální signály, pokud se je vyslýchající naučí číst, 

mohou být důležitým vodítkem pro vyslýchajícího v hodnocení výpovědi nebo ve 

zvolení taktiky dalšího postupu. Mezi neverbální komunikační prostředky lze uvést 

mimiku (výrazy obličeje), proxemiku (tělesná blízkost), pohled (zaměření, doba 

pohledu apod.), kineziku (pohyby) a posturu (postoj). Těmito neverbálními prostředky 

lze významně ovlivňovat pocity vyslýchaného. Lze si představit, že například vstoupení 

vyslýchajícího do osobního prostoru vyslýchaného a pokládat otázky v těsné tělesné 

blízkosti může vyslýchaného významně znejistět a tento způsob může být za určitých 

okolností dokonce používán jako psychologické donucování svědka k pravdivé 

výpovědi. Takový psychologický nátlak není nicméně v naší právní kultuře povolen a to 

ani u výslechu svědka, který je na rozdíl od obviněného k pravdivé výpovědi povinen. 

Konečně k interakční úrovni výslechu lze uvést, že stejně jako v každé jiné 

mezilidské komunikaci se rovněž při výslechu zúčastněné osoby svým chováním, 

projevy a postojem navzájem ovlivňují. Čírtková toto označuje jako objektivní 

skutečnost a označuje jakékoli pokusy o odstranění těchto vlivů z výslechu jako 

nesmyslné a nereálné.
247

 Čírtková dále rozlišuje základní aspekty, které spolupůsobí na 
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interakci mezi vyslýchajícím a vyslýchaným. Jsou jimi kontakt s vyslýchaným, 

atmosféra výslechu a styl komunikace.
248

 

Spurný ve své publikaci vypracoval typologii vyslýchajícího zohledňující dvě 

hlavní kritéria – způsob zacházení s mocí nad vyslýchaným (sebeprosazování nad 

vyslýchaným), a zda vyslýchající poskytuje nebo nikoli vyslýchanému podporu různého 

obsahu směřující k usnadnění výslechu.
249

 Můžeme tak pozorovat čtyři typy 

vyslýchajícího: vyslýchající uplatňující moc bez poskytování podpory (úřednický  

a neosobní přístup k vyslýchanému),
250

 vyslýchající uplatňující moc s poskytováním 

podpory (vyvážený typ podporující svou rolovou autoritu, ale s lidským přístupem 

k vyslýchanému),
251

 vyslýchající neuplatňující moc a neposkytující podporu 

(flegmatický přístup s žádnou touhou na úspěšný výslech),
252

 vyslýchající neuplatňující 

moc a poskytující podporu (výrazná ochota přispět k uvolněné atmosféře výslechu, ale 

s rizikem ztráty odstupu od vyslýchaného).
253

 Lze uvést, že svědky je nejvíce oceňován 

právě poslední typ vyslýchajícího, nicméně v těchto případech může hrozit, že tento 

pozitivní přístup bude vykládán jako projev slabosti vyslýchajícího.
254

 Jako ideální se 

pak zřejmě jeví typ vytvářející pozitivní atmosféru při výslechu, ale neustupující ze své 

role autority. 

 

6.3. Zvláštnosti výslechu dětí 

Jeví se jako samozřejmé, že způsob vedení výslechu a kladení otázek je nutné 

přizpůsobit dle individuálních charakteristik vyslýchaného svědka. Je třeba přihlížet 

k věku svědka, jeho osobnosti, rozumové vyspělosti i aktuálnímu psychickému nebo 

zdravotnímu stavu. Dodržovat určité postupy je nutné nejen za účelem úspěšnosti 

výslechu, tj. získat pravdivou a úplnou výpověď o okolnostech důležitých pro 

předmětnou trestnou činnost, ale také s ohledem na zásady přiměřenosti, šetrnosti 

postupu orgánů činných v trestním řízení a ochrany obětí trestných činů.  

                                                      
248

 Čírtková, L. Forenzní psychologie, 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 330. 
249

 Spurný, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 129. 
250

 Spurný, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 130. 
251

 Spurný, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 131. 
252

 Spurný, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 133. 
253

 Spurný, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 134. 
254

 Spurný, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 135. 



105 
 

Kategorie svědků, kteří jsou dětmi (resp. osobami mladšími osmnácti let), je 

bezesporu tou, ke které je třeba přistupovat zvlášť šetrně a přizpůsobit významně 

způsob výslechu, zejména jedná-li o skutečně děti malé, u kterých nejvíce hrozí riziko 

fabulace a záměna představy za skutečnost nebo negativní dopady související 

s opakovaným prožíváním způsobeného trestního činu při činění výpovědi.  

Základní mantinely provádění výslechu dětí lze nalézt v příslušných 

trestněprávních předpisech. Trestní řád stanoví, že je potřeba provádět zvlášť šetrně 

výslech svědků mladší osmnácti let o prožitých událostech, jejichž oživování by mohlo 

negativně ovlivnit jejich duševní a mravní vývoj a takovým způsobem, aby již nemusel 

být opakován. K takovému výslechu je také povinnost přibrat orgán sociálně-právní 

ochrany dětí, který má přispět svým působením ke správnému vedení výslechu, 

v některých případech mohou být přibráni také rodiče vyslýchaného dítěte.
255

 

V takovém případě se přihlíží nejen k postavení rodiče v daném trestním řízení, ale také 

k postoji rodiče k celé věci a schopnosti spolupracovat při výslechu, a zvažuje se také 

očekávaný obsah výslechu, aby právě přítomnost rodiče vyslýchané dítě výslech 

negativně neovlivnila. Zákon o obětech trestných činů pak dítě označuje jako předmět 

zvláštní ochrany, které má rozsáhlá práva stanovaná tímto zákonem.
256

 I zde je 

stanoveno, že je vůči oběti trestného činu postupovat mimo jiné s přihlédnutím k jejímu 

věku, rozumové vyspělosti a psychickému nebo zdravotnímu stavu.
257

 

Z výše uvedeného plyne, že s vyslýchaným dítětem se má zacházet obzvlášť 

šetrně a mají se využívat všechny dostupné prostředky k tomu, aby se dítěti výslechem 

neprohlubovala psychická újma, která byla způsobena trestným činem. Aktuální vcelku 

rozsáhlá zákonná úprava podmínek výslechu děti potvrzuje, že se má za to, že dítě je 

běžně schopno podat relevantní a pravdivou výpověď, ačkoli v minulosti byla dětská 

výpověď psychology často odmítána (např. německým psychologem a filozofem 

Williamem Sternem nebo francouzským psychologem Alfredem Binetem).
258

 

Zajímavým příkladem experimentu, který vyústil rovněž v odmítnutí dětských svědectví 

je experiment z roku 1911 vedený belgickým psychologem Varendonckem, kde bylo 

osmnáct sedmiletých dětí dotázáno na barvu vousů jejich učitele. Šestnáct z těchto dětí 
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dalo odpověď, ačkoli učitel žádné vousy neměl. Varendonck údajně s ohledem na své 

experimenty řekl: „Kdy se konečně vzdáme, v civilizovaných zemích, toho, abychom 

poslouchali dětské výpovědi u soudů?“
259

 

Nejčastějším problémem u výslechu dětí je zmiňována jejich ovlivnitelnost. 

Jinými slovy děti se více než dospělí snaží vyslýchajícímu vyhovět a pokud vycítí, co 

chce slyšet, snaží se takovou odpověď poskytnout. Čím nižší věk dítěte, tím se udává 

vyšší možnost této ovlivnitelnosti.
260

Pro vyslýchajícího je tedy důležité se neustále 

v tomto směru kontrolovat, aby riziko ovlivnění dětského svědka bylo co nejnižší. 

Psychologie v tomto ohledu podává některá doporučení jako vyhnout se uzavřeným 

otázkám s odpověďmi omezenými na ano-ne, neboť dítě může mít vyšší tendenci 

s vyslýchajícím spíše souhlasit, dále se na výslech pečlivě připravit s cílem omezit tak 

návodné otázky, které může vyslýchající bezděčně položit nebo využít pokládání tzv. 

kontrárních otázek (dotaz na okolnost nebo skutečnost, která se nemohla v daném 

případě odehrát; vyslýchající doufá, že svědek bude nesmysl popírat a přitom uvede 

další významné okolnosti).
261

 

Uvádí se, že u dítěte výrazně více než u jakéhokoli jiného svědka je pro 

výslech významné okolní prostředí, kde se výslech odehrává a jeho celková atmosféra. 

Z tohoto důvodu se na policejních služebnách nebo jiných příslušných úřadech zřizují 

místnosti uzpůsobené pro výslech dětí tak, aby se v takovém prostředí cítily dobře a 

jejich výkon spočívající v podání výpovědi byl pozitivně podpořen. U výslechu se také 

využívají různé podpůrné pomůcky určené zejména pro výslech zneužívaných nebo 

týraných dětí jako jsou panenky Jája a Pája, na kterých dítě může ukázat, co se mu stalo 

a nemusí to vyjadřovat slovně. Tyto výslechy se nahrávají pomocí videokamery a je 

možné je za podmínek stanovených zákonem použít v dalším řízení, jak rozebráno 

výše.
262
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6.4. Psychologie výpovědi 

Lze říci, že psychologie výpovědi se vyvinula v návaznosti na původní 

kategorické odmítání výpovědi svědka jako důkazu v trestním řízení, kdy se různými 

vědeckými experimenty dokazovaly nespolehlivosti podávaných výpovědí a tím se 

pozorovalo jejich utváření.
263

 Čírtková pak upozorňuje na oblasti zkoumání psychologie 

výpovědi, které definoval William Stern. Jsou jimi individuální diagnostika, která se 

zaměřuje na celkovou osobnost svědka, diagnostika kolektivního působení, která se 

věnuje vlivům vnějšího prostředí, kde probíhá výslech, a konečně psychologie aktu 

neboli věrohodnost samotné výpovědi.
264

 

Psychologie tedy sleduje, jakým způsobem dochází k utváření výpovědi a které 

okolnosti a vlivy se na tomto jevu podílejí. Utváření výpovědi dle Čírtkové zahrnuje 

čtyři fáze: získání informací (vnímání svědka předmětné události), uchování informací 

(vštípení informací do paměti svědka), předání informací (poskytnutí informací 

vyslýchajícímu) a zpracování poskytnutých informací vyslýchajícím.
265

 Proces 

reprodukce vnímaných událostí, které jsou zpracovávány osobou svědka subjektivním 

způsobem, významně ovlivňuje prostředí, ve kterém dochází k výslechu, a také osoba 

vyslýchajícího a její postoj. V procesu předávání informací lze postihnout dvě základní 

chyby, kterých se svědci dopouští. Je jím tendence k subjektivní změně vnímaných 

informací a tendence k neúplnosti výpovědi, k čemuž dochází zejména v monologické 

části výslechu.
266

 Dále často dochází ke vzpomínkovým omylům a potížím s popisem 

prožitých událostí.
267

 

Pro účely této práce je nejzajímavější posuzování věrohodnosti výpovědi. 

Čírtková rozlišuje věrohodnost výpovědi a pravdivost výpovědi.
268

Věrohodnost se týká 

otázky, zda výpověď čerpá z paměťových procesů a nikoli z logických úvah nebo 

výmyslů, přičemž pravdivost výpovědi je právním pojmem pro skutečnost, zda podaná 

výpověď odpovídá zjištěným skutečnostem a tvoří s nimi logický řetězec událostí. 

Věrohodná výpověď je rovněž pravdivá, ale jedná se o subjektivní pravdu zpracovanou 
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očima svědka.
269

Věrohodnost výpovědi také úzce souvisí s otázkami schopnosti 

vyslýchajícího odlišit lži v podávané výpovědi. Co se týče falešných výpovědí, 

psychologie rozeznává hlavní dva druhy výpovědi – lživou a sugestivní, neboli 

výpověď, které vyslýchaný věří, ale která neodpovídá realitě, a která vzniká vlivem 

autosugesce nebo vnější sugesce.
270

  

Při posuzování věrohodnosti výpovědi by měl vyslýchající přihlížet ke třem 

základním hlediskům. Jsou jimi osobnost svědka, jeho motivace k podání výpovědi 

(svědek jako poškozený, který má zásadní osobní zájem na řízení) a samotná výpověď 

(zde se sleduje chování svědka verbální a neverbální). Mezi verbální příznaky lživé 

výpovědi lze uvést odmítání rozšíření výpovědi, ačkoli by takové informace vyslýchaná 

osoba měla mít k dispozici, vyjadřování přehnané přízně vyslýchajícímu, přeřeknutí 

nebo natahování odpovědi s cílem získat čas, přidrzlé vystupování nebo podávání 

stereotypních sdělení, které se ani po opakování neliší.
271

 Neverbální signály jsou 

mnohoznačné a je třeba je posuzovat v přímé souvislosti s mluveným slovem a obsahem 

podávané výpovědi, obtížně se tedy charakterizují obecné znaky, které by bezpečně 

ukazovaly na lživou výpověď. V tomto ohledu se uplatní spíše zkušenost 

vyslýchajícího. 
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Závěr 

Téma výslechu svědka je široké a lze jej pojmout několika způsoby. Tato práce 

se zaměřuje nejen na procesní zakotvení a provádění výslechu svědka, ale také na osobu 

svědka (tj. stanovení definice svědka a analýza jeho práv a povinností), na přístup 

příslušných orgánů k němu a jeho ochranu (tj. ochrana svědka, který je zároveň obětí 

trestného činu, ochrana svědka mladšího osmnácti let a ochrana svědka, jehož totožnost 

a podoba jsou utajeny). V souladu s vytyčenými cíli je zanalyzována příslušná právní 

úprava, související judikatura a na některých místech je rovněž odkazováno na příklady 

z praxe a na zahraniční právní úpravu. 

Část této práce se věnuje způsobům výslechu svědka, zejména výslechům 

prostřednictvím videokonference s důrazem na mezinárodní justiční spolupráci. Tak jak 

bylo v úvodu avizováno, dochází zde za využití zkušeností s těmito formami výslechu 

k zachycení jejich praktického provádění a postihnutí jejich kladů a záporů. Potřeba 

přeshraniční spolupráce nadále roste rychlým tempem a staré způsoby provádění 

výslechů v cizím státě (zaslání žádosti o právní pomoc spočívající v provedení výslechu 

a poskytnutí za tímto účelem seznam otázek) nahrazují nové díky moderním 

technologiím (výslech pomocí videokonferenčního zařízení). V praxi je tento způsob 

výslechu justičními orgány čím dál více využíván, neboť umožňuje svědka vyslechnout 

přímo dožadujícím justičním orgánem a přitom šetří náklady na přesun svědka z ciziny 

k výslechu. 

Jedním z okruhů této práce je ochrana svědka a to jak z pohledu ustanovení 

vztahujících se na svědka, který je zároveň obětí trestné činu, nebo svědka mladšího 

osmnácti let, tak ochrana ohroženého svědka a s tím související problematika výslechu 

utajeného svědka, a to zejména v kontextu základních práv obviněného. Rozebrán je 

proto tento institut s ohledem na zaručené právo na obhajobu a spravedlivý proces a 

limity tohoto institutu z hlediska postoje Evropského soudu pro lidská práva ve 

Štrasburku. Po provedené analýze lze shrnout, že opatření k utajení svědka nelze 

používat automaticky, ale pouze v odůvodněných případech podle pečlivého 

zhodnocení daných okolností při splnění principu proporcionality.
272

 Jedná se o závažný 
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zásah do práva na obhajobu, ke kterému má být přistoupeno jen ve výjimečných 

případech a který bude patřičně odůvodněn.
273

 Výpovědi utajených svědků k odsouzení 

nestačí, ale vždy musí být podpořeny ještě dalšími důkazy.
274

 

V závěru práce je také menší část věnována psychologii výslechu, kterou pro 

trestněprávní praxi nelze ani v právnické práci zcela opominout. Tato část je pojata 

pouze rámcově a jsou zde vytyčeny pouze základní aspekty tohoto dílčího tématu, které 

lze využít pro praxi. 

Problematika výslechu svědka a jeho ochrany je poměrně detailně zakotvena 

v příslušných právních předpisech a literatura je k tomuto tématu bohatá, neboť se jedná 

o nejčastější důkazní prostředek v trestním řízení. Jako nedostatek této úpravy lze 

nicméně identifikovat chybějící efektivní zajištění svědka u výslechu, který se výslechu 

vyhýbá. Ohledně tohoto tématu se aktuálně diskutuje mezi právními experty a stanovení 

určité formy zajištění svědka se očekává v rámci rekodifikace trestního řádu.  Praktické 

potíže pak přináší i ustanovení sloužící k ochraně osobních údajů svědka, kdy na žádost 

svědka se některé jeho údaje neuvádějí do protokolu, ale vedou se zvlášť tak, aby se 

s nimi mohly seznamovat pouze zákonem stanovené osoby. V tomto směru si lze klást 

otázku k efektivitě a hospodárnosti tohoto postupu. Nicméně v dnešní době čím dál 

většího tlaku na ochranu osobních údajů, což lze sledovat při vyjednávání evropských 

předpisů v Bruselu, lze v budoucnu očekávat další zvyšování podobných nároků. 

Díky analýze získávání informací od svědka v průběhu trestního řízení bylo 

zjištěno, že jako problematické se také v praxi mohou jevit omezené možnosti využití 

protokolů o výslechu svědků z přípravného řízení u soudu. Těžiště dokazování 

v trestním řízení je však zakotveno v řízení před soudem a orgány konající úkony 

v přípravném řízení musejí mít tuto skutečnost na zřeteli a provádět výslechy takovým 

způsobem, aby získané důkazy bylo možné před soudem použít.
275

 

Závěrem lze shrnout, že tato práce sledovala cíle stanovené v úvodu a podala 

ucelený výklad k problematice svědka, jeho výslechu a ochrany v trestním řízení při 
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využití některých zkušeností z praxe z oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve 

věcech trestních. 
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Shrnutí 

 

Tato práce se věnuje české právní úpravě výslechu svědka v rámci trestního 

řízení. Kde je to vhodné a účelné, je podán stručný výklad k některým částem 

zahraniční úpravy, která je vyložena rámcově v kontrastu k české právní úpravě. Na 

příslušných místech také dochází k uvedení příkladů přímo z praxe. 

První část je věnována způsobilosti být svědkem a jeho právům a povinnostem. 

Podán je také výklad ke svědkovi, který je zároveň obětí trestného činu a ke svědkovi, 

který je osobou mladší osmnácti let. Významná část práce se také věnuje ohroženému 

svědkovi, u kterého jsou dány důvody pro použití opatření k utajení jeho totožnosti a 

podoby. 

Tato práce podává výklad zejména k hlavní povinnost svědka dostavit se k 

výslechu a vypovídat. Vzhledem k tomu, že se příslušné orgány potýkají s problémem 

zajištění svědka u výslechu, je v tomto směru podán zevrubný výklad k možným 

zajišťovacím opatřením. Výklad se také věnuje výjimkám a limitům povinnosti svědčit. 

Rovněž je prezentován obecný průběh výslechu svědka, který obsahuje dvě základní 

fáze – monologickou část a dialogickou část. 

Další část práce se věnuje výslechu svědka v různých fázích trestního řízení. 

Dva hlavní okruhy trestního řízení jsou definovány – výslech svědka v přípravném 

řízení a výslech svědka v řízení před soudem. Podrobně rozebrány jsou rovněž otázky 

použitelnosti protokolů o výslechu svědka z přípravného řízení. 

Kapitola týkající se způsobů výslechu obsahuje nejen výslech svědka 

prostřednictvím videokonference, a opatření, kterými je v průběhu výslechu zajišťována 

ochrana svědka a jeho výpověď, ale také výslech svědka prostřednictvím příslušného 

orgánu cizího státu. 

Poslední část práce se věnuje rámcově psychologickým aspektům výslechu 

svědka. Jsou zde rozebrány obecné principy této problematiky, specifika výslechu dětí a 

psychologické aspekty výpovědi. 
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Summary (Cizojazyčné resumé) 

 
This thesis is dealing with the Czech regulation of a witness questioning in 

criminal proceedings. Where appropriate, there is also brief information about parts of 

foreign regulation which is outlined in contrast to the Czech legislation. The examples 

from practice are also presented. 

First part is dedicated to the capacity to be a witness and its rights and duties. 

The presentation of a witness as a victim of crime and a person under the age of 18 

years is included. The significant part is also dealing with an endangered witness who 

needs to be protected by measures of classification of his identity and appearance. 

The main duty to appear at questioning and to testify is broadly examined. The 

competent authorities are facing a problem of ensuring a witness at the questioning and 

in this context a commentary of possible measures is presented. The exceptions and 

limits of the duty to testify are described. The general description of a questioning of a 

witness which contains two main parts – the part of monologue and the part of dialogue 

– is as well presented. 

The next part is dealing with a questioning in different stages of proceedings. 

The two main scopes are defined – a questioning during pre-trial stage and a 

questioning during trial stage. The question of use of protocols on testimony provided in 

pre-trial stage is widely examined. 

The chapter regarding methods of executing a questioning is including but not 

limited to a questioning of a witness via video link, measures used during questioning in 

order to protect the witness and his testimony and questioning a witness via a competent 

authority of another State. 

Final part of the thesis is dealing very briefly with the psychological aspects of 

a witness questioning. There are examined general principles of this matter, specificities 

of a questioning of children and psychological aspects of testimony. 
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Abstrakt 

Rigorózní práce se věnuje tématu výslechu svědka v rámci trestního řízení. Obsahuje 

výklad pojmu svědka, jeho práv a povinností a specifika výslechu svědka, který je 

zároveň obětí trestného činu nebo osobou mladší osmnácti let. Práce se dále věnuje 

možnostem ochrany svědka. Je podán výklad k zajištění svědka u výslechu a k limitům 

donucování svědka k výpovědi. Práce také rozebírá výslech svědka v jednotlivých 

fázích trestního řízení, různé způsoby výslechu svědka včetně videokonferencí a 

rámcově také psychologické aspekty výslechu svědka. 

 

Abstract 

This thesis is dealing with the subject of a witness in criminal proceedings. It contains 

an examination of the term of witness, its rights and duties and specificities of a 

questioning of a witness who is a victim of crimes and a person under the age of 18 

years. The thesis is then dealing with possibilities of protection of a witness. There is a 

presentation of measures ensuring a witness at a questioning and of limits of forcing a 

witness to testify. The thesis is also dismantling a questioning of a witness in different 

stages of criminal proceedings, different methods of questioning including 

videoconferences and briefly also psychological aspects of questioning a witness.  
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