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1. Aktuálnost (novost) tématu: Výslech svědka je tradičním důkazním prostředkem používaným po 

staletí u nás i v zahraničí, má tedy své pevné místo v dokazování, ať již v řízení trestním, civilním či 

správním. Jakkoliv by se z uvedeného zdálo, že na tomto poli není již cokoliv objevovat, že jde o 

institut zcela jednoznačný, staletími prověřený, opak je pravdou. Stále se vyvíjející právní řád reaguje 

na soudobé potřeby v daném procesním právu. V trestním řízení je třeba se vypořádávat nejen se 

změnami trestního řádu (ať již jde o podání vysvětlení svědkem, jeho výslech, použitelnost dřívějších 

výpovědí svědka či jeho vysvětlení v pozdějších fázích procesu etc.) a navazující judikatury, je třeba 

se intenzivně zabývat i zcela novým zákonem o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech 

(zák. č. 104/2013 Sb.), který nově upravuje mezinárodní spolupráci v trestních věcech, nakolik se 

změny dotkly i výslechu svědka (např. v úpravě výslechu prostřednictvím tzv. videokonference), 

reagovat je ovšem třeba i na vyvíjející se judikaturu Evropského soudu pro lidská práva týkající se 

výslechu svědků a kontradiktornosti řízení (např. rozhodnutí Breukhoven proti České republice, 

Tseber proti České republice a další). Ve spojitosti se stále probíhající modernizací českého trestního 

řízení a jeho přizpůsobování moderním celosvětovým trendům se řada dílčích novel trestního řádu 

dotýká právě i tohoto institutu. Proto je třeba se výslechu svědka neustále věnovat, zkoumat dopady 

dílčích novel na jeho praktické fungování, zjišťovat současné nedostatky právní úpravy a navrhovat 

jejich řešení. Jde tak o téma stále živé a aktuální, tedy vhodné ke zpracování v rigorózní práci. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru trestního práva procesního, ale též z dalších 

právních oborů, vedle trestního práva hmotného především z práva ústavního, též evropského 

a mezinárodního veřejného,  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autorka se měla zabývat současnou právní úpravou, měla 

zohlednit současnou i dřívější judikaturu, příp. provést srovnání historické či mezinárodní,   

- použité metody – odpovídají tématu, bylo zapotřebí provést analýzu současného stavu, 

případně provést srovnání historické či mezinárodní, vhodné bylo uvést též úvahy de lege 

ferenda. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Autorka rozdělila práci do 6 částí, k nimž přidala nečíslovaný úvod a 

závěr. V první kapitole se věnuje pojmu svědka, jeho postavení, právům a povinnostem, 

vymezuje zvláštní postavení svědka, který je zároveň obětí či zvlášť zranitelnou obětí, resp. 



osobou mladší 18 let, věnuje se též ochraně svědka. Následuje druhá kapitola o povinnosti 

svědčit a o jejích limitech, kde ve třech podkapitolách se zabývá zajištěním svědka pro účely 

výslechu, dále pak výjimkami z povinnosti vypovídat a nakonec limity donucování 

k výpovědi. Zde by bylo možno vytknout, že v rámci tohoto podřadného členění autorka zcela 

opominula pasáž odpovídající názvu kapitoly, tedy povinnosti svědčit, a zabývá se v podstatě 

jen procesními aspekty zajištění svědka pro účely výslechu. Z textu je ale zřejmé, že autorka 

odlišuje různé povinnosti svědkovy, a sice jednak povinnost dostavit se na předvolání 

k příslušnému orgánu a jednak vypovídat o všech jemu známých skutečnostech (a to pravdu 

a nic nezamlčet), přičemž každá z těchto povinností má různé limity a její splnění lze různě 

vynucovat a případně i sankcionovat. V rámci kapitol pak dochází k určitému směšování 

těchto povinností, jakož i reakcí na jejich porušení ze strany orgánů činných v trestním řízení 

(zejm. v kap. 2.1.1.). Jednu zvláštní podkapitolu pak zde autorka věnovala dalším možnostem 

zajištění svědka, kde se věnuje především úpravě de lege ferenda v podobě tzv. pořádkového 

zajištění svědka, resp. jakési krátkodobě vazby svědka (ovšem nelze tento institut srovnávat 

s jakýmisi donucovacími vazbami za účelem donucení svědka bezdůvodně odmítajícího 

vypovídat k výpovědi, má jít jen o zajištění přítomnosti svědka na úkonu orgánu činného 

v trestním řízení). Ve třetí kapitole se autorka velmi stručně zabývá průběhem výslechu 

svědka. Ve čtvrté kapitole se snaží postihnout zvláštnosti výslechu svědka v závislosti na 

stadiích trestního řízení a různých možnostech orgánů činných v trestním řízení procesně 

účinným způsobem zajistit důkazní prostředek v podobě zachycení výpovědi svědka. V páté 

kapitole postihuje zvláštnosti výslechu svědka s ohledem na způsob jeho výslechu – výslech 

osobně přítomného svědka, jeho výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení. 

V dalších podkapitolách pak uvádí zvláštnosti výslechu svědka při užití opatření k jeho 

ochraně a výslech svědka v rámci mezinárodní justiční spolupráce. V poslední šesté kapitole 

se věnuje psychologickým aspektům výslechu svědka. Autorka nezařadila žádnou speciální 

kapitolu s mezinárodním srovnáním, ovšem na cizozemské úpravy odkazuje a určitá řešení 

podle zahraničních vzorů nabízí přímo v pojednání o jednotlivých institutech, jak bylo 

uvedeno shora. Autorka neprováděla ani srovnání historické. Stejně tak autorka nenabídla 

zvláštní kapitolu s návrhy de lege ferenda, ovšem s některými možnostmi budoucích 

legislativních změn se zabývá v rámci jednotlivých kapitol. Členění práce je tak vcelku 

logické, kapitoly na sebe navzájem navazují, v některých případech však odkazy na již 

vyřčené bez odkazu na konkrétní pasáž konkrétní kapitoly či podkapitoly poněkud ztěžují 

orientaci v textu (byť jde o postup pochopitelný ve snaze vyhnout se duplicitám a 

redundancím). Řazení kapitol je také logické. 

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Autorka cituje z cizích 

prací standardním způsobem. Přehled použité literatury není na rigorózní práci nijak zvlášť 

obsáhlý a řada děl, která by na dané téma bylo možno v seznamu očekávat, v něm není 

zahrnuta. Předně by bylo možno očekávat zařazení alespoň běžných základních pramenů ke 

zkouškám z trestního práva procesního, jako jsou současně aktuální učebnice (chybí 

především učebnice autorského kolektivu Šámala, Musila a Kuchty, jakož i učebnice 

autorského kolektivu okolo Císařové, Fenyka a Gřivny), či komentáře (např. Fenykův, či 

Novotného). Stejně tak některé významné monografie k obecnějším tématům trestního 

procesu by bylo možno na dané téma zmínit (např. Šámalovy zásady, Beckovské monografie 

na téma přípravného řízení a řízení před soudem 1. stupně, Molkovu monografii ke 

spravedlivému procesu etc.). Pouhých 32 položek s prameny (z toho 1 nesprávně zařazená 

položka mezi tyto prameny je důvodová zpráva k novelizaci trestního řádu) skutečně není 

mnoho. Mezi prameny autorka zařadila dvě práce cizojazyčné (jednu z nich pak citovala i 

v běžném textu). Při uvádění pramenů a při citacích autorka zpravidla dodržuje jednotný 

formát citací, který odpovídá ČSN ISO 690, resp. 690-2.  

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autorka se v práci zabývala vybraným 

tématem způsobem typickým v kandidátských pracích. Autorka popisuje vždy v rámci 

jednotlivých kapitol probíraný institut, vychází při tom zpravidla z dostupných literárních 



pramenů. V některých ohledech by bylo možno si představit hlubší rozbor daného tématu, 

nastínění praktických i teoretických problémů, možností jejich řešení s vlastní argumentací 

ve prospěch té či oné varianty. Např. na str. 70 práce bych očekával hlubší rozbor požadavku 

na kontradiktorní provádění důkazů včetně rozboru a odkazu na judikaturu českého Ústavního 

soudu a Evropského soudu pro lidská práva, a to především ve vztahu k použitelnosti 

protokolu o výslechu svědka, který byl proveden nikoli kontradiktorně (např. rozhodnutí 

Tseber proti ČR, Breukhoven proti ČR), zejm. jde-li o výslech svědka podle § 158a tr. řádu, 

příp. i podle § 102 tr. řádu; případně na str. 81 bych očekával hlubší argumentaci k výhodám 

výslechu svědka osobně přítomného (zvláště pokud autorka se chtěla v této kapitole zabývat 

jednotlivými způsoby výslechu svědků a tomuto základnímu a nejvyužívanějšímu způsobu 

logicky vyčlenila samostatnou kapitolu), zejm. ve vztahu k základní zásadě volného 

hodnocení důkazů. V některých případech autorka nezohlednila v textu aktuální úpravu (např. 

na str. 67 ust. § 202 odst. 6 tr. řádu). Někdy autorka užívá zavádějící pojmy (např. dozorující 

soudce na str. 56 – ve smyslu soudce, který je účasten výslechu svědka podle § 158a tr. řádu), 

který evokuje srovnání s „dozorujícím státním zástupcem“, někdy je kvůli nevhodné 

formulaci celé tvrzení zavádějící a neodpovídající reálnému stavu věci (např. na str. 78 – o 

dovolání se zpravidla rozhoduje v neveřejném zasedání a nikoli ve veřejném zasedání, které 

je skutečně spíše výjimečné, byť formulace § 265r odst. 1 tr. řádu naznačuje opak, ale reálně 

výjimky ve prospěch neveřejného zasedání tam uvedené pokrývají drtivou většinu případů). 

Naopak je třeba velmi ocenit kapitoly, v nichž autorka pojednává o mezinárodní justiční 

spolupráci. Je zřejmé, že se autorka touto problematikou zabývá, což ostatně přiznává v úvodu 

své práce, v této oblasti tak má vlastní praktické zkušenosti, které mohla promítnout do obsahu 

práce (snad jedinou drobnou výtku by bylo možno vznést na nadbytečné a pro tento typ práce 

nevhodné uvádění některých osobních údajů soudních osob).  

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je členěna 

standardním způsobem. Autorka v práci nevyužívala tabulky ani grafy. 

- Jazyková a stylistická úroveň: Autorka užívá spisovného jazyka, práce je psána vcelku 

čtivě, v práci se gramatické chyby či stylistické nedostatky nebo neobratná vyjádření 

vyskytují spíše výjimečně (zpravidla v důsledku přehlédnutí, v některých případech jde ale o 

systémovou chybu – např. nepsaní čárky před spojkou „a to“). Pro příští práce je též vhodné 

autorce doporučit psát odkazy na příslušná ustanovení zákonů přímo do běžného textu a nikoli 

do poznámek pod čarou (přeskakování na poznámky pod čarou zbytečně rozptyluje 

pozornost, čtenář očekává v poznámce rozbor příbuzného tématu, pojmu apod., který by se 

do běžného textu nehodil, navíc psaní odkazů na konkrétní ustanovení v běžném textu je 

v právnických pojednáních standardní, nijak neobvyklé, srozumitelnost textu tím nijak netrpí, 

text ani příliš nenabývá). Ostatně citace zákonů neodpovídá příliš běžným zvyklostem. 

Autorka zařadila seznam zkratek až za text práce (čehož ke své chybě jsem si všiml až po 

dočtení práce), zde lze doporučit umístit jej na počátek práce, kde bývá obvykle umisťován, 

také by bylo vhodné do něj zařadit veškeré v práci užité zkratky, včetně slovních, zvláště není-

li zkratka jedinečná (např. zkratka „Úmluva“ nemusí nutně odkazovat na evropskou Úmluvu 

o ochraně lidských práv a svobod, která se obvykle zkracuje EÚLP, podobně tomu může být 

i u zkratky „Soudní dvůr“, obvykle zkracovaný SDEU – např. nejvyšší soudní instance v SRN 

má též v názvu toto slovní spojení – BGH – Bundesgerichtshof, neboli Spolkový soudní dvůr). 

Zkratky pak mají sloužit ke zjednodušení textu a psaní práce, jakož i nepřetěžování textu, 

proto je vhodné je po jejich vytvoření též používat (naproti tomu autorka tak v řadě případů 

nečiní – např. poznámky č. 20 a 21, přitom by vlastní text práce mohl být výrazně jednodušší, 

pokud by autorka formulovala větu typickým způsobem – např. „oběť je definována v § 2 

odst. 2 ZObTč…, resp. v druhém případě „- § …“), čímž by zcela vypustila nadbytečné a 

rozptylující poznámky pod čarou. Dále je třeba odkazy na ustanovení citovat v tuzemsku 

standardním způsobem – např. § 211 odst. 3 písm. b) tr. řádu, nikoli jen 3 b) apod. Nadto je 

poněkud neobvyklá citace zákonů, v níž na prvním místě autorka uvádí, z jakého dne je právní 

předpis, tedy údaj, který se obvykle vůbec neuvádí. V tomto směru je lepší držet se běžných 



zvyklostí. 

 

4. Případné další vyjádření k práci: Autorka zpracovala obvyklé téma kandidátských prací 

obvyklým způsobem, na práci přes shora uvedené drobné nedostatky je třeba ocenit především 

obšírné pasáže týkající se mezinárodní justiční spolupráce při výslechu svědků, které bývají v jiných 

kandidátských pracích na toto téma opomíjeny (nakolik jde o specifickou a stále poměrně řídce 

využívanou možnost, přesto s obrovským potenciálem, který nyní objevuje i justiční praxe). Autorka 

v tomto směru má cenné zkušenosti, o které se podělila se čtenáři i v textu práce. Práce jinak splňuje 

též formální požadavky na rigorózní práci (požadavek 100 normostran byl naplněn). 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Jak by měla vypadat právní úprava umožňující omezení osobní svobody svědka, který je 

orgánům činným v trestním řízení nedostupný, za účelem jeho výslechu? 

 Jaké nároky klade Evropský soud pro lidská práva, příp. český Ústavní soud, na použitelnost 

protokolů o výslechu svědka z přípravného řízení, nebyl-li svědek vyslechnut kontradiktorně? 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 6.10.2015 

 

 

JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 

konzultant práce 


