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Příloha č. 2 - Rozhovor s pracovníkem č. 1 

Pracovník, který se mnou vedl rozhovor, pracuje jako metodik na odboru obecné 

kriminality policejního prezidia (Útvar speciálních činností služby kriminální policie a 

vyšetřování SKPV). S kolegy vytvářejí metodiky, podle které postupují policisté a podle 

které by postupovali všichni policisté - specialisté po linii mládeže, trestné činnost páchané 

na dětech a dětmi v celé ČR. Pracovník má 18 let zkušeností jako vyšetřovatel po linii 

trestné činnosti páchané na dětech a dětmi z výslechové praxe, a to i ještě z dob, kdy 

neexistovaly speciální výslechové místnosti1. Pracovník má zkušenosti z výslechové praxe 

i po vzniku speciálních výslechových místností, čímž se umožnilo zachytit změnu se 

zavedením výslechů dětských obětí ve speciální výslechové místnosti. Situaci ve SVM 

hodnotí jako jednodušší, vzhledem k eliminaci sekundární viktimizace dítěte, obecně i 

stresu vyšetřovatele, neboť je tam sám, může se plně soustředit na dětského svědka nebo 

někdy dětského pachatele, nic nezapisuje (rušivé elementy viz psací stroje a počítače se 

podařilo eliminovat). V současnosti se vše nahrává. Všechny osoby, které jsou 

z procesního hlediska přítomné výslechu, sedí ve vedlejší místnosti, sledují záznam 

výslechu. V praxi je každý případ je jiný, na každý případ nelze stanovit jednotný postup2. 

Ke každému případu se přistupuje individuálně, a i z toho důvodu má metodická činnost 

své opodstatnění. Policisté volají, ptají se, když nevědí, když potřebují se poradit. Aby jim 

pracovníci SKPV mohli říct „ano, postupujte tak a tak“, nebo „ne postupujte jiným 

způsobem“. 

Rozhovor 

1. Násilí páchané na dětech v celosvětovém kontextu ve srovnání s Českou 

republikou 

„Násilí páchané na dětech bohužel bylo, je a bude. Násilí bude v celosvětovém kontextu, 

tzn. celosvětově, ČR nevyjímaje. Liší se to země od země, v některé zemi máme dětskou 

práci, v podstatě otrokářskou práci, v některých zemích jsou děti nuceni ke sňatkům již 

v útlém věku, někde fungují v rámci prostituce, je s nimi obchodováno, někde jsou více 

týrané, jsou v tom velké rozdíly. Samozřejmě jsou země a těch zemí je mnoho, kde přijaly 

zákon, který zakazuje tělesné tresty na dětech, ČR tento zákon nemá, zatím. Většina těch 

zemí je vázaná úmluvami3, hlavně Úmluvou o právech dítěte. V ČR dochází týrání dětí i 

samostatně, ale i v kontextu domácího násilí. Dříve před revolucí se o tom nehovořilo, 

patřilo to mezi latentní trestné činnost. Poté, co probíhá již několik let osvěta, křivka 

týraných dětí a domácího násilí se zvyšuje proto, že se o tom více hovoří, což je jedině 

dobře. Je to více oznamováno, více to prošetřuje Policie, na druhou stranu to více vypovídá 

o stavu společnosti, což není dobré, není to dobrá vizitka ve společnosti jako takové. Souvisí 

to s tím, že jsou stále přípustné tresty na dětech, rodiče si to mnohdy neuvědomují. Něco 

jiného je plácnutí přes zadek ale něco jiného jsou pohlavky, bití, to už hraničí s týráním 

dítěte. A pak domácí násilí, ve kterém děti vyrůstají. Byť je to mezi partnery, tak děti něco 

občas schytají, ale nemůžeme hovořit pouze o tělesných důsledcích, ale i o těch psychických 

a tam je to ve větším nepoznaném důsledku. Dítě si to přenáší do svého dospělého života, 

vybírá si podle toho partnera pro svůj život a stává se z toho začarovaný kruh.“ 

2. Význam speciální výslechové místnosti v policejní praxi (proč se provádí výslech 

dětí právě v této speciální místnosti, jaká jsou pozitiva SVM a jaká jsou negativa 

SVM) 

                                                 
1 Tehdy byly výslechy prováděny v kancelářích, ale i v místech, které byly vhodné pro děti (jako je 

např. dětský domov). Při výslechu byly přítomny osoby, které mají z procesního hlediska právo být 

u výslechu, navíc i dětský psycholog a technik, který dělal záznam kamerou z toho výslechu. 
2 Jednotný postup nám sice stanoví TrŘ, zákon č. 218/2003 Sb., teď nově ZOTČ, ale pak jsou k tomu 

nějaké praktické znalosti a dovednosti. 
3 Další úmluvy jsou ve smyslu zabránění páchání násilí na ženách, na dětech, obchodování s dětmi, 

dětské prostituce. 



„Policie má 64 Speciálních výslechových místností v celé ČR a v loňském roce, tzn. v roce 

2016 zde proběhlo téměř 2500 úkonů. SVM nejsou určeny jen pro dětské oběti, ale pro 

všechny zvlášť zranitelné oběti, nebo pro všechny osoby, pro které je to v tu chvíli vhodné, 

může to být pozůstalý po zemřelém, který zemřel v důsledku tr. č. Pro pozůstalého bude 

daleko lepší, když si může sednout do místnosti, která nevypadá stroze jako kancelář, ale 

je zařízena jako pokoj, alespoň se tomu přibližuje. Proč se provádí výslech dětí? Je to z toho 

důvodu, aby se zabránilo sekundární viktimizaci dítěte. Aby se ten výslech, na který se 

vyšetřovatel musí perfektně připravit, provedl pokud možno jednou a nemusel být 

opakován. Mohou nastat okolnosti, kdy je nutné výslech doplnit. V rámci vyšetřování se 

rozšíří obvinění o další trestné činy i na dítěti a pak je nezbytné doptat se dítěte na další 

okolnosti. Pak je nutné k výslechu opětovně přistoupit. Pozitiva speciálních výslechových 

místností: nejsou tam žádné rušivé elementy, je tam jen vyšetřovatel a dítě. Ostatní osoby 

jsou ve vedlejší monitorovací místnosti a mohou výslech sledovat. Místnost je upravená, 

dětem se tam většinou líbí. Pokud děti nejsou schopny vyjádřit, jsou silně traumatizované, 

malé, využívají se speciální výslechové pomůcky, na kterých mohou děti ukázat průběh toho 

jednání pachatele, používají je i dospělí, pokud je žena znásilněná a není schopna to říct, 

může to ukázat na těchto výslechových pomůckách. Negativa speciálních výslechových 

místností - zatím žádná nejsou. Na negativum jsme zatím nepřišli.“ 

3. Specifika vedení výslechu dítěte (dokumenty vnitrostátního práva, vzniklé 

metodiky určující způsob vedení výslechu dítěte, další osoby účastné u výslechu 

dítěte) 

„Výslech dětských svědků upravuje § 102 TrŘ. Jsou zde přesně popsány náležitosti 

výslechu dětského svědka. Policie tvoří a i má v současné době ve spolupráci s psychology 

dětskými, státními zástupci a soudci metodiku výslechu dítěte. Něco jiného je přečíst si 

znění paragrafu a něco jiného je sednout si s tím dítětem do SVM a umět se přiblížit dítěti, 

navázat kontakt apod. To je velmi důležité, dítě toho vyšetřovatele vidí poprvé v životě a 

současně se mu má svěřovat. Navázání kontaktu je to nejdůležitější, když se ti dva potkají 

a potom když se získá důvěra dítěte. Umět klást otázky tak, aby dítě pochopilo, na co se 

ptám a dokázalo na ně odpovědět. A to jsou důvody, proč má Policie specialisty, jsou to 

lidé, kteří prochází celoživotním vzděláním, aby dokázali jednat s dítětem, vést výslech, aby 

z procesního hlediska nemusel být ten úkon opakován. Metodiky jsou určeny pro vnitřní 

potřeby, nejsou veřejně přístupné a aktualizují se podle potřeby (změní se legislativa, změní 

se metodika). Dítě musí vědět proč tam je, k čemu to je, jaká má práva, povinnosti, to se 

může změnit s legislativou. Jedna věc je biologický věk dítěte a jedna věc je procesní 

postavení. Psycholog tam může i nemusí být, záleží na konkrétním případu. Vždy u každého 

výslechu musí být přítomen OSPOD. Pokud je pachatel již jako obviněný, má právo se 

zúčastnit výslechu jeho obhájce. Pokud je výslech neopakovatelným a neodkladným 

úkonem, pak je nutná přítomnost soudce, státního zástupce, dle § 102 TrŘ může být člen 

rodiny výslechu přítomen, nicméně pro dítě to je stresující. Pokud se tr. čin stal v rámci 

rodiny, tak to vylučuje přítomnost rodiče. Z praxe - měla jsem holčičku, které bylo asi 6 let, ale 

byla na úrovni 3 letého dítěte. Měla diagnostikovaný autismus. Tam jsem maminku povolila, protože 

holčička nebyla schopná vydržet se mnou v jedné místnosti. Musí se to posuzovat individuálně, 

případ od případu.“ 

4. Role vyšetřovatele při výslechu dítěte (požadované vzdělání, výcvik, předpoklady 

pro výkon, další povinné vzdělávání)  

„Policista musí absolvovat vzdělání, vzdělávací povinné kurzy, bez nich nemůže být 

specialistou. Na kurzech se dozví podrobnosti k zákonům, co se vztahují obecně k dětem, 

veškeré metodiky, co jsme vytvořili, dozví se vývojovou psychologii dítěte, znalosti 

z psychologie, biologii dítěte jako takového, specifika handicapovaných dětí atd. Každý rok 

děláme celorepublikové školení pro specialisty, předáváme jim do praxe různá stanoviska 

nejvyššího státního zastupitelství, vydané judikáty, s tím vším se musí seznamovat. Těmito 

specialisty se stávají v praxi ženy i muži, je to tak 50:50. Myslím si, že tahle problematika 

je nejsložitější ze všech problematik, u těch dětí je to specifické. Pokud nepociťujete vnitřní 

nutkání, že to je to, co chci dělat, tak to dělat nemůžete. Můžeme mít perfektního 



vyšetřovatele ale pokud nebude mít vztah k dětem, nebo nebude umět navázat kontakt 

s dětmi, tak těžko na té problematice bude pracovat. Není potřeba toho, jestli je ten člověk 

těsně po škole, nebo je několik let v praxi. Samozřejmě že praxe je důležitá. Nikde není 

psáno, že ten, kdo je právě ukončil školu, kdo si bude chtít doplnit vzdělání a bude v tom 

chtít pracovat, že nemůže být perfektní vyšetřovatel na této linii.“ 

5. Techniky zvyšující ochotu dítěte komunikovat při výslechu 

„Využíváme speciální výslechové pomůcky a máme dokonce celou rodinu – děti (chlapec, 

dívka), otec, matka, dědeček, babička. Je to z toho důvodu, že k některým tr. činům dochází 

i v rámci rodiny, bohužel i mezi prarodiči a vnoučaty. Děti na nich mohou ukázat průběh 

toho jednání pachatele, a to je jedno, jestli jsou ony poškozené nebo jsou svědkem tr. činu, 

předávají to a říkají, jak se to stalo. Speciální výslechové pomůcky se dají použít i pro 

mravnostní tr. činy. Dají se ale i využít kresby. Dítě kreslí svůj prožitek. Může k tomu 

přihlížet i psycholog, je-li přibrán, aby vyhotovil znalecký posudek. Může se stát, že oběť 

bude natolik traumatizovaná, že vytěsní tu událost, nebude schopna o ní hovořit. Ale bude 

schopna ji výtvarně vyjádřit. Proto se využívá té kresby.“ 

6. Odstraňování nebezpečí sekundární viktimizace při vedení výslechu 

„SVM jednak samy o sobě a jednak samotný přístup k dítěti. K tomu nám pomáhají 

metodiky, abychom dokázali zminimalizovat nebezpečí sekundární viktimizaci dítěte. Proto 

osoby (např. obhájce obviněného, soudní znalec…), které nejsou přítomny výslechu, čekají 

v monitorovací místnosti, z důvodu, aby nemohlo dojít k manipulaci a zastrašování dítěte. 

Na to pamatuje i TrŘ. Otázky dítěti (a dítětem se rozumí osoba do 18 let) smí položit pouze 

policejní orgán. I kdyby obhájce položil otázku, tak ji předá napsanou či sdělí policejnímu 

orgánu, upraveno § 102 TrŘ. Je to z toho důvodu, aby byla minimalizovaná sekundární 

viktimizace dítěte.“ 

7. Situace komunikačně náročné ve výslechové praxi vedení výslechu dítěte 

„Celý výslech dítěte je náročný. Biologický věk dítěte je jedna věc, ale jsou tu různé 

vývojové úrovně. Na každý výslech se musí policista připravit, mít přesně prostudované 

všechny podklady, připravit si alespoň zhruba kostru výslechu dítěte, a ještě musí počítat, 

že se každé dítě chová trochu jinak. Policista musí být schopen upravovat konstrukci, jak 

to bude vést, nikdy nevíte, jak se dítě zachová, co řekne, co neřekne. Pro vyšetřovatele je 

to náročné jak z pohledu přípravy, tak z pohledu samotného výslechu, nemůžete na sobě 

nechat nic znát, nonverbální komunikace je nesmírně důležitá, hraje v tom výraznou roli. 

Např. halo efekt když přijde ,skejťák´ – když ho člověk uvidí a řekne si v duchu ,no to bude 

zase něco´, přesně tato reakce je něco, co dítě odezírá z nás a co si my nemůžeme dovolit, 

protože potom nám neřekne už vůbec nic. To je samozřejmě ta náročnost té přípravy 

výslechu a pak náročnost vedení výslechu jako takového.“ 

8. Duševní hygiena vyšetřovatele (prožívání, chování, důsledky prožitých náročných 

situací, vyrovnanost s těžkými osudy dětí, supervize, prevence syndromu 

vyhoření)  

„Pokud jsem vyšetřovatel/kriminalista - specialista na této linii, především nesmím žádný 

případ ,zvnitřňovat´. Setkáváme se od těch nejjednodušších trestných činů páchaných na 

dětech (tzv. bagatelními tr. činy) až po ty nejzávažnější, kterými jsou vraždy dětí. Kdyby 

člověk prociťoval všechny případy, se kterými se setká, tak by tu práci nemohl dělat. V tu 

chvíli člověk hledí na to, aby co nejvíce pomohl dítěti, anebo těm pozůstalým. Aby udělal 

všechno proto, aby byl pachatel potrestán. Rozhodně si to nesmí zvnitřňovat a nosit s sebou, 

byť si ji stejně sebou nosí a stále na ni myslí a zkoumá, co by se ještě dalo, nedalo změnit. 

Od roku 2010 má každé Krajské ředitelství Policie svoje policejní psychology, i krizové 

interventy, čehož může v případě potřeby využít.“ 

Závěrem rozhovoru tento respondent dodal, že se do budoucna plánuje vybudování dalších 

speciálních výslechových místností a také, že Česká republika patří k zemím, které pracují 



s dětskými oběťmi na dobré a kvalitní úrovni: „V zahraničí se občas setkáváme s kolegy 

s tím, že si ČR stojí velmi dobře co se týče výslechu dětí, výslechových pomůcek, speciálních 

výslechových místností, opravdu mnohde v zahraničí takovéto „vymoženosti“ vůbec 

nemají, nejsou všude výslechové místnosti, nemají všude výslechové pomůcky. Naopak když 

je přivezeme s sebou a mohou se na ně v zahraničí podívat, tak jsou z toho nadšení, že něco 

takového existuje a motivuje je to v následném zavedení do praxe. Ptají se nás v rámci 

mezinárodní spolupráce, jestli bychom jim mohli poskytnou nějakou naši dobrou praxi. Co 

se týče výslechu dětí, je na tom ČR velmi dobře.“ 

 

  



Příloha č. 3 - Rozhovor s pracovníkem č. 4 

Náplň Vaší pracovní činnosti, Vaše dosavadní výslechová praxe a zkušenosti 

„Nacházíte se tady na Krajském ředitelství policie hl. města Prahy na 3. oddělení odboru 

obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. 3. oddělení má za úkol 

odhalovat a vyšetřovat sexuálně motivovanou trestnou činnost páchanou na dětech. 

Odhalujeme a vyšetřujeme tzv. ,sedmnáctkové případy´, kdy dolní hranice trestní sazby je 

minimálně pět let a výše. Pohybujeme se v té rovině sexuálních deliktů. V praxi to znamená 

případy znásilnění nezletilých osob, nezletilých dětí mladších patnácti let, případy 

obchodování s lidmi a i případy, které jsou ,méně závažné´jako pohlavní zneužití, pokud 

jsou nějakým způsobem výjimečné svým rozsahem, závažností, komplikovaností apod. I 

když ty případy spadají primárně do působnosti okresních ředitelství nebo u nás obvodních 

ředitelství v Praze, tak se tady také zpracovávají. Méně pak už případy dětské pornografie. 

To spíše v případě, že to souvisí s vyšetřovanou kauzou větší závažnosti. Na zdejším 

oddělení působím šestnáctým rokem. Jsem operativec. Působím zejména v té fázi 

odhalování.“ 

1. Násilí páchané na dětech v celosvětovém kontextu ve srovnání s Českou republikou 

„Na to nedokážu upřímně řečeno odpovědět, protože to souvisí se statistikami a musím 

říct, že nejsem příznivcem statistik, protože mravnostní trestná činnost je více než 

kterákoliv jiná trestná činnost s největší latencí. Statistiky nemají až tak vypovídající 

hodnotu. Na tom jak si stojíme v poměru s ostatními státy to není nezbytné pro mou práci 

znát, důležité je sledovat moderní trendy v té naší činnosti. Důležité je, že děláme 

maximum.“ 

2. Význam speciální výslechové místnosti v policejní praxi (proč se provádí výslech dětí 

právě v této speciální místnosti) 

„Jedním slovem ohromný. Já to budu demonstrovat na tom, jak to bylo před zavedením 

SVM. Kdy se všechny výslechy odehrávali za přítomnosti několika osob, kdy dítě bylo přímo 

konfrontováno s několika osobami, které vědomě či nevědomě ovlivňovali nebo mohli 

ovlivnit celý průběh výslechu, ať už verbálně, nebo neverbálně (svými postoji, grimasami). 

Mohlo dojít k tomu, že dítě naprosto rozhodili a dítě neřeklo nic. Rušivé elementy se 

zavedením SVM odstranily. A záleží na osobnosti toho vyšetřovatele, jak se na ten výslech 

připraví. Všichni ti, kteří se mohou nebo musí zúčastnit, sedí v té monitorovací místnosti a 

sledují to online. Prostřednictvím vyšetřovatele mohou klást otázky. Děti, vzhledem k tomu 

charakteru případu, který vyšetřujeme, často vypovídají proti svým blízkým, proti lidem, 

které mají povětšinou rády. Další věc je, že audiovizuální výstup je poté součástí spisového 

materiálu k soudu. Jiný dopad má výslech, který tam můžete pustit, vidíte bezprostřední 

reakce dítěte, než když se tam výpověď čte. Nahrávka také slouží pro soudního znalce, který 

nemůže být přítomen tomu výslechu, ale může ledacos vyčíst z nonverbálního projevu 

dítěte. Zároveň donutí každého, kdo tam jde, aby se připravil na výslech, jelikož všechny 

chyby jsou na nahrávce vidět. Myslím si, že je to nejobtížnější disciplína v té praxi.“ 

3. Specifika vedení výslechu dítěte (dokumenty vnitrostátního práva, vzniklé metodiky 

určující způsob vedení výslechu dítěte, další osoby účastné u výslechu dítěte) 

„Klade značné nároky zejména na osobnost vyšetřovatele, a to nejenom z roviny právní, 

ale i psychologické. Vyšetřovatel musí mít velké znalosti o vývojové psychologii, každá ta 

věková skupina má svá určitá specifika a ty musí vyšetřovatel během výslechu zohlednit. 

Např. nesmí mít přehnaná očekávání od dítěte předškolního věku co do časového zařazení, 

četnosti toho skutku apod. Potom se také setkáváme s dětmi, které jsou nějakým způsobem 

handicapované. Vyšetřovatel si musí umět poradit s neočekávanými reakcemi. Může se 

vyslýchat poškozený, svědek, anebo může mít výslech podobu neodkladného a 

neopakovatelného úkonu. Ten by se měl konat v případě, že není znám pachatel a je 

nebezpečí toho, že by mohl být vypátrán za nějaké delší časové období, tzn. že dojde 

k dekreaci paměťové stopy, tak, aby se úkon nemusel opakovat a to se obligatorně vyžaduje 



přítomnost soudce. Jinak u výslechu dítěte (mladšího osmnácti let) musí být osoba, která 

má zkušenosti s výchovou mládeže viz § 102 TrŘ, přibírá se OSPOD, dětský psycholog 

(kterých je mimochodem u nás velmi málo), soudce, státní zástupci. V případech, kdy se 

neprovádí neodkladný a neopakovatelný úkon a pachatel je znám, tam má právo být 

přítomen i obhájce toho obviněného, který také může klást otázky. Rodiče mohou být 

přítomni u výslechu, ale většinou to nedoporučujeme z taktických důvodů.“ 

4. Role vyšetřovatele při výslechu dítěte (požadované vzdělání, výcvik, předpoklady pro 

výkon, další povinné vzdělávání)  

„Jak vyšetřovatel dokáže navázat kontakt s tím dítětem, od toho se odvíjí úspěšnost celého 

výslechu. Měli by si sednout, protože dítě vypovídá o niterních věcech a měl by mít 

k vyšetřovateli důvěru. Pokud jde o požadované vzdělání, měl by projít policejní úpravou, 

zkušenosti s aplikací potřebných zákonů (TrŘ, TrZ, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 

ZOTČ, závazné pokyny týkající se problematiky dětí, mravnosti apod.). Vyslýchající to 

musí ovládat. Dále to jsou znalosti a poznatky z vědních oborů, které jsou k výslechu 

nezbytné, tj. vývojové psychologie, sexuologie. Nemůžeme po vyšetřovateli chtít, aby to byl 

sexuolog a psycholog zároveň, ale znalost této problematiky je nutná. Požadavky se odvíjí 

od toho, kde jste zařazená, na jakém úseku policie, na Krajském ředitelství musí být všichni 

vysokoškoláci, na těch nižších součástech je za potřebí jiný stupeň vzdělání. Ale ta 

průprava musí být stejná ať už jste zařazena na okresním, obvodním, nebo krajském 

ředitelství. Dítě musí odcházet z výslechu nezničené. Úkon musíme provést co nejšetrněji. 

Sami se musíme vzdělávat. A pokud cítíme mezery v určitých oblastech, tak bychom se to 

měli ,dopřivzdělat´. Na Krajském ředitelství je nastavené celoživotní vzdělávání, kde 

chceme prostřednictvím přednášek, ať už kolegů ze sboru, nebo civilních lektorů doučit 

potřebné znalosti. Přichází sem dětská gynekoložka, soudní znalec v oblasti dětské 

psychologie, soudci, státní zastupitelé, sociální pracovnice, kteří vyšetřovatele seznámí se 

zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, všichni ti, kteří mají co říct k dané problematice. 

Vyšetřovatel má mít znalosti nejen pokud jde o právní úpravu trestně právní, nebo vnitřní 

normu, ale i o sociálně-právní normu, ty, které by mohly souviset s ohroženými dětmi.“ 

5. Techniky zvyšující ochotu dítěte komunikovat při výslechu 

„Demonstrativní pomůcky využíváme, ale není to záležitost, která by byla všespásná. 

Vyšetřovatel s nimi nemůže začít. Musí vědět, kdy je použít. Pokud jde o to využití, máme 

také nějaká určitá pravidla, dána trestně právní úpravou apod. Ale dítě má možnost s námi 

komunikovat i jinak, než verbálně, dítě nám může napsat to, co na něm bylo spácháno.“ 

6. Odstraňování nebezpečí sekundární viktimizace při vedení výslechu 

„Souvisí se to se snahou vyšetřovatele se sebevzdělávat, musí ovládat takové techniky, 

abychom to dítě tady zbytečně netraumatizovaly. Chceme zjistit velké detaily toho skutku, 

abychom ten případ mohli dobře okvalifikovat, abychom mohli pachatele ve spolupráci se 

státním zastupitelstvím postavit před soud, ale zároveň nemůžeme to dítě zničit. Je to 

zatěžující, co si budeme povídat. Vyšetřovatel by tak měl komunikovat se znalci, 

s psychology. V praxi se někdy nevyhneme situaci, kdy bohužel musíme se dítěte 

opakovaně doptat, když jde např. o nové skutečnosti. Bohužel se někdy nevyhneme tomu, 

že přicházíme opětovně s dítětem do kontaktu.“ 

7. Situace komunikačně náročné ve výslechové praxi vedení výslechu dítěte 

„Těch je hodně. Odvíjejí se od charakteru toho dítěte, charakteru vyšetřované události. 

Něco jiného je, když je pachatel z okruhu blízkých, jiná je situace, když je to někdo tzv. 

z ulice. Člověk pro dítě neznámý znamená daleko větší ochotu dítěte vypovídat. U známého 

pachatele se dítě zmítá v adekvátních pocitech, kdy má zneuživatele rádo, na druhou 

stranu vnímá, že je něco špatně. Problém může být poučení dítěte vzhledem k jeho 

osobnosti, vysvětlit přiměřeně jeho věku, jak říká zákon, že nemusí vypovídat proti svému 

tatínkovi, kdyby způsobil nebezpečí jeho trestního stíhání. Komunikačně náročné jsou 

situace, kdy vyslýcháme dítě s handicapem.“  



8. Duševní hygiena vyšetřovatele (prožívání, chování, důsledky prožitých náročných 

situací, vyrovnanost s těžkými osudy dětí, supervize, prevence syndromu vyhoření) 

„Myslím si, že zásadou je, aby striktně odděloval práci od svého soukromí. Lehko se to 

řekne, hůř udělá. Netahat si problémy domů, neboť to není profesionální. Samozřejmě se 

nevyhneme tomu, že čas od času nás nějaký případ zachvátí víc, ale mnoho z nás máme 

svoje rodiny, takže zatěžovat soukromý život pracovními věcmi není úplně dobře. Pokud to 

člověk nezvládne, tak asi není na místě, aby tuto práci dělal. Každý se se situacemi 

vyrovnává po svém, někdo sportuje, někdo tíhne ke kultuře. Důležité je to oddělovat, to je 

to, co dělá profesionála profesionálem. U Policie jsou psychologové, máme možnost se na 

ně obracet s nějakými problémy, nevím, jak moc je tato služba využívaná, ale s těmi 

konkrétními případy se musíme vypořádat my tady a za jeden provaz se státním 

zastupitelstvím. S dalšími ředitelstvími policie se setkáváme na společných poradách, IMZ 

(instrukčně-metodické zaměstnání, pozn. autorky), čas od času si vyměňujeme zkušenosti. 

Jsou to ale i pracovní kontakty, ČR je země malá, takže velmi často my dožadujeme nějaké 

úkony z druhého konce republiky a oni zase od nás, takže si vycházíme vstříc. Spolupráce 

funguje. Není možné, abychom za každým výslechem jezdili po republice. Kolegové 

procházejí stejnou průpravou jako my. Samozřejmě když je něco zásadního, něco stěžejního 

pro ten případ, máme tu možnost, že jezdíme sami.“ 

Dobré příklady vedení výslechu dětí ze zahraničí + vize do budoucna v ČR 

„Jsou určité odlišnosti výslechu dětí v různých státech. Někde může výslech vést i jiná 

osoba, než vyšetřovatel. U nás vede jen vyšetřovatel, na policii musí vést výslech policejní 

orgán, ale může konzultovat nějakou výslechovou taktiku např. s psychologem. Ve většině 

zemí se používají místnosti na způsob SVM, používají se různé demonstrační pomůcky, je 

to hodně podobné. Co nám třeba trošku vadí, že soudy nebo státní zastupitelství trvají na 

přepsání výslechu, že nestačí nahrávka, ale chtějí to mít v té listinné podobě. Ale jsou to 

marginality, se kterými se dokážeme vyrovnat. Co je asi největším problémem, je shodnout 

se na uchopení případu. Vyšetřování mravnostní trestné činnosti je jednou 

z nejnáročnějších, protože v mnoha případech máte tvrzení proti tvrzení, vycházíme pouze 

z výpovědi pachatele a oběti. Jde o to, abychom řešení případů byli schopni pojímat stejně 

a abychom se shodli se státním zástupcem uchopit konkrétní případ, jak komunikovat s těm 

lidmi apod. V praxi se stává, že k výslechu můžete dojít různými cestami, ale my musíme 

zvolit tu nejšetrnější pro dítě a to může být někdy problém. Protože jednodušší cesta se 

nemusí slučovat s nějakými psychologickými poznatky co zatíží dítě. Shoda všech, kteří do 

toho mají co promlouvat, a to mám na mysli vyšetřovatele, státní zastupitelství, soud, 

psychology, sociální pracovníky, je alfou a omegou. Tedy dohodnout se, co je největším 

zájmem dítěte.“ 

„Na závěr bych rád doplnil, že na této problematice by měli pracovat osoby, které jsou 

motivované, které ta práce baví. Jak říkám, je to práce odlišná od ostatních problematik. 

Souvisí to samozřejmě s výběrem lidí, kteří tady pracují. 

„Psycholog nemůže vyslýchat v trestním řízení. Pokud případ prověřuje policie, 

pak je to záležitost policie. To, že se s tím dítětem může pracovat v nejrůznějších 

organizací tak tomu samozřejmě nechceme zamezit. Protože čím víc takovýchto 

kvalitních organizací (na mysli DKC, pozn. autorky), kde jsou skuteční odborníci 

na problematiku syndromu CAN, protože ne každý dětský psycholog je odborník 

syndromu CAN. Takže zdůrazňuji, tím lépe pro všechny oběti. Mají víc možností, 

jak nakontaktovat odborníky. Naším zájmem je, abychom spolupracovali se všemi 

těmi, kteří nějakým způsobem pracují s dětmi, ať už to jsou školy, výchovná zařízení, 

dětské domovy, nejrůznější neziskové organizace, OSPOD, zdravotnická zařízení. 

O tom, že je dítě zneužíváno se nedozvíte od někoho z hospody, ale právě od lidí, 

kteří s dětmi pracují. Proto je nezbytná spolupráce s těmi institucemi. Mít s nimi 

dobré vztahy. 



Vím, že se připravuje novela ZOTČ ve smyslu dotýkající se zmocněnce, ale nejsem 

si jistý. Ale vrátím se k tomu zákonu. Je perfektní. Když to řeknu hodně natvrdo, 

došlo k určitému zrovnoprávnění práv pachatele, který on má celou řadu a které 

vyplývají z TrŘ s těmi právy oběťmi – např. právě možnost zmocněnce. A to jedině 

dobře.“ 

 


