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ABSTRAKT 

Rigorózní práce se věnuje tématu výslech poškozeného z trestněprávního, 

kriminalistického a kriminologického hlediska se zaměřením na problematiku sekundární 

viktimizace. Obsahuje výklad pojmů poškozený, oběť a výslech, zabývá se metodami a 

taktikou výslechu se specifikami spojenými s osobou poškozeného. Popisuje změny, 

které do českého právního řádu přinesl zákon o obětech trestných činů. V empirickém 

výzkumu pak práce na konkrétních příkladech ukazuje, jak může nevhodně vedený 

výslech vést až k druhotné újmě oběti, a nabízí řešení některých dílčích problémů 

spojených s výslechem poškozeného. 

 

ABSTRACT 

This thesis is dealing with the criminal interrogation of injured person from criminal, 

criminalistic and criminological aspect and emphasizes the issue of secondary 

victimization. It contains an examination of the terms injured person, victim of crime and 

criminal interrogation, then is dealing with methods and tactics of questioning with 

specific issues involved in injured person´s matter. The thesis describes changes in Czech 

system of law caused by the Statute of victims of crime. On particular cases based on 

author´s research the thesis shows how can wrongly managed questiong leads to 

secondary victimization of victim, and offers solutions of particular problems involved in 

criminal interrogation of injured person. 

 

Klíčová slova: výslech, poškozený, sekundární viktimizace, oběť trestného činu 

Keywords: criminal interrogation, injured person, secondary victimization, 

victim of crime
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Úvod 

 

Výslech poškozeného nebo výslech oběti je tématem, které není v odborných kruzích 

příliš častým předmětem zájmu. Hovoří-li se o obětech trestných činů nebo 

o poškozených trestným činem, bývají zmiňována zejména jejich práva v trestním řízení, 

náhrada škody v adhezním řízení či relativně nová právní úprava v zákoně o obětech TČ.  

Ani literatura k tomuto tématu není příliš pestrá, výslech obětí nebo poškozených rozebírá 

spíše okrajově. 

Právě z toho důvodu jsem si zvolila téma výslech poškozeného. Mám za to, že ačkoli 

se obětem trestných činů, potažmo poškozeným, věnuje více pozornosti než v minulých 

letech (což vyústilo až v přijetí zákona o obětech TČ), některé faktory této problematiky 

zůstávají dosud neprobádané. Dalším podnětem ke zvolení tohoto tématu práce bylo, že 

při výzkumu prováděném ke své diplomové práci zabývající se tématem znásilnění jsem 

narazila na značné množství výslechů osob poškozených trestným činem, které jsem 

považovala za špatně vedené a pro oběť stresující. Protože však přímo v diplomové práci 

nebyl prostor pro podrobnější ukázku toho, jak takové výslechy poškozených probíhají, 

rozhodla jsem se tomuto tématu více věnovat v práci rigorózní.  

Cílem této rigorózní práce je tedy v její teoretické části zmapovat výslech 

poškozených osob z hlediska trestněprávního, kriminologického a kriminalistického, se 

zaměřením na problematiku sekundární viktimizace obětí. Dle mého názoru je 

sekundární viktimizace tématem, o němž dosud není hovořeno tak často, jak by bylo 

vhodné. Proto empirická část této práce zaměřená na výslech poškozených má za cíl 

ukázat, jak může nevhodně vedený výslech vést až k sekundární viktimizaci oběti. 

Hypotézy, které jsem si vytyčila, se týkají toho, kdo nevhodné otázky nejčastěji pokládá 

a v jakých případech bývají oběti pokládány. 

První kapitola této práce se zabývá stručnou historií trestního řízení s důrazem na 

postavení poškozené osoby v něm, a to od dob, kdy se trestní řízení zahajovalo z podnětu 

poškozené osoby, až do 20. století, které upravilo postavení poškozeného u nás tak, jak 

jej známe v našem platném trestním řádu. Druhá část první kapitoly definuje základní 

pojmy, jimž se bude tato rigorózní práce více věnovat. 

Druhá kapitola podává výklad o výslechu poškozeného z trestněprávního hlediska, 

kdy nejprve ukazuje, jaká práva má poškozený v trestním řízení, a jaká práva má 
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zmocněnec poškozeného, a následně se věnuje právní úpravě výslechu. Výslech 

poškozeného není v trestním řádu samostatně upraven, proto se druhá kapitola zaobírá 

úpravou výslechu svědka v trestním řádu se zdůrazněním aspektů týkajících se poškozené 

osoby. 

Třetí kapitola pojednává o výslechu poškozeného z hlediska kriminalistického. Zde 

jsem se zaměřila na kriminalistickou úpravu výslechu jako takového, na jeho taktiku, 

stadia, formování výpovědi, apod. Rozdělila jsem výslechy do několika kategorií podle 

osoby, která je vyslýchána, a na závěr jsem se věnovala otázce psychologických aspektů 

výslechu a role psychologa u výslechu. Závěr kapitoly byl věnován zvláštním druhům 

výslechu – výslechu utajeného svědka, výslechu dítěte a výslechu před rekognicí. 

Čtvrtá kapitola se zabývá poškozeným a jeho výslechem z hlediska 

kriminologického. Zde se podrobněji rozebírají pojmy viktimizace, její příčiny a 

následky, ale také doporučení pro jednání s obětí trestného činu a pro samotný výslech, 

aby nedocházelo k sekundární viktimizaci obětí. 

Pátá kapitola se věnuje zákonu o obětech TČ, který v současné době představuje 

stěžejní úpravu práv obětí v našem právním řádu. Kapitola pojednává o skupinách práv 

obětí se zaměřením na předcházení sekundární viktimizaci, které zákon zakotvil. Na 

mnoha místech pak srovnávám právní úpravu se skutečností, se kterou se setkávám ve 

své praxi. 

Šestá kapitola, kterou považuji pro tuto rigorózní práci za stěžejní, na konkrétních 

případech ze soudních spisů zabývajících se znásilněním ukazuje, jaké otázky jsou 

poškozeným pokládány, přičemž cituje doslovně zejména protokoly o výslechu svědka 

v přípravném řízení. Na začátku této kapitoly jsem vytyčila dvě hypotézy, které jsem na 

závěru zhodnotila z pohledu provedeného výzkumu. Závěr poslední kapitoly obsahuje 

návrhy de lege ferenda, které považuji za vhodné z hlediska budoucí právní úpravy práv 

osob poškozených trestným činem. 

Ve své práci jsem vycházela zejména z literatury a odborných článků, zaměřených 

na téma výslech a poškozený. Cenným zdrojem informací pak byly již zmiňované soudní 

spisy, které představují základ empirického výzkumu. 
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1 Exkurz do historie a definice pojmů 

 

Historie výslechu a postavení osoby poškozené je úzce spjata s historií trestního 

řízení jako takového. Na následujících stranách se proto tato práce bude, byť okrajově, 

věnovat historii trestního řízení se zaměřením na úpravu výslechů a práv osob 

poškozených trestným činem. 

 

1.1 Trestní řízení do 20. století  

Nejprve je třeba poukázat na to, že podle starého českého práva nebyl trestný čin 

vnímán jako čin nebezpečný pro společnost, ale jako útok proti soukromé osobě, která 

byla případným iniciátorem zahájení procesu. Proces měl tedy zcela soukromoprávní 

charakter, neboť záleželo na poškozeném, zda bude chtít svou záležitost řešit před 

soudem.1 Soukromé osoby jako žalobci přitom převažovaly až do roku 1627.2 

V dokazování převládalo až do konce 14. století řízení ordálové, tzv. boží soudy – 

strany dokazovaly své tvrzení odvoláváním se na Boha. Soudci poté jen konstatovali 

výsledek Boží vůle, nenalézali tedy objektivní pravdu, ale pouze dozorovali, zda jsou 

dodržována příslušná pravidla pro ordálové soudy.3 

Od 16. století nabývalo na důležitosti přiznání obviněného, kterého bylo dosaženo 

použitím tortury či mučení – výpovědi učiněné na mučidlech pak byly považovány 

za rozhodující důkaz. Do roku 1768 nebyly druhy mučení nijak kodifikovány, běžně však 

proces začal psychickým nátlakem a končil natažením na skřipec. Mučení byli 

podrobováni zejména lidé z nižších vrstev.  

Soukromá iniciativa žalobce v případě, že došlo k použití tortury, znamenala, že 

žalobce měl odpovědnost za škody, které mučení obžalovanému způsobilo, pokud 

se prokázalo, že zločin nespáchal. Stejně tak měl odpovědnost za škody, které byly 

obžalovanému způsobeny vězněním na základě jeho žaloby.4 

Důležitým milníkem pro trestní řízení byly kodifikace trestního práva v 18. století.  

                                                      
1 MAREČKOVÁ, Marie. České právní a ústavní dějiny: stručný přehled a dokumenty. 1. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 449 s. ISBN 80-244-1502-x, s. 47. 
2 MALÝ, Karel. České právo v minulosti. 1. vyd. Praha: Orac, 1995, 269 s., obr. na příl. ISBN 80-85903-

01-6, s. 52. 
3 Tamtéž, s. 53-54. 
4 MAREČKOVÁ, M., op. cit. sub 1, s. 51. 
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V roce 1707 byl vydán Trestní zákoník Josefa I., který se zabýval procesním 

právem. Upravil pravidla inkvizičního procesu v případech, kdy bylo řízení zahájeno 

z úřední povinnosti, v ostatních případech zůstávala v platnosti pravidla akuzačního 

procesu.  

Roku 1768 byl vydán trestní zákoník Marie Terezie „Constitutio Criminalis 

Thereziana“, který měl dvě části – jedna se zabývala trestním řízením a druhá 

obsahovala soupis trestných činů a trestů za ně. Stejně jako dříve bylo korunou důkazů 

doznání, k němuž se používala tortura. Nově se však využívala pouze u zločinů, za které 

bylo možno uložit trest smrti. Pravidla tortury byla Terezianou jasně stanovena – 

po psychickém nátlaku následovala palečnice, šněrování rukou, natažení na skřipec 

a horké lámání na skřipci. Z uvedeného je zřejmé, že se jednalo o zákoník zpátečnický 

a ke své době nepřiměřený, který mj. vycházel z presumpce viny, z přenesení důkazního 

břemene na obžalovaného a z inkvizičního procesu (vyšetřovatel byl totožný 

se soudcem). 

Pozitivním a osvícenským průlomem bylo v roce 1787 vydání Všeobecného 

zákoníku o zločinech a trestech Josefa II. Zákoník již nadále nepovoloval mučení, 

nadto vycházel z presumpce neviny, a poprvé uplatňoval zásady „nulla poena sine lege“ 

a „nullum crimen sine lege“. I přes tyto kladné stránky měl zákoník řadu nedostatků 

(zejm. kruté tělesné tresty, odsuzování na galeje apod.) 

Všeobecný zákoník Josefa II. však neměl dlouhého trvání, neboť v roce 1803 byl 

vydán Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích, který ovlivnil vývoj 

trestního práva u nás až do roku 1949. Mezi jeho klady patřila přehlednost a přesnost, 

zakotvil např. zásadu „neznalost práva neomlouvá“. 5 V celé řadě těžkých policejních 

přestupků se trestní řízení zahajovalo z podnětu soukromé osoby (jednalo se např. 

o krádež a zpronevěru v rodině, veřejné zlé nakládání a nadávky, cizoložství, opilství, 

atd.). Jednotlivé skutkové podstaty stanovily, kdo byl osobou oprávněnou podat návrh na 

zahájení řízení.6 

Trestní řád Würthův z roku 1850 oddělil žalobce od soudce, a svěřil pravomoc 

obžalovací státnímu zástupci. Tento předpis také připustil podpůrnou soukromou žalobu 

„v případech, kdy státní zástupce žádosti osoby oprávněné (k podání návrhu 

                                                      
5 MAREČKOVÁ, M., op. cit. sub 1, s. 57-61. 
6 GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, 121 s. ISBN 80-

246-1107-4, s. 11-12. 
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u návrhového deliktu, pozn.) nevyhověl. Osobě oprávněné pak svědčilo právo vzít na sebe 

úlohu žalobce.“7 

Trestní řád z roku 1853 kromě toho, že zachoval možnost podat podpůrnou žalobu, 

zavedl to, že přestupky byly považovány za delikty ryze soukromožalobní – 

spolupůsobení státní zástupce zde nebylo možné.8 

Trestní řád č. 119/1873 ř.z. v § 2 explicitně umožňoval podat soukromou žalobu 

v trestním řízení – „pro nějaký čin, kterýž dle zákonů trestních může stíhán býti jen 

k žádosti toho, jehož se týče, náleží mu podati soukromou žalobu.“  

Rozlišoval však soukromého žalobce (u činů, které byly vyhrazeny soukromé žalobě 

– tedy jakési návrhové činy) a soukromého účastníka, tedy osobu, které bylo trestným 

činem ublíženo a která se do zahájení hlavního přelíčení připojila k trestnímu řízení 

s nároky majetkovými nebo rodinnými (muselo se tedy jednat o poškození materiální). O 

nárocích soukromého účastníka se rozhodovalo v adhezním řízení, nebylo-li účelnější 

vyřešit je v civilním řízení. 

Mezi práva soukromého účastníka patřilo právo napomáhat státnímu zástupci 

k usvědčení obviněného, nahlížet do spisů, účastnit se hlavního přelíčení, klást otázky 

obžalovanému, svědkům a znalcům při hlavním přelíčení a v závěru soudního řízení 

učinit návrh ke svému nároku.9 

K tomu, aby se soukromý účastník připojil k trestnímu řízení, nebylo třeba žádného 

zvláštního procesního úkonu, stačilo pouhé ústní či písemné prohlášení, které mohlo být 

učiněno již v průběhu vyšetřování, nejpozději však u samotného hlavního přelíčení 

(na jeho počátku u zločinů a přečinů či v jeho průběhu u přestupků). Pokud toto právo 

nebylo do té doby uplatněno, zanikalo.10 

Nejdůležitějším právem soukromého účastníka byla možnost převzít trestní stíhání a 

tím se stát namísto státního zástupce hlavní stranou trestního řízení. Soukromý účastník 

se tímto stával tzv. subsidiárním žalobcem. Tato úprava umožňovala osobě poškozené 

trestným činem domoci se svých práv za situace, kdy např. hrozilo, že nebude zcela 

                                                      
7 Tamtéž, s. 12. 
8 Tamtéž, s. 12. 
9 RŮŽIČKA, Miroslav, František PÚRY a Jana ZEZULOVÁ. Poškozený a adhezní řízení v České 

republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007, xxix, 730 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-

559-9, s. 61-65. 
10 Tamtéž, s. 65-66. 
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uplatněna zásada legality, a podpůrný žalobce tak převzal břemeno trestního stíhání za 

státního zástupce.11 

Na rozdíl od připuštění osoby jako soukromého účastníka, u připuštění 

za podpůrného žalobce se vyžadovalo vydání soudního usnesení.12 

Pokud soukromý účastník vstoupil do práv státního zástupce, stal se subjektem 

veřejné žaloby, jeho procesní postavení však bylo značně omezováno, aby nedocházelo 

ke zneužívání institutu podpůrného žalobce (např. státní zástupce i po převzetí věci 

subsidiárním žalobcem mohl kdykoli žádat informace o stavu věci a mohl věc opětovně 

převzít).13 

Vedle soukromého účastníka a subsidiárního žalobce existoval také soukromý 

žalobce. Soukromý žalobce měl právo podat obžalobu ve věcech, u nichž se zahajovalo 

trestní stíhání pouze na návrh soukromé osoby, pokud jí bylo trestným činem ublíženo.14 

Soukromý žalobce měl podobné postavení jako státní zástupce v tom smyslu, že bez jeho 

návrhu nebylo možné vést trestní stíhání. Jeho pozice však byla oslabena zákonnými 

domněnkami – pokud totiž soukromý žalobce neučinil některé procesní úkony ve 

stanovené lhůtě (nepodal obžalovací spis, neučinil návrhy, nedostavil se k hlavnímu 

přelíčení, apod.), mělo se za to, že od trestního stíhání ustoupil.15 Zajímavé je to, že 

soukromého žalobce mohl na jeho žádost zastupovat státní zástupce (měl však stejná 

práva jako soukromý žalobce).16 

 

1.2 Trestní řízení ve 20. století 

Trestní řád č. 87/1950, který byl výsledkem tzv. právnické dvouletky, nabyl 

účinnosti dne 1. 8. 1950, a nahradil všechny dosavadní trestní řády.17 Poškozenému 

se věnovaly paragrafy 48-50, kdy za poškozeného se považovala osoba poškozená 

trestným činem. Této osobě „musí být poskytnuta možnost, aby v trestním řízení 

                                                      
11 RŮŽIČKA, M., op. cit. sub 9, s. 67-68. 
12 Tamtéž, s. 68. 
13 Tamtéž, s. 71-72. 
14 Tamtéž, s. 73. 
15 Tamtéž, s. 80-82. 
16 Tamtéž, s. 82. 
17 Tamtéž, s. 133. 
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uplatňovala své nároky vzešlé z trestného činu a aby činila návrhy v hlavním a odvolacím 

líčení.“18 

Jak je zřejmé, postavení poškozeného bylo chápáno poměrně úzce, neboť 

poškozeným byla pouze osoba, jíž bylo umožněno uplatňovat svůj nárok na náhradu 

škody v trestním řízení. Postavení poškozeného v trestním řízení však nebylo závislé 

na žádném formálním úkonu ani na lhůtě, dokdy se musí poškozený se svým nárokem 

přihlásit. Mohlo k tomu tedy dojít v průběhu celého přípravného řízení i celého hlavního 

líčení.19 

Trestní řád z roku 1950 pak přiznával poškozenému mj. následující práva – právo 

nahlížet do spisů (§ 66), právo být vyrozuměn o hlavním líčení a odvolacím líčení (§ 141 

odst. 3 a § 189 odst. 2), právo klást vyslýchaným osobám otázky v hlavním i odvolacím 

líčení (§ 151 a § 191), právo učinit v hlavním přelíčení návrh k uplatnění svého nároku 

(§ 158 odst. 1), právo podat odvolání proti rozsudku pro nesprávnost výroku o jeho 

nárocích či proto, že soud o jeho nárocích nerozhodl (§173 odst. 1 písm. c), právo nechat 

se zastoupit zmocněncem (§ 53 odst. 1, 4).20 

Určitou zvláštností trestního řádu z roku 1950 bylo to, že osoba poškozeného 

podléhala do značné míry zásadě oficiality, nebylo tedy zcela na vůli poškozeného, zda 

se bude domáhat svých nároků, ale dle § 78 písm. d) trestního řádu měl prokurátor 

v přípravném řízení zajišťovat i uspokojení nároků poškozeného (mohl tak učinit např. 

zajištěním movitých věcí obviněného až do pravděpodobné výše škody, byla-li zde 

důvodná obava z toho, že obviněný bude mařit uspokojení nároků poškozeného).21 

Adhezní řízení bylo upraveno v § 164 zák. č. 87/1950 Sb. Toto ustanovení 

vyjadřovalo povahu adhezního řízení jako řízení vedlejšího („jestliže soud uzná 

obviněného vinným, rozhodne o nárocích poškozeného vzešlých z trestného činu“). 

Podmínkou pro takové rozhodnutí bylo, že poškozený tyto nároky uplatnil minimálně do 

doby, než se soud prvního stupně odebral k závěrečné poradě, a o nároku již nebylo 

rozhodnuto ve věcech občanskoprávních. Pokud soud nerozhodl o nárocích poškozeného, 

neboť by musel provádět složitá dokazování, odkázal poškozeného na občanskoprávní 

řízení.22 Ačkoli zákon o této možnosti nehovoří, dobová odborná literatura předpokládala 

                                                      
18 Zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
19 RŮŽIČKA, M., op. cit. sub 9, s. 136. 
20 Zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
21 RŮŽIČKA, M., op. cit. sub 9, s. 139. 
22 Zák. č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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i možnost zamítnutí nároku poškozeného přímo v trestním řízení. Takovéto zamítnutí 

přímo v trestním řízení by však pro poškozeného znamenalo nemožnost uplatňovat 

nároky v řízení občanskoprávním, neboť rozhodnutí trestního soudu by bylo res iudicata. 

Proto by se mělo jednat spíše o výjimku.23 

Soud rozhodoval o nárocích poškozeného přímo v odsuzujícím rozsudku, a toto 

rozhodnutí bylo exekučním titulem; muselo být také řádně odůvodněno.24 

Trestní řád č. 64/1956 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 1957 a je předchůdcem 

současného trestního řádu č. 141/1961 Sb., byl podstatně podrobnější než předchozí 

kodex.25 

Dle § 7 odst. 5 trestního řádu z r. 1956 byl poškozený zařazen mezi strany trestního 

řízení, když odstavec 10 téhož paragrafu podával i definici poškozeného – „poškozeným 

je ten, komu byla trestným činem způsobena škoda, pokud by nárok na její náhradu bylo 

možno uplatňovat před soudem v řízení ve věcech občanskoprávních, není-li v řízení 

spoluobviněným.“26 

Poškozený měl právo žádat, aby bylo rozhodnuto o jeho nároku na náhradu škody 

způsobené trestným činem, a to do zahájení hlavního líčení. Toto právo nemohl uplatnit, 

jednalo-li se o trestný čin, o němž rozhodoval krajský soud nebo vyšší vojenský soud, 

případně pokud již svůj nárok uplatnil v občanskoprávním řízení. Soud však mohl 

usnesením rozhodnout, že v případě, že někdo uplatňuje nárok, který mu zjevně 

nepřísluší, dotyčného jako poškozeného k hlavnímu líčení nepřipustí (v tomto případě 

však takovéto rozhodnutí nepředstavovalo překážku rei iudicata pro případný 

občanskoprávní soud).27 

Postavení poškozeného bylo upraveno v celé řadě ustanovení trestního řádu z roku 

1956; poškozený měl právo činit návrhy (§ 41 odst. 1), podat návrh na zajištění nároku 

na movitých věcech obviněného až do pravděpodobné výše škody (§ 44 odst. 1), nechat 

se zastoupit zmocněncem (§ 46 odst. 1), právo nahlížet do spisu (§ 71 odst. 1), právo na 

doručení opisu rozsudku (§ 143) a na doručení usnesení o zastavení trestního stíhání 

(§ 192 odst. 3), právo být vyrozuměn o konání hlavního líčení (§ 213) – na tomto hlavním 

líčení mohl po vyzvání předsedou senátu činit návrhy stran svého nároku (§ 219 odst. 2), 

                                                      
23 RŮŽIČKA, M., op. cit. sub 9, s. 145-146. 
24 Tamtéž, s. 155. 
25 Tamtéž, s. 159. 
26 Zák. č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
27 RŮŽIČKA, M., op. cit. sub 9, s. 166. 
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klást vyslýchaným osobám otázky (§ 231) a pronést závěrečnou řeč (§ 233 odst. 3). 

Poškozený měl také právo požadovat po odsouzeném náhradu nákladů potřebných 

k účelnému uplatnění jeho nároku na náhradu škody v trestním řízení (§ 167).28 

Soud mohl dle § 244 zák. č. 64/1956 Sb. nárok poškozeného přiznat v plném rozsahu, 

přiznat jej jen zčásti a se zbytkem odkázat poškozeného na občanskoprávní řízení, či jej 

zcela odkázat na občanskoprávní řízení (pokud nebyl jeho nárok a výše dostatečně 

odůvodněn).29 Na rozdíl od předchozí úpravy pak soud nebyl oprávněn nárok 

poškozeného zamítnout.30 

Také jako v předchozím trestním řádu, i v tomto soud rozhodoval o nárocích 

poškozeného přímo v rozsudku, a toto rozhodnutí bylo exekučním titulem.31 

 

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že postavení poškozeného se ve 20. století 

výrazně změnilo oproti předchozí rakouské úpravě. Důvodem bylo to, že po roce 1948 

ustoupil zájem jednotlivce do pozadí a soukromá žaloba, tak specifická pro trestní řád 

z roku 1873, neměla v nové právní úpravě nadále místo. Práva poškozeného byla 

minimální, což se nezměnilo ani po přijetí zák. č. 141/1961, trestního řádu. Po roce 1989 

sice docházelo k posilování postavení poškozeného v trestním řízení, ale soukromá či 

podpůrná žaloba se již do trestního řádu nevrátila.32 Domnívám se, že v budoucnu bude 

docházet k dalšímu posilování práv osob poškozených a obětí trestného činu spolu s tím, 

jak je stále více kladen důraz na ochranu lidských práv v trestním řízení. Institut soukromé 

žaloby však považuji za natolik přínosný, že by bylo nasnadě jej vrátit do trestního řízení. 

 

                                                      
28 Zák. č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
29 Tamtéž. 
30 RŮŽIČKA, M., op. cit. sub 9, s. 175. 
31 Tamtéž, s. 180-181. 
32 GŘIVNA, T., op. cit. sub 6, s. 13. 
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1.3 Teoretická východiska – definice pojmů 

 

Dříve než se budu podrobněji zabývat problematikou výslechu poškozené osoby, je 

nezbytné definovat a osvětlit základní pojmy, z nichž bude na následujících stranách 

rigorózní práce vycházet.  

 

1.3.1 Poškozený 

Trestní řád definuje v § 43 odst. 1 poškozeného tak, že se jedná o „toho, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, 

nebo toho, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil“.33 Za poškozeného pak 

dle § 43 odst. 2 nelze považovat toho, „kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo 

jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik 

není v příčinné souvislosti s trestným činem“. 

Ublížením na zdraví je v tomto případě „takový stav (onemocnění, poranění), který 

záleží v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, jež porušením normálních tělesných nebo 

duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života 

poškozeného, a který vyžaduje lékařského ošetření. Za ublížení na zdraví se tu považuje i 

těžká újma na zdraví.“34 Majetkovou škodou je pak skutečně vzniklá škoda vyjádřitelná 

v penězích, a ušlý zisk.35 Nemajetkovou újmou je „příkoří, které se projevuje jinde (např. 

v osobní sféře) než na majetku,“36 a bezdůvodným obohacením je pak dle § 2991 

občanského zákoníku obohacení se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu.37 

Pro postavení poškozeného pak není stěžejní, zda škoda, která mu byla trestným 

činem způsobena, již byla nahrazena (pachatelem, či např. pojišťovnou).38 

                                                      
33 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
34 ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 3 sv. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, s. 511. 
35 Tamtéž, s. 511. 
36 HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxii, 1459 

s. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
37 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
38 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 2. vyd. podle novelizované právní úpravy účinné od 1.9.2011. 

Praha: Leges, 2011, 816 s. Student (Leges). ISBN 9788087212929, s. 256. 
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Poškozeným může být osoba fyzická i právnická (na rozdíl od oběti trestného činu, 

viz dále). Poškozený je dle § 12 odst. 6 trestního řádu procesní stranou trestního řízení, 

a s tímto postavením jsou spojena procesní práva, jež poškozenému trestní řád přiznává.39  

 

1.3.2 Oběť trestného činu 

„Obětí obecně rozumíme osobu, které v bezprostřední souvislosti s trestným činem 

vznikla nějaká újma.“40 

Pojem oběť trestného činu je definován v zákoně č. 45/2013, o obětech trestných 

činů (dále jen „zákon o obětech TČ“). Obětí se dle tohoto zákona 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.“ V tomto 

případě tedy hovoříme o přímé oběti. 

Zákon pak pod pojem oběť podřazuje také oběť nepřímou, tedy příbuzného nebo 

jinou osobu blízkou přímé oběti, která zemřela v důsledku trestného činu. 

Oběť je nutné odlišovat od poškozeného – oběť je subjektem zvláštní péče ze strany 

státu, zatímco poškozený je pojmem procesním, viz výše. Nadto je nutné poukázat na 

skutečnost, že obětí může být pouze osoba fyzická, jak explicitně vyjadřuje zákon o 

obětech TČ.41 

 

1.3.3 Zvlášť zranitelná oběť 

Zákon o obětech TČ také nově definoval tzv. zvlášť zranitelnou oběť. Je to oběť, 

u níž je větší nebezpečí způsobení druhotné újmy (viz níže), či která je více náchylná 

ke zhoršení psychického stavu v důsledku své účasti v trestním řízení. Z toho důvodu je 

s ní potřeba zacházet citlivěji, aby nedocházelo k další újmě.42 

Za zvlášť zranitelné oběti považuje zákon dítě (tedy osobu mladší 18 let dle § 126 

trestního zákoníku), osobu, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým 

hendikepem nebo smyslovým poškozením (které ve spojení s různými překážkami může 

                                                      
39 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 509-511. 
40 JELÍNEK, Jiří. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: 

Leges, 2014, 319 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-016-1, s. 15. 
41 Tamtéž, s. 16. 
42 Tamtéž, s. 34. 
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bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími 

ostatními členy), oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku) 

a oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který 

zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí 

způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, 

sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost 

vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé 

ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. 

„Zákon demonstrativně uvádí okolnosti, které činí oběť zvlášť zranitelnou. Jsou jimi 

věk oběti (u osob nízkého či vysokého věku), pohlaví (u sexuálních trestných činů), rasa, 

národnost, sexuální orientace, náboženské vyznání (…), zdravotní stav, rozumová 

vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situace (oběť bez obydlí, bez příjmů) nebo 

vztah k osobě podezřelé z trestného činu (…). Hodnocení, zda se jedná o zvlášť 

zranitelnou oběť, musí vycházet z povahy a závažnosti trestného činu. Dalším kritériem 

je možnost vzniku sekundární viktimizace s ohledem na konkrétní skutečnosti, které jsou 

vzhledem k povaze trestného činu podstatné (…).“43 

Podrobněji se zákonu o obětech trestných činů věnuje kapitola 5. 

 

1.3.4 Viktimologie 

Viktimologie je součást kriminologie zabývající se oběťmi trestných činů. 

Definujeme ji jako „vědní obor zabývající se obětí a jejími biosociálními a 

psychologickými charakteristikami, procesy viktimizace, vztahy mezi obětí a pachatelem, 

rolí oběti v průběhu vyšetřování a soudního projednávání trestného činu, pomocí oběti, 

včetně jejího odškodnění a rehabilitace a v neposlední řadě i prevencí viktimizace (…).“44 

Viktimologie jako vědní obor se dostává v posledních několika letech více do 

popředí, neboť je v zájmu každého právního státu o oběti trestného činu pečovat a 

předcházet jejich viktimizaci.  

 

                                                      
43 Tamtéž, s. 39. 
44 VÁLKOVÁ, Helena a Josef KUCHTA. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2012, xxviii, 636 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-807-4004-292, s. 171. 
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1.3.5 Oběť z pohledu kriminalistiky 

Z pohledu kriminalistiky je oběť vnímána především jako „zdroj informací o 

trestném činu, jež jsou potřebné pro jeho odhalení, objasnění a vyšetřování. 

Kriminalistika zkoumá oběť a její podíl na vzniku predeliktní situace, vztah mezi obětí a 

pachatelem a také podíl oběti na vzniku stop, oznamování trestného činu a na jeho 

vyšetřování.“45 

Stran podílu oběti na vzniku predeliktní situace je třeba poukázat na skutečnost, že 

chování oběti v průběhu páchání trestného činu má zpravidla vliv i na to, jak poté oběť 

spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. Její chování také samozřejmě ovlivňuje 

i jednání samotného pachatele – např. příliš „aktivní“ oběť, která při napadení křičí či se 

jinak výrazně brání, může pachatele od spáchání trestného činu odradit, apod. Jindy je 

naopak trestná činnost pachatele vyvolána nezákonným jednáním oběti. Bývá pak 

pravidlem, že takováto oběť se snaží před orgány činnými v trestním řízení „očistit“ a 

často pak vypovídá zkresleně, aby se uvedla v lepším světle.46 

Také vztah mezi pachatelem a obětí může mít vliv na vyšetřování trestného činu. 

Čím bližší vztah měla oběť k pachateli, tím větší je pravděpodobnost, že nebude ochotná 

s vyšetřovateli spolupracovat, či že se bude pachatele snažit krýt.47 Je tedy nutné s touto 

okolností při vyšetřování počítat a zohledňovat ji při výsleších. 

Jak je výše uvedeno, oběť má také podíl na vzniku stop. Oběť sama vytváří stopy 

trestného činu, např. tím, že při napadení pachatele poškrábe či jinak zraní; oběť také 

zanechává stopy, zejm. na místě činu – může se jednat o vlasy, tělní tekutiny aj.; oběť je 

také nositelem stop – např. modřiny nebo oděrky na těle oběti mohou ukazovat na násilí 

na oběti spáchané.48 

 

1.3.6 Sekundární viktimizace 

Obecně lze viktimizaci oběti chápat jako proces poškozování a způsobování újmy, 

čímž se fakticky z jedince stává oběť určitého trestného činu. Rozlišujeme primární 

                                                      
45 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC. Teorie a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 503 s. ISBN 978-80-7380-214-1, s. 102. 
46 Tamtéž, s. 102. 
47 Tamtéž, s. 102-103. 
48 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 

2001, xx, 512 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-362-0, s. 68. 
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viktimizaci, při níž vzniká primární újma, tj. újma způsobená pachatelem trestného činu 

a vznikající jako přímý, bezprostřední důsledek trestného činu (např. zranění či poškození 

majetku) a sekundární viktimizaci, při níž vzniká sekundární újma (psychické 

poškození oběti) v důsledku reakcí jejího okolí či orgánů činných v trestním řízení a 

jiných subjektů na něm zúčastněných. Pod sekundární viktimizaci lze zařadit např. 

nevhodné jednání s obětí orgánů činných v trestním řízení či např. obhájců, chování 

samotného pachatele po činu (např. přemlouvání, aby oběť nepodala trestní oznámení), 

traumatizující projednávání před soudem či nevhodné zveřejnění události v tisku.49 

Z pohledu této práce je pojem sekundární viktimizace pojmem klíčovým, neboť 

právě při výsleších často dochází ke vzniku sekundární újmy. Nesprávně vedený výslech 

může v oběti vyvolat pocit nespravedlnosti a odporu k orgánům činným v trestním řízení, 

což může mít následky pro samotný průběh vyšetřování. 

 

1.3.7 Výslech 

„V nejobecnějším slova smyslu chápeme výslech jako právně regulovaný proces 

získávání, zpracování, hodnocení a dokumentování informací o skutku, který je 

předmětem vyšetřování. Cílem výslechu je získat v procesu interakce mezi vyslýchajícím 

a vyslýchaným úplnou a věrohodnou výpověď, která má – při dodržení podmínek 

stanovených trestním řádem – charakter důkazu.“50 

Z pohledu trestního práva je výslech „důkazním prostředkem k získávání výpovědi 

od vyslýchaného jako nositele důkazu.“51 

Kriminalistika pak definuje výslech jako „metodu kriminalistické praxe, kterou se 

na základě zákona získávají formou výpovědi kriminalisticky a právně významné 

informace z paměťových stop obsažených ve vědomí vyslýchaných osob, za přísného 

respektování a dodržení práv a povinností daných zákonem vyslýchanému 

i vyslýchajícímu.“52 

                                                      
49 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2009. 439 s. ISBN 978-80-7380-213-4, s.103. 
50 SPURNÝ, Joža. Psychologie výslechu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 154 s. 

ISBN 978-80-7380-153-3, s. 13. 
51 Tamtéž, s. 15 
52 KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika: 

kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 

2015, 414 stran. ISBN 978-80-7380-547-0, s. 59.  
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Lze tedy shrnout, že výslech je procesem získávání informací potřebných ke zjištění 

skutkového stavu, a to formou výpovědi osoby o tom, co vnímala vlastními smysly.  

 

1.3.8 Adhezní řízení 

Adhezní řízení je součástí trestního řízení, v němž se projednávají nároky 

poškozeného na náhradu škody. Podmínkou tedy je, aby poškozený svůj nárok na náhradu 

škody v souladu s § 43 odst. 3 trestního řádu uplatnil.53 

Adhezní řízení není od trestního řízení nijak odděleno, časově ani formálně. 

Dokazování o nároku poškozeného probíhá souběžně s dokazováním toho, zda 

obžalovaný spáchal skutek, který je předmětem trestního řízení. Adhezní řízení se však 

přesto od trestního řízení v některých ohledech liší – nezahajuje se z úřední povinnosti, 

ale pouze na návrh poškozeného, kterým je soud vázán, a nesmí jej překročit ani částečně 

zamítnout. Z procesního hlediska soud v adhezním řízení rozhoduje podle trestního řádu, 

ačkoli hmotněprávně se řídí jinými než trestněprávními normami (zejména občanským 

zákoníkem).54 

Soud nemůže včas uplatněný nárok poškozeného zamítnout. Může tedy buďto dle § 

228 trestního řádu poškozenému přiznat celý nárok na náhradu škody v rozsudku, kterým 

odsuzuje obžalovaného za trestný čin, z nějž byl obžalován, anebo jej dle § 229 trestního 

řádu přizná jen zčásti a ve zbytku poškozeného odkáže na řízení ve věcech 

občanskoprávních, anebo poškozeného s jeho nárokem do občanskoprávního řízení 

odkáže zcela. 

K odkázání poškozeného do občanskoprávního řízení dochází tehdy, pokud by 

prokazování nároku poškozeného nadměrně zatěžovalo průběh trestního řízení (neboť 

účelem trestního řízení je rozhodnutí o vině a trestu, rozsáhlým dokazováním týkajícím 

se nároku poškozeného by trestněprávní soud nahrazoval roli soudu občanskoprávního). 

„Význam adhezního řízení spočívá zejména v tom, že poškozenému umožňuje 

souběžně s rozhodnutím o vině a trestu dosáhnout rychlejšího rozhodnutí o uplatněném 

nároku na náhradu škody, které je pak exekučním titulem (v občanském soudním řízení 

by totiž soud stejně musel vyčkat pravomocného výsledku trestního řízení ohledně téhož 

nároku - srov. § 83 OSŘ), adhezní řízení nevyžaduje od poškozeného zvýšené výdaje 

                                                      
53 JELÍNEK, J., op. cit. sub 38, s. 266. 
54 HENDRYCH, D., op. cit. sub 36. 
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spojené s vedením civilního sporu (soudní poplatek, náklady právního zastoupení), 

poškozený zde na rozdíl od civilního řízení není zatížen důkazním břemenem a konečně 

včasným a řádným uplatněním nároku v adhezním řízení může poškozený zabránit jeho 

promlčení. Rozhodnutím o povinnosti nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným 

činem se navíc doplňuje výchovné působení trestu na obviněného.“55 

Ze shora uvedeného vyplývá, že adhezní řízení je pro poškozeného způsobem, jak 

rychleji získat náhradu škody od obviněného. Ze své praxe mohu konstatovat, 

že k přiznání nároku poškozenému v trestním řízní dochází poměrně zřídka – 

prokazování nároku poškozeného je buďto pro trestní řízení příliš zdlouhavé, nebo 

poškození nejsou schopni včas podložit své nároky dostatečnými důkazy, na základě 

nichž by soud mohl rozhodnout. Častěji tak soud poškozeného odkáže do řízení ve věcech 

občanskoprávních, ať již zcela nebo zčásti. 

Odvrácenou stranou mince, o níž se příliš nemluví, je to, že po odkázání poškozeného 

do občanskoprávního řízení se dle mého názoru část poškozených rozhodne své nároky 

neuplatňovat, neboť mohou mít pocit, že soudní řízení trestní bylo vůči nim 

nespravedlivé. Proto se domnívám, že k odkazování poškozených do občanskoprávního 

řízení by mělo docházet pouze zcela výjimečně za situací, kdy dokazování nároků 

poškozených v samotném trestním řízení by bylo nadměrně ztíženo či zcela znemožněno. 

To vše však až poté, co budou poškozeni náležitě poučeni o nutnosti své nároky prokázat. 

Tato kapitola se zabývala nastíněním úpravy postavení poškozeného v trestním 

řízení v historických souvislostech, neboť historické prameny nehovoří konkrétně o 

výsleších osob poškozených trestným činem. Je zajímavé sledovat, jak se postavení 

poškozeného jakožto iniciátora sporu – trestního řízení, vyvinulo až k současnému stavu, 

kdy poškozený je sice oficiálně procesní stranou trestního řízení, avšak kromě institutu 

souhlasu poškozeného s trestním řízení s již zahájeným trestním řízením nemůže 

disponovat, neboť to je ovládáno zásadou legality. 

Na následujících několika stranách byly definovány základní pojmy spojené s touto 

prací, které by měly sloužit pro lepší orientaci v dalším textu. Klíčovými pojmy jsou 

poškozený a oběť, které se sice od sebe odlišují, avšak v této práci mohou být považovány 

                                                      
55 PÚRY, František. Poznámky k adheznímu řízení po novele trestního řádu. Trestněprávní revue. 2002(6), 

s. 161. 
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téměř za synonyma, neboť smyslem této práce je blíže prozkoumat výslech poškozeného, 

kterého lze zároveň považovat za oběť podle zákona o obětech TČ. 
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2 Poškozený a jeho výslech z trestněprávního hlediska 

 

Následující kapitola se bude zabývat poškozeným a jeho výslechem z hlediska 

trestněprávního. Zaměřím se v ní zejména na práva poškozeného zakotvená v trestním 

řádu a na trestněprávní úpravu výslechu svědka, neboť trestní řád neupravuje explicitně 

výslech poškozeného.  

 

2.1 Práva poškozeného 

Již v první kapitole zazněla definice poškozeného z ustanovení § 43 odst. 1 trestního 

řádu – poškozený je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným 

činem obohatil.56 Poněkud úžeji lze chápat poškozeného jako subjekt adhezního řízení, 

tedy jako poškozeného, který uplatňuje své právo na náhradu škody způsobené mu 

trestným činem dle § 43 odst. 3 trestního řádu.57 Nicméně pro potřeby této části bude za 

poškozeného považována osoba definovaná v § 43 odst. 1 trestního řádu. 

Poškozený je dle § 12 odst. 6 trestního řádu procesní stranou, které náleží určitá práva 

s tímto postavením spojená. Tato práva můžeme rozdělit na práva dvojího druhu: 

a) Práva, která náleží každému poškozenému, tedy bez ohledu na možnost 

poškozeného žádat náhradu škody:  

- právo být orgány činnými v trestním řízení poučen o svých právech 

a o možnostech jejich uplatnění, 

- právo na vhodné zacházení s poškozeným – tedy právo na to, aby s poškozeným 

bylo jednáno tak, jak to vyžaduje účel trestního řízení, a to za současného šetření 

jeho osobnosti a ústavou zaručených práv (konkrétním provedením tohoto práva 

může být např. právo soudu vyloučit veřejnost při hlavním líčení, 

či neposkytování informací sdělovacím prostředkům o poškozeném), 

- právo používat v trestním řízení při kontaktu s orgány činnými v trestním řízení 

svého mateřského jazyka, 

                                                      
56 Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
57 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 514. 
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- právo činit návrhy na doplnění dokazování, a to již v průběhu přípravného řízení 

i později v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání o odvolání, 

- právo nahlížet do spisů s výjimkou protokolu o hlasování a činit si z nich výpisky 

a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí, 

- právo kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, aby byly 

odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu, 

- právo žádat o doručování opisů rozhodnutí, proti kterým může poškozená osoba 

podat stížnost či jiný opravný prostředek, 

- právo na doručení usnesení o odložení věci, usnesení o postoupení věci 

a vyrozumění o zastavení trestního stíhání, a právo podat proti nim stížnost, 

- právo být vyrozuměn o přerušení trestního stíhání, 

- právo na doručení obžaloby (resp. jejího opisu),  

- právo účastnit se hlavního líčení – s tímto se pojí právo poškozeného být 

vyrozuměn o konání hlavního líčení se zachováním min. třídenní lhůty k přípravě, 

- právo klást vyslýchaným osobám otázky po odsouhlasení tohoto postupu 

předsedou senátu, a to zpravidla poté, co otázky kladl předseda senátu a přísedící, 

- právo na závěrečnou řeč poškozeného (na rozdíl od obžalovaného však poškozený 

nemůže pronést tzv. poslední slovo či repliku), 

- právo vyjádřit souhlas s trestním stíháním dle § 163a trestního řádu, 

- právo podat námitky proti osobě znalce,58 

- „právo zúčastnit se veřejného zasedání o odvolání, a proto musí být vyrozuměn o 

jeho nařízení při zachování alespoň třídenní lhůty k přípravě, 

- právo zúčastnit se veřejného zasedání o schválení dohody o vině a trestu, a proto 

musí být vyrozuměn při zachování alespoň třídenní lhůty k přípravě.“59 

 

                                                      
58 PETŘÍČEK, Libor. K postavení poškozeného v trestním řízení. Bulletin advokacie. 2002, 2002 (6-7), s. 

62-73. 
59 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 515. 
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b) Práva poškozeného, který má podle zákona proti obviněnému nárok na 

náhradu škody způsobené mu trestným činem: 

- právo proti obviněnému uplatnit nárok na náhradu škody, 

- právo podat návrh na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného, 

vč. práva být vyrozuměn o zajištění nároku a práva podat stížnost proti rozhodnutí 

o zajištění nároku na náhradu škody, 

- právo být upozorněn ve vyrozumění o hlavním líčení, že nedostaví-li se 

(poškozený) k hlavnímu líčení, bude o jeho nároku na náhradu škody 

rozhodováno na základě návrhů poškozeného, jsou-li již obsaženy ve spise, 

- právo na doručení rozsudku či trestního příkazu, uplatnil-li poškozený nárok na 

náhradu škody, 

- právo napadnout rozsudek odvoláním pro nesprávnost výroku o náhradě škody, 

případně proto, že tento výrok učiněn nebyl, nebo pro porušení ustanovení o řízení 

předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit nesprávnost 

výroku či jeho absenci, 

- právo na přednesení konečného návrhu při veřejném zasedání o odvolání 

v případě, že poškozený podal odvolání, 

- právo uzavřít dohodu o náhradě škody způsobené trestným činem s obviněným, 

přičemž tato dohoda je podmínkou pro podmíněné zastavení trestního stíhání, 

- právo dát souhlas s rozhodnutím soudu o schválení narovnání, případně podat 

proti rozhodnutí o schválení narovnání stížnost, 

- právo podat stížnost proti usnesení o povolení obnovy řízení ve výroku o 

přiznaném nároku na náhradu škody, 

- právo na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění nároku na náhradu 

škody po odsouzeném, jemuž byla povinnost k náhradě škody uložena soudem 

(alespoň zčásti).60 

„Výčet shora uvedených procesních práv není úplný. Kromě procesních práv 

výslovně zmíněných trestním řádem může poškozený uplatnit ještě další práva, o kterých 

trestní řád výslovně nehovoří ve vztahu k poškozenému. Tak například poškozený může 
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namítnout podjatost orgánů činných v trestním řízení a navrhnout jejich vyloučení 

z vykonávání úkonů trestního řízení.“61 

Jak je zřejmé z uvedeného výčtu, rozsah práv poškozeného je poměrně široký. 

Nicméně v praxi často dochází k tomu, že soudy nepřiznávají procesní práva těm 

poškozeným, kteří neuplatní svůj nárok na náhradu majetkové škody, a směšují tak dvě 

skupiny práv poškozeného uvedené výše. Proti tomuto postupu nemá poškozený téměř 

žádnou možnost obrany, neboť k jeho odmítnutí s poukazem na to, že neuplatnil nárok 

na náhradu škody, často dochází neformálním přípisem či pouhým mlčením soudu. Mimo 

zcela neprocesních žádostí o nápravu či telefonátů na příslušný soud může poškozený 

pouze podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ministru spravedlnosti. Ani 

tehdy však není zajištěna náprava situace, neboť stížnost pro porušení zákona nebude 

podána, pokud ministr spravedlnosti dojde k závěru, že sice byla porušena procesní práva 

poškozeného, ale toto porušení nemělo vliv na rozhodnutí o vině a trestu obviněného.62 

Ze shora uvedeného vyplývá, že poškozený je nadán mnoha procesními právy, ale 

zároveň je stranou trestního řízení, která bývá v praxi často opomíjena, či jí není věnována 

dostatečná pozornost. Důsledkem takového postupu orgánů činných v trestním řízení 

zpravidla bývá to, že poškození nemají důvěru v řádný postup vyšetřovacích orgánů a 

nemají zájem s nimi spolupracovat. Přitom ochotná spolupráce poškozené osoby může 

být často pro vyšetřování trestného činu klíčová. 

V tomto směru nelze než doporučit, aby se (v souladu se současným trendem) 

i nadále více hovořilo – zejména u odborné veřejnosti – o nutnosti posilování práv osob 

poškozených, a o důsledném dodržování jejich procesních práv. Osvěta je v tomto 

případě nejlepším lékem na občasné neduhy justičního systému. 

 

2.2 Zmocněnec poškozeného a jeho práva 

Dalším důležitým právem poškozeného je právo dát se zastupovat zmocněncem, 

které vyplývá z § 50 trestního řádu. Zmocněncem může být osoba právnická nebo fyzická, 

která na základě udělené plné moci poškozeného zastupuje v trestním řízení. V případě 

                                                      
61 JELÍNEK, Jiří. Poškozený v českém trestním řízení. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-

618-X, s. 45. 
62 PETŘÍČEK, L., op. cit. sub 58. 
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fyzické osoby je pak vyžadována její plná svéprávnost. Nejčastěji bývá zmocněncem 

poškozeného advokát. Po novele trestního řádu provedené zákonem o obětech TČ pak 

může být zmocněnec poškozeného současně jeho důvěrníkem podle zákona o obětech 

trestných činů.63  

Co se týče zastoupení poškozeného v trestním řízení advokátem, pak odměna 

advokáta, jeho hotové a cestovní výdaje, stejně jako náhrada za promeškaný čas, jsou 

považovány za náklady nutné k uplatnění nároku na náhradu škody. Nárok na náhradu 

těchto nákladů pak má ten poškozený, kterému byl v trestním řízení přiznán nárok na 

náhradu škody, a to alespoň zčásti. Podle § 154 odst. 2 trestního řádu však může soud 

podle povahy věci a okolností případu na návrh poškozeného rozhodnout o tom, že se 

odsouzenému ukládá povinnost uhradit poškozenému zcela nebo zčásti náklady 

související s účastí poškozeného v trestním řízení, a to i tehdy, nebyl-li poškozenému 

přiznán nárok na náhradu škody ani zčásti. Takovéto rozhodnutí může soud vydat, 

nebrání-li tomu povaha věci a okolnosti případu, zejména pak spoluzavinění 

poškozeného.64 

Co se týče práv zmocněnce poškozeného, pak dle § 51 trestního řádu je zmocněnec 

oprávněn činit za poškozeného návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky, a je 

oprávněn účastnit se všech úkonů, kterých by se mohl účastnit poškozený.65 

Zmocněnec je oprávněn účastnit se od zahájení trestního stíhání vyšetřovacích 

úkonů, kterými mohou být objasněny skutečnosti důležité pro práva osob, jež zastupuje, 

a jejichž výsledek lze použít jako důkaz. (Vyšetřovacím úkonem, jehož výsledek lze 

použít jako důkaz, je třeba rozumět úkon směřující k dokazování podle hlavy páté 

trestního řádu, který je prováděn po zahájení trestního stíhání policejním orgánem. 

Především se jedná o výslech obviněného, výslechy svědků a znalců, konfrontaci, 

rekognici, vyšetřovací pokus, rekonstrukci, prověrku na místě atd.).66 

Zmocněnec se neúčastní úkonů trestního řízení pouze tehdy, mohlo-li by dojít ke 

zmaření účelu trestního řízení a zároveň není možné odložit provedení úkonu a 

zmocněnce o tomto úkonu vyrozumět. Stran možného zmaření účelu trestního řízení se 

bude jednat o situace, kdy by přítomnost zmocněnce při vyšetřovacím úkonu ohrožovala 

                                                      
63 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 579-580. 
64 Tamtéž, s. 580-581. 
65 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
66 Tamtéž, s. 584-585. 
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vyšetření skutku a odhalení pachatele. Stran druhého případu je nutné podotknout, že 

k této „nemožnosti vyrozumět zmocněnce“ by mělo docházet pouze zcela výjimečně, 

jinak by tím byla krácena práva poškozeného.67 

Zmocněnec poškozeného je oprávněn klást vyslýchaným osobám otázky, bylo-li mu 

policejním orgánem uděleno slovo, zpravidla tehdy, když vyslýchající skončí se svým 

dotazováním. Otázky by měl klást jasně a srozumitelně, přičemž by se měl vyvarovat 

otázkám sugestivním a kapciózním. Krom toho je pak zmocněnec poškozeného oprávněn 

vznášet námitky proti způsobu provádění úkonu. Vznést námitky přitom může kdykoli 

během tohoto úkonu. V praxi se bude jednat zejména o námitky proti způsobu vedení 

výslechu (zejm. proti nevhodně pokládaným otázkám).68 

Podmínkou vyrozumívání zmocněnce policejním orgánem o tom, že se bude konat 

určitý vyšetřovací úkon, je oznámení zmocněnce, že se těchto úkonů trestního řízení 

účastnit chce. V takovém případě je pak policejní orgán povinen vyrozumět zmocněnce 

včas o době a místu konání vyšetřovacího úkonu, včetně jeho specifikace (nestačí tedy 

oznámení o výslechu svědka, ale tento svědek musí být konkretizován).69 

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že zmocněnec jakožto zástupce 

poškozeného má v lecčems podobné postavení jako obhájce obviněného (zejm. stran jeho 

možnosti zúčastnit se úkonů trestního řízení). Nicméně jak je uvedeno výše, zmocněnec 

má právo zúčastnit se těch úkonů, kterými mají být objasněny skutečnosti týkající se práv 

osob, které zastupuje. Bylo by nežádoucí vnímat toto omezení restriktivně a např. 

připouštět zmocněnce pouze k těm úkonům, kterými by se objasňovala kupříkladu výše 

škody. Dle mého názoru je vhodnější raději přítomnost zmocněnce připustit u všech 

vyšetřovacích úkonů, než případným nepřipuštěním krátit práva poškozeného. 

 

2.3 Právní úprava výslechu poškozeného - svědka 

Trestní řád upravuje postavení a výslech svědků v §§ 97 – 104. Samotný pojem 

svědka však trestní řád nezakotvuje. Nestanoví ani minimální věkovou hranici pro 

                                                      
67 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 586. 
68 Tamtéž, s. 586-587. 
69 Tamtéž, s. 587-588. 
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způsobilost osoby být vyslýchána jako svědek, ačkoli je zřejmé, že schopnost osoby 

vnímat a reprodukovat vnímané dojmy může být dána až od určitého věku.70 

„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. Svědek je nezastupitelný jinou osobou, protože toto 

jeho postavení je vytvořeno situací, kterou pozoroval, vnímal.“71 

Teorie také rozlišuje svědka v materiálním a formálním smyslu. Svědkem 

v materiálním smyslu je osoba, která svými smysly vnímala skutečnosti, které jsou 

podstatné pro orgány činné v trestním řízení. Svědkem ve formálním smyslu je osoba, jež 

byla orgány činnými v trestním řízení předvolána, aby vypovídala.72 

Z nezastupitelnosti svědka vyplývá, že svědkem nemůže být obviněný (a to ani ve 

vztahu ke spoluobviněným), znalec nebo tlumočník, policejní orgán, státní zástupce, 

přísedící, soudce či obhájce.73 

Ust. § 97 trestního řádu stanoví, že každý má povinnost dostavit se na předvolání 

orgánů činných v trestním řízení a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o 

trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.74 Tato obecná 

povinnost svědčit má dvě roviny – povinnost dostavit se na výzvu orgánu činného 

v trestním řízení k tomuto orgánu a povinnost vypovídat jako svědek o tom, co je mu 

známo o trestném činu, o jeho pachateli a o okolnostech důležitých pro trestní řízení. 

Povinnost dostavit se na výzvu k výslechu mohou orgány činné v trestním řízení 

vynucovat uložením pořádkové pokuty či předvedením svědka, případně kombinací 

obojího. Povinnost dostavit se k výslechu se vztahuje na všechny osoby, tedy i na ty, 

jejichž výslech je zakázán dle ust. § 99 trestního řádu (viz dále). Svědek má přitom 

povinnost dostavit se k orgánu osobně, v tomto případě není zastoupení zmocněncem 

možné – je tomu tak kvůli shora uvedené nezastupitelnosti svědka. Tato povinnost přitom 

                                                      
70 FRYŠTÁK, Marek. Procesní postavení svědka (poškozeného) a jeho výslech v přípravném řízení. 

Trestněprávní revue. 2014, 2014(10), 225. 
71 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 1434. 
72 FRYŠTÁK, M., op. cit. sub 70. 
73 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 1434-1435. 
74 Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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trvá i v případě, že svědek má v plánu odmítnout vypovídat – musí se k orgánu činnému 

v trestním řízení přesto dostavit a uvést toto osobně do protokolu.75 

Stejně jako obviněný, i svědek musí být před započetím výslechu poučen. V praxi 

k tomuto poučení dochází (v přípravném řízení) nejčastěji pouhým odkázáním 

policejního orgánu na písemné vyhotovení poučení, jež je součástí protokolu o výslechu, 

či úředního záznamu o podání vysvětlení. Mnozí svědci či poškození však takováto 

písemná poučení vůbec nečtou, proto by bylo vhodnější, aby byl vyslýchající povinen 

alespoň ve stručnosti zopakovat základní poučení svědka i ústně. Mám totiž za to, že 

pouhý podpis svědka na písemném poučení dostatečně nezaručuje, že si je tento plně 

vědom svých práv. 

Povinnost vypovídat znamená „uvést pravdivě všechno, co je svědkovi známo o 

všech skutečnostech důležitých pro trestní řízení, tedy o trestném činu, pro nějž se toto 

řízení vede, o jeho pachateli nebo o jiných okolnostech významných pro řízení (např. o 

poměru svědka k věci, k obviněnému atd.). Tím je zároveň dán obsah svědecké 

výpovědi.“76 Nezáleží na tom, zda tyto okolnosti svědek vnímal vlastními smysly či zda 

je zná pouze zprostředkovaně. Při zprostředkované znalosti však svědek musí uvést 

zdroje svých informací, nemůže jít o pouhé nepodložené „povídačky“ – v opačném 

případě je výpovědní hodnota jeho sdělení prakticky nulová.77  

Soudy pak opakovaně judikovaly, že svědkovi nepřísluší hodnotit fakta, a zvláště 

fakta vztahující se ke skutečnostem, u nichž svědek nebyl osobně přítomen. Pokud se 

svědek takového hodnocení dopustí, nesmí být jeho výpověď hodnocena soudy jako 

důkaz ve smyslu trestního řádu. Smysl výpovědi je jiný – svědek má vypovídat zejména 

o skutečnostech, jež vlastními smysly vnímal, vyslovování domněnek a názorů mu 

nepřísluší.78 (Je však zcela zřejmé, že v praxi je téměř nemožné, aby se svědek zdržel 

jakéhosi osobního náhledu na celou záležitost. Orgány činné v trestním řízení pak musí 

důsledně rozlišovat mezi výpovědí svědka o okolnostech, jež vnímal, a dalšího hodnocení 

celé situace.) 

Je třeba podotknout, že i přes povinnost svědka vypovídat pravdu a nic nezamlčet je 

výpověď svědka poznamenána subjektivním zabarvením, ať už se jedná o jeho vztah 
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k obviněnému, k celé situaci, či o jeho postoj k orgánům činným v trestním řízení. Větší 

pozornost je pak třeba věnovat výpovědím osob blízkých obviněnému, pokud neodepřou 

výpověď, a poškozeným, neboť tyto osoby mohou být více zainteresovány na výsledku 

trestního řízení. Hodnověrnost výpovědi také může být snížená u osob, které byly v době 

spáchání trestného činu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, či u osob, 

které opakovaně svou výpověď mění. Pro celkové hodnocení svědecké výpovědi musí 

orgán činný v trestním řízení vzít v potaz všechny okolnosti případu ve své souvislosti, 

zvážit, zda se svědek v určité míře neodchyluje od své předchozí výpovědi, a pokud ano, 

tak z jakého důvodu, zvážit, zda výpověď svědka koresponduje s ostatními důkazy, 

apod.79 

Shora uvedené upozornění na možnou zainteresovanost poškozené osoby na 

výsledku trestního řízení je třeba v praxi aplikovat značně opatrně. Domnívám se totiž, 

že u některých trestných činů (typicky u trestného činu znásilnění) může vést 

zpochybňování výpovědi poškozené osoby až k její sekundární viktimizaci. Vyslýchající 

osoba si přitom svého jednání nemusí být ani vědoma, může pouze pokládat doplňující 

otázky s poněkud ironickým podtónem v hlase, a vyslýchaná oběť může mít následně 

pocit, že jsou její negativní zkušenosti bagatelizovány. To samozřejmě ovlivní její ochotu 

vypovídat.  

Lze proto orgánům činným v trestním řízení doporučit, aby vždy raději přistupovaly 

k výpovědím poškozených pozitivně a s důvěrou, a teprve poté, co by se prokázalo, že 

výpověď není tak úplně pravdivá, přistoupily k dotazům směřujícím k vyvrácení faktů 

z výpovědi poškozeného. 

 

2.4 Zákaz výslechu 

Ustanovení § 99 trestního řádu zakotvuje pro určité situace zákaz výslechu. Jedná se 

o okolnosti týkající se utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, jež je 

svědek povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem 

zproštěn, o situaci, kdy by svědek svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou 

povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož 

zájmu tuto povinnost má, zproštěn, přičemž tento zákaz výslechu se nevztahuje na 
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svědeckou výpověď týkající se trestného činu, stran něhož má svědek oznamovací 

povinnost podle trestního zákoníku a rovněž na svědeckou výpověď o utajovaných 

informacích klasifikovaných ve zvláštním zákoně stupněm utajení Důvěrné nebo 

Vyhrazené.80 (Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti.) 

Jedná se o výjimky z obecné povinnosti svědčit, a vztahují se nejen k výslechu, ale 

také ke konfrontaci, rekognici, vyšetřovacímu pokusu či rekonstrukci. K tomuto zákazu 

výslechu musí orgán činný v trestním řízení přihlížet z úřední povinnosti, k výslechu tedy 

nemůže přistoupit ani tehdy, pokud by svědek vypovídat chtěl, nebyl-li zproštěn své 

mlčenlivosti. Výslech svědka provedený přes zákaz výslechu dle ust. § 99 trestního řádu 

by byl relativně neúčinným důkazem, pokud by svědek nebyl dodatečně zproštěn své 

povinnosti mlčenlivosti.81 

Ustanovení § 99 odst. 1 trestního řádu pak má na mysli ochranu utajovaných 

informací v souladu se shora zmíněným zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tento zákon klasifikuje utajované informace do 

čtyř stupňů, a to jako Přísně tajné, Tajné, Důvěrné a Vyhrazené dle závažnosti újmy, 

kterou by mohlo způsobit vyzrazení utajované informace neoprávněné osobě nebo její 

zneužití. Zákaz výslechu se přitom dle ust. § 99 odst. 3 trestního řádu vztahuje pouze na 

informace označené jako Tajné a Přísně Tajné.82 

Ustanovení § 99 odst. 2 trestního řádu pak upravuje povinnost mlčenlivosti svědka, 

která je buď státem uložená, nebo přiznaná. Pod tímto ustanovením se skrývá mnoho 

různých povinností mlčenlivosti, jejichž úprava v právním řádu je značně roztříštěná. 

Příkladem této povinnosti může být povinnost zachovávat obchodní tajemství, či 

povinnost mlčenlivosti advokáta vůči jeho klientovi.83 

K samotnému zproštění povinnosti mlčenlivosti nestanoví trestní řád žádné další 

podrobnosti, z okolností je však zřejmé, že zprostit určitou osobu povinnosti mlčenlivosti 

může buď příslušný orgán či osoba, v jejíž prospěch je povinnost mlčenlivosti zřízena.84 

Domnívám se, že takovéto zproštění by mělo být za každých okolností buď písemné 

                                                      
80 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
81 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 1450-1452. 
82 Tamtéž, s. 1452-1454. 
83 Tamtéž, s. 1454-1464. 
84 Tamtéž, s. 1466. 
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(ideálně např. s ověřeným podpisem), nebo ústně do protokolu příslušného orgánu 

činného v trestním řízení. 

2.5 Právo poškozeného odepřít výpověď 

Právo odepřít výpověď je v trestním řádu zakotveno v § 100, a představuje další 

výjimku z obecné povinnosti svědčit. Jedná se o rozvedení zásady zakotvené v čl. 37 odst. 

1 Listiny základních práv a svobod, dle níž každý má právo odepřít výpověď, způsobil-li 

by touto výpovědí trestní stíhání sobě nebo osobě blízké.  

Jedná se o právo odepřít výpověď, nikoli o povinnost, a je tedy na svědkovi, zda tuto 

možnost využije. Pokud po řádném poučení vyslýchajícím orgánem výpověď neodepře, 

vztahují se na něj všechna ustanovení trestního řádu týkající se výpovědi, včetně hrozby 

trestního stíhání z důvodu křivé výpovědi. Stejně jako v případě zákazu výpovědi dle ust. 

§ 99 trestního řádu se právo odepřít výpověď vztahuje také ke konfrontaci, rekognici, 

vyšetřovacímu pokusu či rekonstrukci.85 

Svědek musí být o právu odepřít výpověď vždy řádně poučen, a to před každým 

výslechem. Svědek se pak musí explicitně vyjádřit, zda svého práva nevypovídat využije 

či nikoli (je tedy zřejmé, že svědek se i přes budoucí úmysl nevypovídat musí k výslechu 

dostavit, nelze pouze odkázat na jeho právo odepřít výpověď). V případě, že poučení a 

následné výslovné odepření výpovědi svědkem není poznamenáno v protokolu, nelze 

protokol o výslechu použít jako důkaz v dalším řízení (zejm. v hlavním líčení).86 

Právo odepřít výpověď je rozděleno na dva případy. „Výrazně odlišně je v trestním 

řádu formulováno právo odepřít svědeckou výpověď podle § 100 odst. 1 trestního řádu a 

podle § 100 odst. 2 trestního řádu. Právo odepřít svědeckou výpověď dle § 100 odst. 1 

trestního řádu má jako svědek příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, 

osvojitel, osvojenec, manžel a druh. Jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném 

poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen 

tehdy, nelze-li odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obviněného, k 

němuž je svědek v tomto poměru. Důvodem vzniku tohoto práva na odepření výpovědi je 

samotná existence zde uvedeného příbuzenského vztahu svědka k obviněnému. Tento 

důvod se vztahuje k výpovědi svědka jako celku, aniž by bylo nutno zkoumat, o jakých 

skutečnostech má nebo hodlá vypovídat a zda jeho výpověď by mohla negativně ovlivnit 
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důkazní situaci vůči obviněnému, či narušit příbuzenské vztahy mezi svědkem a 

obviněným.“87 

Shora uvedenému právu svědka vyjádřenému v ust. § 100 odst. 1 trestního řádu 

odpovídá povinnost vyslýchajícího orgánu v rámci poučení svědka uvést, jaký skutek je 

vyšetřován, a označit obviněného, v jehož věci má svědek vypovídat.88 

Využije-li svědek možnost odmítnout výpověď dle ust. § 100 odst. 1 trestního řádu, 

odmítne výpověď jako celek.89 

Ust. § 100 odst. 2 trestního řádu pak stanoví, že právo odmítnout výpověď má svědek 

v případě, že by svou výpovědí mohl způsobit trestní stíhání sobě, svému příbuznému v 

pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu 

anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem 

pociťoval jako újmu vlastní.90 Rozdíl oproti právu odepřít výpověď dle ust. § 100 odst. 1 

trestního řádu je v tom, že on sám ani shora uvedené osoby nejsou obviněny ve věci, v níž 

má svědek vypovídat. Svědek však nemůže odepřít svou výpověď proto, že by sobě nebo 

osobě blízké mohl způsobit majetkovou újmu nebo hanbu. Odmítnutí výpovědi dle ust. § 

100 odst. 2 trestního řádu pak musí být svědkem řádně odůvodněno, nelze pouze poukázat 

na příbuzenský vztah.91 

Trestní řád se však nezmiňuje o tom, v jakém rozsahu je možné odmítnou výpověď 

dle ust. § 100 odst. 2. Musí svědek odmítnout výpověď jako celek, nebo je možné, aby 

přednesl monologovou část své výpovědi a poté odmítl odpovídat na otázky 

vyslýchajícího, neboť by si odpověďmi na ně mohl způsobit trestní stíhání (nebo osobám 

blízkým)? Odpověď na tuto otázku nám dává nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 1997, 

III. ÚS 149/97, který uvádí: „Ústavně chráněné právo svědka na odepření výpovědi pro 

nebezpečí trestního stíhání jeho nebo osob v zákoně vyjmenovaných není (na rozdíl od 

důvodů spočívajících v příbuzenském či obdobném vztahu) absolutní; absolutní v tom 

smyslu, že právo odepřít výpověď by se mělo vztahovat k výpovědi jako celku. Jestliže 

zákon (§ 101 odst. 2 al. 2 trestního řádu, § 126 odst. 3 al. 1 občanského soudního řádu) 

                                                      
87 VANTUCH, Pavel. K oprávnění svědka odepřít výpověď dle § 100 odst. 2 TrŘ. Bulletin advokacie. 

2001, 2001(10), 38. 
88 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 1476. 
89 PIPEK, Jiří. Rozsah práva svědka odmítnout výpověď podle § 100 odstavec 1 trestního řádu 

(k diskusi). Bulletin advokacie. 2001, 2001(4), 51. 
90 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
91 VANTUCH, P., op. cit. sub 87. 
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vyžaduje, aby na počátku výslechu byla dána svědkovi možnost, aby spontánně a souvisle 

vylíčil, co o věci ví, je mu tím současně umožněno, aby ve své výpovědi pominul to, co (ze 

zákonem stanoveného důvodu) pokládá pro sebe (pro zákonem vyjmenované osoby) za 

nebezpečné; teprve tehdy, jsou-li mu kladeny upřesňující či doplňující otázky, přísluší mu 

oprávnění odpověď na ně odmítnout.“92 

Z citace shora uvedeného nálezu Ústavního soudu je zřejmé, že svědek může 

v případě odepření výpovědi dle ust. § 100 odst. 2 trestního řádu odepřít výpověď pouze 

částečně, tedy v určité její části, nebo může odepřít odpověď na otázky položené 

vyslýchajícím nebo obhájcem obviněného. Faktem však je, že v praxi k takovému 

částečnému odepření výpovědi dochází velice zřídka, neboť orgány činné v trestním 

řízení v tomto směru neposkytují svědkům dostatečné poučení o možnosti částečného 

odepření výpovědi. Domnívám se, že by bylo vhodné s touto možností lépe pracovat, 

neboť i částečná výpověď některých svědků může být pro vyšetřování trestného činu 

klíčová. 

Pavel Vantuch ve svém článku K oprávnění svědka odepřít výpověď dle § 100 odst. 

2 TrŘ vyslovil názor, že pokud svědek po řádném poučení prohlásí, že bude vypovídat, 

nemá již poté právo odepřít výpověď dle ust. § 100 odst. 2 trestního řádu, neboť mu 

možnost změnit své rozhodnutí trestní řád nedává. Takový svědek je tedy povinen 

odpovědět na všechny následné otázky obhajoby či vyslýchajícího orgánu.93 

S tímto názorem se neztotožňuji, neboť se domnívám, že popírá smysl ustanovení 

§ 100 odst. 2 trestního řádu a nálezu Ústavního soudu III. ÚS 149/97. Uplatňování 

takového pravidla v praxi by totiž znamenalo, že ochrana, kterou svědkům poskytuje 

§ 100 odst. 2 trestního řádu, by byla zcela neúčinná za situace, kdy by se svědek nejprve 

rozhodl vypovídat, ale otázkami obhajoby nebo vyslýchajícího orgánu by byl směřován 

k sebeobviňování. V takové situaci by již nemohl odepřít výpověď, a musel by tedy 

vypovídat pravdu a nic nezamlčet, což by mohlo vést k jeho ohrožení trestním stíháním.  

Tento názor zastává i Jiří Pipek ve svém článku K oprávnění svědka odepřít výpověď 

podle § 100 odstavec 2 trestního řádu (diskuse), v němž uvádí: „Prohlášení svědka o tom, 

že bude vypovídat, nemá podle mého přesvědčení, ve vztahu k § 100 odst. 2 žádnou 

závaznost. Neznamená nic jiného než to, že svědek zde deklaruje vědomí své, na něm zcela 
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nezávislé, zákonem uložené všeobecné povinnosti svědčit, a že se podle ní hodlá v průběhu 

výslechu chovat. Paragraf 100 odst. 2 ani ve svém základu s ničím jiným nepočítá a z této 

povinnosti vychází, když ale obsahuje zákonnou výhradu, kterou disponuje svědek po celý 

průběh plnění své zákonné všeobecné povinnosti svědčit. Nastanou-li tedy v průběhu 

výslechu důvody předvídané § 100 odst. 2 trestního řádu, může svědek v tomto směru 

odmítnout vypovídat. Bylo již řečeno, že tyto důvody vůbec nemusí být svědkovi známy na 

počátku výslechu, nebo si jich nemusí být vědom a mohou vyjít najevo až v jeho 

průběhu.“94 

Lze tedy shrnout, že zatímco osoba odmítající vypovídat dle ust. § 100 odst. 1 

trestního řádu de facto svým odepřením výpovědi výslech ukončí, neboť její odmítnutí se 

vztahuje na výpověď jako celek, osoba odmítající vypovídat dle ust. § 100 odst. 2 

trestního řádu může selektovat části své výpovědi, kterými by mohla způsobit nebezpečí 

trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Domnívám se, že poučení poskytované 

policejním orgánem vyslýchaným svědkům v přípravném řízení, které je nadto nejčastěji 

svědkům pouze předloženo v písemné podobě, je v tomto ohledu zcela nedostatečné. 

Přitom náležité poučení je podmínkou účinnosti a použitelnosti výpovědi jakožto důkazu, 

a lze tedy polemizovat o tom, zda pouhé předložení písemného poučení (které nadto 

mnozí svědci ani nečtou) je dostačující. Mám za to, že nikoli, a že je třeba důsledně dbát 

o to, aby poučení probíhala ústně, nikoli předložením písemných vyhotovení poučení, 

s náležitým vysvětlením veškerých práv svědků. 

Ust. § 100 odst. 3 trestního řádu pak stanoví, že odepřít výpověď jako svědek nemůže 

ten, kdo má stran trestného činu, jehož se výpověď týká, oznamovací povinnost dle 

trestního zákona. Jedná se tedy o výjimku v možnosti odepřít výpověď (ať už z důvodu 

dle ust. § 100 odst. 1 nebo odst. 2) u trestných činů vyjmenovaných v § 368 odst. 1 

trestního zákoníku. 
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2.6 Průběh výslechu poškozeného dle trestního řádu 

Průběh výslechu upravuje trestní řád v ust. § 101, přičemž trestní řád také stanoví, že 

ustanovení § 93 odst. 1 a § 95 o výslechu obviněného se užijí přiměřeně i na výslech 

svědka.  

Trestní řád stanoví, že na počátku výslechu svědka je třeba zjistit jeho totožnost, 

poměr k obviněnému, poučit jej o možnosti odepřít výpověď dle ust. § 100 trestního řádu, 

o zákazu výpovědi dle § 99 trestního řádu, o možnosti utajení totožnosti svědka 

za podmínek ust. § 55 odst. 2 trestního řádu, jakož i o povinnosti vypovídat pravdu a nic 

nezamlčet. Dále je nutné, aby byl svědek poučen o významu svědecké výpovědi 

z hlediska obecného zájmu a o následcích křivé výpovědi. V případě osoby mladší 15 let 

musí být poučení přizpůsobeno úměrně jejímu věku.95 

Co se týče totožnosti svědka, zjišťuje vyslýchající jméno a příjmení, datum a místo 

narození, rodinný stav, bydliště a zaměstnání, popřípadě i další okolnosti, zpravidla z jeho 

občanského průkazu. V případě poškozeného, svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, 

zmocněnce nebo důvěrníka, se se na žádost těchto osob do protokolu o výslechu 

neuvádějí údaje o bydlišti a o místě výkonu zaměstnání či podnikání, ale vedou se tak, 

aby se s nimi mohly seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení. V případě 

osobních, rodinných a majetkových poměrů svědka a poškozeného se tyto také na žádost 

mohou vést stranou od trestního spisu, ale je-li to nezbytné pro řádné uplatnění práva na 

obhajobu, sdělí se potřebné údaje obviněnému (tato skutečnost se pak poznamená do 

protokolu). Ustanovení týkající se osobních poměrů svědka a poškozeného bylo do 

trestního řádu vtěleno na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.96 

Poměr svědka k obviněnému se zjišťuje kvůli zhodnocení hodnověrnosti svědka, a 

kvůli jeho případné možnosti odepřít výpověď dle ust. § 100 trestního řádu. Poměr svědka 

k obviněnému je důležitý kvůli správně zvolené taktice při jeho výslechu.97 

Kromě poučení svědka o možnosti odepřít výpověď dle ust. § 100 trestního řádu je 

vyslýchající orgán povinen jej poučit i o možném utajení totožnosti svědka dle ust. § 55 

odst. 2 trestního řádu, jsou-li k tomu dány důvody. Svědek by také měl být poučen o tom, 

že může požádat o doplnění či úpravy protokolu o jeho výslechu. Důležité je, že svědek 

musí být poučen před každým výslechem (či rekognicí, konfrontací, vyšetřovacím 
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pokusem nebo rekonstrukcí), a obsah tohoto poučení musí být zaznamenán v protokolu, 

stejně jako to, jestli poučení svědek porozuměl, a výslovné uvedení toho, zda využívá 

svého práva odepřít výpověď.98 

Považuji za nutné se opětovně pozastavit nad reálným průběhem poučení svědků či 

poškozených. Již výše jsem uvedla, že poučení v praxi velice často probíhá pouhým 

odkazem na předtištěné materiály, které se osobám předloží k prostudování. Ve dvou 

případech jsem se během své praxe setkala s tím, že policejní orgán započal s výslechem 

svědka bez jakéhokoli předchozího poučení, protože však svědek poté podepsal protokol 

o výslechu, jehož součástí je písemné poučení, nebylo možné dokázat, že před samotným 

výslechem poučen nebyl. Domnívám se, že takový postup policejních orgánů není nijak 

výjimečný, obzvlášť za situace, kdy u výslechu kromě vyslýchajícího a svědka není 

přítomna žádná další třetí osoba (obhájce obviněného, zmocněnec poškozeného apod.). 

Pravděpodobně k tomu dochází v rámci úspory času, nicméně takový výslech je pak 

neúčinným důkazem, protože ani dodatečné poučení nemůže tuto vadu zhojit. Mám za 

to, že i v odborných kruzích je řádnému poučení svědků či poškozených věnováno málo 

pozornosti, a že by zejména osoby účastnící se výslechu (ať jako obhájci či zmocněnci 

poškozených) měly trvat na tom, aby došlo k explicitnímu ústnímu poučení vyslýchaných 

osob ze strany policejního orgánu. 

Odstavec 2 ust. § 101 uvádí: „Na počátku výslechu musí být svědek dotázán na poměr 

k projednávané věci a ke stranám a podle potřeby též na jiné okolnosti významné pro 

zjištění jeho hodnověrnosti. Výslech svědka se koná tak, aby poskytl pokud možno úplný 

a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro trestní řízení, které svědek vnímal svými 

smysly. Svědkovi musí být dána možnost, aby souvisle vypověděl vše, co sám o věci ví a 

odkud se dozvěděl okolnosti jím uváděné. Při výslechu je nutno šetřit jeho osobnost, 

zejména pokud jde o jeho osobní údaje a intimní oblast.“99 

Po poučení svědka následuje monologická část výslechu, v níž svědek vypovídá sám 

a souvisle o předmětu výslechu, spolu s odkazem na zdroj svých informací (aby mohly 

orgány činné v trestním řízení odlišit přímé a nepřímé svědky). Výslech by měl probíhat 

v jazyce, o němž svědek prohlásí, že jej ovládá, nebo v jeho mateřském jazyce (v případě 

jiného než českého jazyka je tak nutné přibrat k výslechu tlumočníka). Důležitá je také 

                                                      
98 Tamtéž, s. 1486-1487. 
99 Zák. č 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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bezprostřednost výpovědi svědka – svědek nemůže odkázat na výpověď někoho jiného a 

říci, že se s ní ztotožňuje, ale ani nemůže odkázat na své vlastní podání vysvětlení, ani na 

své písemné vyjádření zaslané orgánům činným v trestním řízení. Svědek je však 

v průběhu výslechu oprávněn nahlédnout do svých připravených písemných 

poznámek.100 

Ustanovení o nutnosti šetřit osobnost svědka bylo do trestního řádu taktéž vtěleno 

zákonem o obětech TČ. Ostatně § 101 odst. 3 trestního řádu představuje mj. úpravu 

významnějších omezení při kladení otázek svědkovi, obzvláště pokud jde o osobu 

poškozenou trestným činem, zejména zákaz kladení otázek mířících do intimní sféry 

svědka (mohou být kladeny pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro objasnění 

skutkového stavu, a maximálně šetrným způsobem s přihlédnutím k osobnosti svědka) a 

zákaz kladení otázek kapciózních a sugestivních.101 Je důležité zdůraznit, že dialogová 

část výslechu může následovat teprve poté, co byla svědkovi dána možnost se k věci 

souvisle vyjádřit.102 

Ust. § 101 odst. 4 trestního řádu hovoří o tom, že je-li toho třeba k ověření rukopisu 

svědka, může mu být přikázáno, aby napsal potřebný počet slov.103 Na rozdíl od 

obviněného však svědek může být k této povinnosti orgány činnými v trestním řízení 

donucován.104 

Otázkou ve vztahu k výslechu svědka bylo, zda má svědek právo na to, aby u jeho 

výslechu byl přítomen jeho právní zástupce. (Je přitom zřejmé, že zde hovoříme pouze o 

svědkovi, tedy nikoli o svědkovi – poškozeném, jehož právo na zastoupení zmocněncem 

je v trestním řádu výslovně zakotveno.) Tuto otázku zodpověděl Ústavní soud nálezem 

ze dne 20. října 2004 sp. zn. II. ÚS 386/2004 (viz ÚS 153/2004-n.), v němž potvrdil právo 

svědka na přítomnost jeho advokáta při výslechu.105 Toto právo však nelze zaměňovat 

s tím, že by orgány činné v trestním řízení měly povinnost svědkovi sehnat advokáta, či 

že by byly povinny vyčkat s provedením výslechu svědka do doby, než si tento obstará 

                                                      
100 ŠÁMAL P., op. cit. sub 34, s. 1488-1489. 
101 Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
102 ŠÁMAL P., op. cit. sub 34, s. 1489-1490. 
103 Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
104 ŠÁMAL P., op. cit. sub 34, s. 1492. 
105 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. II. ÚS 386/2004. 
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advokáta sám. Jedná se pouze o právo svědka si při svém výslechu přítomnost advokáta 

zajistit sám.106 

 

2.7 Výslech dítěte 

Trestní řád v ust. § 102 upravuje výslech dítěte, tedy výslech osoby mladší 18 let: 

„Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o okolnostech, jejichž 

oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní 

vývoj, je třeba výslech provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v 

dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán sociálně-

právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se 

zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k 

správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou 

být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu 

na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo 

ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na 

psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním 

řízení takovému návrhu vyhoví.“107 Dále ust. § 102 trestního řádu upravuje specifické 

podmínky výslechu dítěte před soudem, resp. to, že výslech dítěte nemusí být na základě 

rozhodnutí soudu při hlavním líčení opakován, ale postačí přečtení protokolu o výslechu 

či přehrání záznamu, a to i bez souhlasu státního zástupce a obžalovaného dle ust. § 211 

odst. 1 a 2 trestního řádu. Ust. § 102 odst. 3 dále upravuje to, že osobě mladší 18 let lze 

klást otázky pouze prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení.108 

Tato úprava výslechu dětí odráží nutnost individuálního přístupu k nim a k jejich 

výslechu s přihlédnutím k jejich rozumové vyspělosti. Novela trestního řádu provedená 

zákonem o obětech TČ navíc přinesla úpravu tohoto ustanovení v tom smyslu, že za dítě 

je považována osoba mladší 18 let, nikoli 15 let, jak tomu bylo do té doby. 

Tato individuální úprava výslechu dětí se uplatní nikoli vždy, ale pouze v případech, 

kdy jsou vyslýchány o okolnostech, „jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku této 

osoby mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj.“109 O tom, zda se o takové 

                                                      
106 ŠÁMAL P., op. cit. sub 34, s. 1491. 
107 Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
108 Tamtéž. 
109 Tamtéž. 
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okolnosti jedná, rozhoduje orgán činný v trestním řízení, jež má takový výslech provádět, 

přičemž ve složitějších případech bude k tomuto rozhodnutí vhodné přizvat orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, dětského psychologa apod. Zvažovat přitom bude nutné 

zejména rozumovou a mravní vyspělost vyslýchaného, jeho věk, situaci, za níž trestný 

čin vnímal, povahu samotného trestného činu, atd. Nelze tedy paušálně určit, v jakých 

případech se ust. § 102 trestního řádu použije. Nicméně je zřejmé, že z tohoto ustanovení 

plyne nutnost vyslýchajícího orgánu se na tento výslech pečlivě připravit, aby bylo možné 

dostát podmínce, že takový výslech musí být prováděn zvlášť šetrným a po obsahové 

stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné jej opakovat. Kromě samotného 

výslechu je také vhodné zvolit pro výslech přiměřené prostředí (viz kapitola 3. o výslechu 

dětí).110 Specifičnost výslechu dětí pak zdůrazňuje i Tereza Konečná ve svém článku Role 

psychologa ve výslechu svědka: „Zcela specifický je průběh výpovědi u dětí. Zde si 

musíme dávat pozor na více úskalí a vyslýchající musí být nejvýš obezřetný v pokládání 

otázek a ve způsobu vystupování. Děti jsou totiž velice snadno ovlivnitelné, proto je 

opravdu důležité vyhnout se sugestibilním otázkám, aby nepodlehly dojmu, že vyslýchající 

chce určitou informaci slyšet a je třeba mu ji poskytnout.“111 

Pokud se jedná o případ výslechu dle ust. § 102 ods. 1 trestního řádu, je přibrání 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo jiné osoby, která má zkušenost s výchovou 

mládeže (zejm. pedagog, dětský psycholog, psychiatr), k výslechu obligatorní. Tyto 

osoby mají zaručit, aby byl výslech veden řádně s přihlédnutím k individualitě 

vyslýchaného dítěte, proto je jejich přítomnost nutná v průběhu celého výslechu. 

Výslechu mohou být přítomni také rodiče vyslýchaného svědka mladšího 18 let, avšak 

jejich přítomnost záleží na uvážení vyslýchajícího orgánu, který by měl tuto možnost 

zkonzultovat s přítomným orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo s psychologem 

apod. V některých případech může být přítomnost rodičů naopak značně nežádoucí, 

protože mohou mít zájem na výsledku trestního řízení.112 

Osoby přibrané k výslechu dítěte pak mají možnost podat vyslýchajícímu orgánu 

návrh na odložení výslechu, pokud je před započetím výslechu zřejmé, že s ohledem na 

zdravotní stav svědka by mělo provedení výslechu nepříznivý vliv na jeho psychický stav, 

                                                      
110 ŠÁMAL P., op. cit. sub 34, s. 1499-1501. 
111 KONEČNÁ, Tereza. Role psychologa při výslechu svědka. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 

2016, 2016(3), 64-69. ISSN 1213-5313. 
112 ŠÁMAL P., op. cit. sub 34, s. 1501-1502. 
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nebo na přerušení či ukončení výslechu v případě, kdy je při provádění výslechu zřejmé, 

že výslech má nepříznivý vliv na svědka do té míry, že jeho pokračování je zcela 

nežádoucí. V případě takového návrhu je vyslýchající orgán povinen mu vyhovět a 

výslech odložit, přerušit či ukončit – návrhu nevyhoví pouze ve zcela výjimečných 

případech, kdy by hrozilo takové nebezpečí prodlení, že by ospravedlnilo i 

nerespektování návrhu přibrané osoby (takovéto rozhodnutí vyslýchajícího orgánu 

přitom musí být náležitě odůvodněno, konkretizováno a poznamenáno do protokolu).113 

Jak již bylo uvedeno výše, výslech dětí je specifický v tom smyslu, že nemusí být za 

splnění určitých podmínek v hlavním líčení opakován (i bez souhlasu státního zástupce a 

obžalovaného), pokud byl v přípravném řízení proveden řádně, zejména po náležitém 

poučení. Je zřejmé, že v takovém případě zde stojí právo obžalovaného na spravedlivý 

proces a zájem na zvláštní ochraně dětí, přičemž zákonodárce se přiklonil k ochraně dětí 

na úkor možnosti obžalovaného klást otázky svědkovi k objasnění skutkového stavu. 

K objasnění způsobu provádění výslechu osoby mladší 18 let, způsobu její výpovědi či 

k úplnosti protokolu o výpovědi pak může být vyslechnuta osoba na tomto výslechu 

zúčastněná, jejíž výslech však nenahrazuje výslech osoby mladší 18 let.114 

Osobně se domnívám, že opatření sloužící k ochraně svědků mladších 18 let (tedy 

možnost neopakovat výslech takového svědka při hlavním líčení) je natolik závažným 

zásahem do práv obžalovaného, že by mělo být užíváno pouze v případech, které budou 

odůvodnitelné věkem svědka a okolnostmi spáchání trestného činu. Za samozřejmost 

považuji takovouto ochranu v případě svědků a zároveň poškozených mladších 18 let, 

nicméně je nutné poukázat na nezbytnost provádění výslechů těchto svědků v přípravném 

řízení takovým způsobem, aby byl zcela vyčerpán předmět výslechu a byl kladen důraz 

na jeho řádné provedení. Mám za to, že vhodnou zárukou zákonnosti takového výslechu 

by bylo, aby byl prováděn buď kriminalistou specializovaným na výslech osob mladších 

18 let, nebo např. za obligatorní přítomnosti soudce jakožto garanta spravedlivého 

procesu. Je sice zřejmé, že by taková úprava trestního řádu měla za následek značné 

ztížení provádění výslechů osob mladších 18 let, ale zároveň by omezila možnosti 

svévole zejm. policejních orgánů při výslechu těchto osob. Ačkoli je totiž nutné, aby byl 

výslechu osoby mladší 18 let přítomen orgán sociálně-právní ochrany dětí či jiná obdobná 

                                                      
113 ŠÁMAL P., op. cit. sub 34, s. 1502-1503. 
114 Tamtéž, s. 1503-1504. 
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osoba, není při něm obligatorní přítomnost někoho, kdo by dohlížel na zákonnost 

takového výslechu z pohledu řádného poučení (ne jen odkazem na písemné vyhotovení 

poučení), či z pohledu zákazu kladení otázek kapciózních a sugestivních. Nadto je třeba 

poukázat na to, že ostatní osoby přítomné výslechu osoby mladší 18 let mohou svědkovi 

klást otázky pouze prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení, což může vést až 

k naprosté svévoli vyslýchajícího, který např. nepřipustí otázky obhájce obviněného 

s odůvodněním nevhodnosti takové otázky vzhledem k duševní vyspělosti vyslýchaného. 

Domnívám se, že by měl zákonodárce zvážit úpravu výslechu v tomto směru, aby bylo 

možné maximálně eliminovat námitky obžalovaných proti tomu, že svědci mladší 18 let 

již nejsou vyslýcháni při hlavním líčení, a že tak dochází ke krácení práv obžalovaných 

na spravedlivý proces. 

 Ustanovení § 102 odst. 2 trestního řádu omezující další výslech svědka mladšího 

18 let se samozřejmě užije pouze v případě, že v době konání hlavního líčení svědek 

nedosáhl 18 let věku – pokud ano, toto omezení se neužije a je možné tohoto svědka 

v hlavním líčení vyslechnout běžným způsobem.115 

 

2.8 Výslech utajeného svědka 

Podmínky utajení totožnosti svědka jsou (poněkud nesystematicky) zařazeny do 

ustanovení § 55 trestního řádu týkající se obecných ustanovení o sepisování protokolu, a 

to konkrétně do odstavce 2 tohoto ustanovení: „Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že 

svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na 

zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu 

svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v trestním řízení učiní opatření k 

utajení totožnosti i podoby svědka; jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do 

protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi 

seznamovat jen orgány činné v trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu 

požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod 

kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v trestním řízení 

učiní bezodkladně všechna potřebná opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim 

blízkých stanoví zvláštní zákon. Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené 

                                                      
115 Usnesení Krajského soudu v Č. Budějovicích z 20. března 1968, sp. zn. 2 To 107/68. 
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vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň 

utajení těchto informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani 

údaje o jeho totožnosti se nadále neutajují; to neplatí, je-li utajována totožnost a podoba 

osob uvedených v § 102a.“116 

O tom, že svědkovi nebo osobě jemu blízké hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné 

nebezpečí, postačuje vyšší stupeň pravděpodobnosti, který však musí být zjištěnými 

okolnostmi řádně odůvodněn, a zároveň se k utajení totožnosti svědka přistoupí pouze 

tehdy, nelze-li účelu dosáhnout jinak (např. policejní ochranou, dočasným přestěhováním 

svědka na jiné místo apod.).117 

Utajením totožnosti se v tomto případě myslí to, aby svědkovu totožnost nemohly 

zjistit jiné osoby než orgány činné v trestním řízení. Utajení podoby pak přichází na řadu 

v situacích, kdy by se se svědkem mohl setkat především obviněný nebo jeho obhájce, 

tedy např. při výslechu, rekognici, rekonstrukci, apod. Utajení osobních údajů svědka se 

provádí tak, že se tyto vedou odděleně od trestního spisu ve zvláštním spisu, k němuž 

mají přístup pouze orgány činné v trestním řízení, které vedou příslušné trestní řízení. 

Svědek musí být poučen o tom, že může podepsat protokol o svém výslechu smyšleným 

jménem a příjmením, případně může použít jméno své, ale může utajovat své zaměstnání, 

bydliště či jiné údaje (to přichází v úvahu zejména za situace, kdy obviněný sice zná 

totožnost svědka, nezná však další podstatné údaje, jako je např. právě bydliště).118 

Co nastane v případě, že se svědek domáhá svého výslechu v utajení a policejní 

orgán neshledá pro takový postup důvody? Tuto problematiku upravuje (opět poněkud 

nesystematicky zařazené) ustanovení § 101a trestního řádu, který uvádí, že: „Neshledá-

li policejní orgán důvod k sepsání protokolu o výslechu způsobem uvedeným v § 55 odst. 

2, ačkoli se jej svědek domáhá a uvádí konkrétní skutečnosti, které podle něj takový 

postup sepsání protokolu odůvodňují, policejní orgán věc předloží státnímu zástupci, aby 

přezkoumal správnost jeho postupu. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, odloží výslech 

svědka do doby, než státní zástupce přijme opatření. V opačném případě svědka vyslechne 

a do přijetí opatření státního zástupce s protokolem nakládá tak, aby totožnost svědka 

zůstala utajena.“119 

                                                      
116 Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
117 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 626 – 627. 
118 Tamtéž, s. 628 - 629. 
119 Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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Tento postup zajišťuje, aby svědci měli možnost se svého utajení případně domoci 

alespoň u nadřízeného orgánu činného v trestním řízení, a aby v mezidobí odhalením své 

podoby nebo totožnosti v trestním řízení nebyli vystaveni nebezpečí, kterého se obávají.  

Aplikací ustanovení § 55 odst. 2 trestního řádu v praxi se zabývalo i Nejvyšší státní 

zastupitelství, které ve svém výkladovém stanovisku č. 1/2002 uvádí např. to, že volba 

nejvhodnější možnosti utajení totožnosti svědka vždy závisí na konkrétních technických 

možnostech policejního orgánu. Ideální je, pokud je vyšetřovatel vybaven mikrofonem s 

akustickým měničem hlasového modulu, kdy se obhájce může úkonu účastnit tak, že 

přímo naslouchá výslechu svědka ve vedlejší místnosti. Případně lze tuto situaci řešit 

zástěnou či jiným odděleným prostorem mezi obhájcem a utajeným svědkem. Nejvyšší 

státní zastupitelství však dovodilo, že výslech je možné provádět i tak, že je obhájce 

v průběhu výslechu svědka v jiné místnosti (aniž by ho slyšel či mohl do výslechu jakkoli 

zasahovat), následně je mu předestřen protokol o výslechu, a obhájce písemně položí 

svědkovi otázky, které budou zaprotokolovány, stejně jako odpovědi svědka.120 

Domnívám se, že poslední zmíněný postup je poněkud nešťastný pro obhajobu 

obviněného. V takovém případě je totiž obhájci zcela znemožněno kontrolovat dodržení 

zákonnosti výslechu, zejména zamezit pokládání kapciózních a sugestivních otázek 

policejním orgánem. Sice je dodrženo utajení svědka, ale za cenu značného omezení práv 

obhajoby. 

K samotnému utajení totožnosti svědka dodávám, že jsem se v rámci své praxe 

jednou setkala s tím, že protokoly obsahující skutečnou totožnost svědka nebyly vedeny 

vedle trestního spisu, do nějž mi (jakožto substitutovi advokáta – obhájce obviněného) 

bylo umožněno nahlížet, ale přímo v něm. Konkrétně trestní spis obsahoval nejprve 

protokoly bez uvedení totožnosti svědka, za nimiž však byly připojeny protokoly 

s pravým svědkovým jménem. Kdyby si policista nevšiml toho, že jsou tyto protokoly 

taktéž součástí spisu, mohla jsem zjistit totožnosti utajených svědků.  

Věřím samozřejmě tomu, že tento případ byl ojedinělý a tak závažné chyby se běžně 

nestávají, nicméně dle mého názoru je třeba této problematice věnovat větší pozornost. A 

to i s ohledem na to, jak malé procento svědků využívá institut utajení své totožnosti. Co 

je důvodem nevyužívání, se můžeme jen dohadovat, ale osobně se domnívám, že většina 

                                                      
120 Nejvyšší státní zastupitelství: K aplikaci ustanovení § 55 odst. 2 trestního řádu., [Sbírka výkladových 

stanovisek nejvyššího státního zastupitelství 1/2000]. 
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z nich ani neví, že by mohli této možnosti využít, protože policejní orgán je při prvním 

výslechu dostatečně nepoučí i v tomto směru (zde opakovaně odkazuji na svůj názor 

vyslovený výše, tedy že písemná vyhotovení poučení nejsou dle mého názoru dostačující 

a nenahrazují ústní poučení vyslýchaných osob).  

 

Tato kapitola se týkala trestněprávní úpravy výslechu a úpravy poškozeného. Trestní 

řád neupravuje přímo výslech poškozeného, nicméně ustanovení týkající se výslechu 

svědka se vztahují také na výslech osoby poškozené (protože poškozený je zároveň 

svědkem). Ačkoli byla novelou provedenou zákonem o obětech TČ do trestního řádu 

vtělena pravidla vyšší ochrany svědka při jeho výslechu (zejm. zákazem pokládání otázek 

týkajících se jeho intimní sféry, apod.), mám za to, že poškozenému je v trestním řádu 

věnována malá pozornost.  

Malou změnu v tomto ohledu přinesl zákon o obětech trestných činů, jemuž se bude 

věnovat kapitola 5. 
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3 Výslech poškozeného z kriminalistického hlediska 

 

V 1. kapitole je výslech definován zjednodušeně jako proces získávání informací 

potřebných ke zjištění skutkového stavu, a to formou výpovědi osoby o tom, co vnímala 

vlastními smysly.  

„Cílem výslechu je získání úplné a věrohodné výpovědi v zájmu zjištění skutkového 

stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“121 

Na následujících stranách se tato práce bude věnovat výslechu z pohledu 

kriminalistiky. Veškeré kriminalistické postupy v této kapitole jsou přímo použitelné při 

výslechu poškozeného a tohoto se úzce týkají. 

 

3.1 Paměťová stopa 

Kriminalistickou stopou rozumíme každou změnu, která je v příčinné nebo jiné 

souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí, tato změna trvá alespoň od jejího vzniku 

do zjištění, a je zkoumatelná současnými kriminalistickými metodami a prostředky. 

Kriminalistické stopy dále dělíme na stopy ve vědomí (tedy paměťové stopy) a stopy 

materiální (tedy hmotné).122 

Paměťová stopa je dle teorie kriminalistiky „každá změna v materiálním prostředí 

lidského mozku, která souvisí s kriminalisticky relevantní událostí, obsahuje 

kriminalisticky relevantní informaci a je zkoumatelná a informace z ní využitelná pomocí 

kriminalistických metod a postupů, s využitím povolených a ověřených technických 

prostředí.“123 

Zkoumáním paměťových stop se zabývá kriminalistická praxe, přičemž jejími 

hlavními metodami jsou rekognice, konfrontace, prověrka výpovědi na místě, a zejména 

výslech.124 O výslechu pojednávají následující části této kapitoly. 

 

                                                      
121 NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Vyd. 1. Praha: EUROUNION, 2004. ISBN 

80-7317-036-1, s. 181. 
122 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Vyd. 2. Praha: C.H. Beck, 

2004, 512 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-878-9, s. 76-81. 
123 METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK. Kriminalistická taktika. Brno: Václav 

Klemm, 2013. ISBN 978-80-87713-08-2, s. 43. 
124 Tamtéž, s. 45. 
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3.2 Příprava výslechu 

Téměř každému výslechu by měla předcházet jeho pečlivá příprava vyslýchajícím. 

Bez této přípravy může dojít k tomu, že nebudou zjištěny všechny relevantní informace 

o trestném činu. Přípravu výslechu lze přitom rozdělit na fázi analytickou a syntetickou. 

Analytická fáze přípravy výslechu zkoumá v prvé řadě znalosti a schopnosti 

vyslýchající osoby, kdy tato by se měla zaměřit na odstranění svých subjektivních 

nedostatků, které mohou negativně ovlivnit vedení výslechu (např. předpojatost vůči 

vyslýchanému, vlastní psychické rozpoložení, apod.). Dále vyslýchající provede analýzu 

dosud shromážděných materiálů tak, aby vytyčil rámec výslechu a vymezil mezery ve 

shromážděných materiálech, které by mohl případně výslechem odstranit.  

Poslední a nejdůležitější částí této části přípravy výslechu je analýza osobnosti 

vyslýchaného. Tato by měla vycházet z dosud dostupných informací o vyslýchané osobě, 

a zejména z pozorování vyslýchaného v prvotním stadiu výslechu. Není však vhodné 

udělat si názor na tuto osobu pouze na základě jejího zevnějšku či chování při výslechu, 

neboť takto zjednodušená analýza osoby by mohla vést k taktickým chybám. Cílem této 

analýzy vyslýchaného je vymezit další postup ve vyšetřování, a zejména přístup 

k vyslýchané osobě tak, aby byla získána pravdivá a úplná výpověď.125 

V syntetické fázi přípravy výslechu vyslýchající na základě informací z analytické 

fáze výslechu formuje možný průběh nadcházejícího výslechu, přičemž zejména určuje 

předmět výslechu. Vyslýchající také zařadí výslech do procesu vyšetřování (zejména 

s ohledem na nutnost rychlého výslechu některých svědků), rozhodne o místě a času 

výslechu a možných účastnících výslechu, či může rozhodnout o utajení totožnosti svědka 

(viz dále).  

Vyslýchající si následně vypracuje plán výslechu, bez něhož se, zejména v případě 

výslechů složitějších, neobejde. Plán výslechu obsahuje především otázky, které je nutné 

vyslýchanému položit, a seznam důkazů, které mu budou vyslýchajícím předloženy.126 

Domnívám se, že přes připravenost vyslýchajícího na výslech je nezbytným 

předpokladem pro kvalitně provedený výslech i schopnost vyslýchajícího relevantním 

způsobem reagovat na výpověď vyslýchaného, a klást mu vhodné otázky tak, aby byl 

                                                      
125 MUSIL, J., op. cit. sub 122, s. 329. 
126 Tamtéž, s. 329-330. 
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objasněn skutkový stav. Mám za to, že právě tato schopnost určuje kvalitu výslechu a 

jeho význam pro nadcházející fáze trestního řízení. 

 

3.3 Stadia výslechu 

Kriminalistická taktika v souladu s ustanoveními trestního řádu rozlišuje tři stadia 

výslechu, a to úvodní stadium, monolog a dialog.127 Úvodní stadium a monologické 

stadium jsou přitom dle trestního řádu povinné, zatímco dialogické stadium je fakultativní 

s přihlédnutím k tomu, je-li nutné učiněnou výpověď jakkoli doplnit.128 

Úvodní stadium výslechu slouží zejména ke splnění procesních náležitostí výslechu 

(ověření totožnosti vyslýchaného, jeho poučení dle jeho procesního postavení, případné 

kroky k utajení totožnosti svědka dle § 55 trestního řádu, seznámení s předmětem 

výslechu), ale také k formování psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím a 

vyslýchaným. V tomto případě by vyslýchající měl působit na vyslýchanou osobu tak, 

aby měla snahu vypovídat pravdivě a nezamlčovat podstatné skutečnosti, a měl by 

navodit atmosféru při výslechu, která je vyslýchajícímu příjemná.129 

„K navázání psychologického kontaktu přispívá zejména: 

- slušné, kulturní a korektní vystupování, vyjadřování, oblečení a úprava zevnějšku 

vyslýchajícího, 

- posouzení a pochopení aktuálnosti ohrožení života, zdraví a majetku 

vypovídajícího svědka nebo jeho rodiny a řešení utajení jeho totožnosti, 

- vhodné výslechové prostředí, 

- vhodná forma seznámení vyslýchaného s předmětem výslechu, jeho procesním 

postavením a z toho vyplývajícími právy a povinnostmi, 

- vhodný psychologický přístup podle zvláštností vyslýchané osoby.“130 

Stadium souvislého líčení začíná výzvou vyslýchanému, aby uvedl vše, co je mu 

k předmětu výslechu známo, a vyslýchaný o tomto spontánně hovoří. V této fázi výslechu 

by měla osoba vypovědět, co vlastními smysly vnímala, co se dozvěděla od jiných osob, 

či další poznatky k věci.131 

                                                      
127 MUSIL, J., op. cit. sub 122, s. 330. 
128 NĚMEC, M., op. cit. sub 121, s. 191. 
129 MUSIL, J., op. cit. sub 122, s. 331.  
130 Tamtéž, s. 331. 
131 Tamtéž, s. 331. 
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Monolog vyslýchaného by měl být přerušován pouze tehdy, odchyluje-li se osoba od 

předmětu výslechu podstatným způsobem, případně je-li vyslýchajícím požádána o 

upřesnění určité části své výpovědi. 

Je přitom vhodné, aby vyslýchající vyslýchanou osobu navedl na určitý pro něj 

vhodnější postup při výpovědi (např. vyjádření se dle časové souvislosti, dle jednotlivých 

skutků či dle jednotlivých zainteresovaných osob).132  

V průběhu monologické části je nezbytné, aby vyslýchající po celou dobu analyzoval 

výpověď vyslýchané osoby, aby mohl zjistit případné rozpory v jeho výpovědi, případně 

mezi dosud známými důkazy, zjistit neúplnost výpovědi, učinit si závěr o tom, zda osoba 

chce podat pravdivou výpověď a vytyčit si vhodný taktický postup pro další stadium 

výslechu (zejména připravit si otázky pro dialogickou část výslechu).133 

V poslední dialogické části výslechu pokládá vyslýchající vyslýchanému otázky 

tak, aby již učiněnou výpověď zpřesnil a prověřil. Podle situace pak vyslýchající buď 

pomáhá vyslýchané osobě si vzpomenout na detaily, které si nemohla vybavit, či působí 

na osobu, jež vypovídá lživě. Vyslýchající nesmí pokládat otázky kapciózní a 

sugestivní.134 

Co se týče samotných otázek kladených při dialogické části, mělo by se jednat 

zejména o otázky otevřené, ze kterých si vyslýchaná osoba nemůže dovodit vhodnou 

odpověď. Příkladem takových otázek jsou např. „Koho jste viděl?“, „Co přesně se 

stalo?“. Nicméně někdy je vhodné použít otázek uzavřených, a to zejména pokud 

vyslýchaná osoba má horší vyjadřovací schopnosti, nebo není schopna vhodně 

formulovat své odpovědi. Uzavřenou otázkou je např. „Byl pachatel vysoký?“ „Viděl 

jste, jak si pachatel schovává ukradené věci do tašky, nebo je držel v ruce?“ Při pokládání 

tohoto typu otázek je nutné mít na paměti, že mohou do značné míry ovlivňovat 

vyslýchaného svou sugestivností, a při hodnocení přesnosti výpovědi mít tuto skutečnost 

na zřeteli. Kombinací obou typů otázek jsou otázky alternativní, např. „Měl na sobě 

pachatel červený svetr, nebo zelený svetr, nebo měl úplně jinou barvu?“ Používá se jich 

zejména u osob, které špatně reagují na otázky otevřené. Tzv. kontrolní otázky slouží 

k tomu, aby se vyslýchaná osoba vrátila k hlavnímu tématu vyšetřování, např. „Nevšiml 

jste si ještě něčeho dalšího, co dělal pachatel po činu?“. Mezi kontrolní otázky lze zařadit 

                                                      
132 NĚMEC, M., op. cit. sub 121, s. 191. 
133 MUSIL, J., op. cit. sub 122, s. 332. 
134 Tamtéž, s. 332. 
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i otázky testovací, jimiž si ověřujeme hodnověrnost výpovědi, či s jejich pomocí 

odhalujeme možné stereotypy vyslýchaného, např. „Co si myslíte o ženách, jež chodí 

v noci samy parkem?“.135 

 

Z vlastní praxe mohu ke shora uvedenému dodat, že monologické stadium výslechu 

bývá často, zejména v přípravném řízení, vynecháváno, případně je do něj mnohdy 

nevhodně zasahováno vyslýchajícím. Bývá tomu tak proto, že vyslýchající se snaží 

maximálně zkrátit dobu výslechu, a proto raději vyslýchanému pokládá otázky, které 

považuje za důležité k objasnění trestné činnosti, a zamezuje tak spontánnímu vyprávění 

prožitých událostí. Domnívám se však, že takovýto postup je nejen v rozporu s trestním 

řádem, ale také může negativně působit na vyslýchaného.  

Zejména v případě výslechu poškozených považuji za naprosto nezbytné, aby jim 

byl dán prostor k obsáhlejší monologické výpovědi, a aby tato byla přerušována pouze 

v nezbytných případech. Poškození by neměli pociťovat jakýkoli tlak ze strany 

vyslýchajícího na to, aby se vyjádřili v co nejkratším čase, neboť takovýto postup může 

být poškozenými vnímán jako nezájem o jejich osobu. Nadto mám za to, že pro osobu, 

jíž trestný čin určitým způsobem traumatizoval, může určité zdlouhavější vypovězení 

celé situace vést k tomu, že si nenadále vzpomene i na další podrobnosti, které by si při 

palbě otázek vyslýchajícího vybavit nemusela. 

 

3.4 Kapciózní a sugestivní otázky 

Výše bylo zmíněno, že vyslýchající by se měl při vedení výslechu vyvarovat otázek 

kapciózních a sugestivních. Co to ale jsou kapciózní a sugestivní otázky? 

„Kapciózní jsou otázky předstírající nepravdivou, klamavou skutečnost, nebo 

předpokládající skutečnost obviněným dosud nepotvrzenou, přičemž obviněného svádějí, 

aniž by to pozoroval, k odpovědi, kterou si přeje vyslýchající. V sugestivních otázkách se 

vyslýchanému předkládají okolnosti, které se mají zjistit teprve z jeho výpovědi, a tím se 

mu naznačuje, jak má odpovědět.“136 

                                                      
135 GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 1. 

vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1293-3, s. 185. 
136 ŠÁMAL P., op. cit. sub 34, s. 1420. 
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Shora uvedená citace kapciózních a sugestivních otázek se samozřejmě dotýká nejen 

výpovědi obviněného, ale výpovědi jakékoli osoby, která se účastní výslechu. 

Příkladem sugestivní otázky je např. „Prodal Vám to auto Jiří Pokorný?“ nebo „Viděl 

jste na místě černé auto obviněného?“  

Příkladem kapciózní otázky je např. „Viděl jste na místě muže ve žluté bundě?“ - 

ačkoli vyslýchající ví, že muž měl červenou bundu, a snaží se svědka zmást položením 

této otázky.  

Vyslýchající by se měl obecně těchto otázek vyvarovat, neboť mohou zásadním 

způsobem znehodnotit výslech. Jak bude však zřejmé z praktické části této práce, 

zejména sugestivním otázkám se orgány činné v trestním řízení, ale ani obhájci či 

zmocněnci poškozených, příliš nevyhýbají. Faktem je, že proti jejich pokládání většinou 

nikdo z přítomných při výslechu nepodává námitky, a jsou tak jakýmsi běžným jevem u 

výslechu. 

 

3.5 Aspekty formování výpovědi 

Základem výslechu je reprodukce informací, které jsou obsaženy v paměťové stopě 

vyslýchaného. Z toho, že výpověď se vždy vztahuje k jevům minulým, vyplývá, že 

vyslýchaná osoba tlumočí pouze své vzpomínky na danou událost, nikoli objektivní 

pravdu. Tyto vzpomínky však mohou být zkresleny jejím vědomím a dalšími 

subjektivními vlivy.137 

Proces formování výpovědi je složitý, a je ovlivněn řadou faktorů. Tento proces má 

čtyři základní aspekty: 

„Historický aspekt výpovědi spočívá v tom, že každá výpověď má svoji historii, která 

začíná vnímáním, prochází zapamatováním a vybavováním a končí reprodukcí 

vnímaného při vlastním výslechu.“138 

Osobnostní aspekt výpovědi znamená, že každá výpověď je ovlivňována i 

vyslýchanou osobou – nelze nepřihlížet k tomu, kdo vypovídá. Ovlivňuje ji celková 

osobnost vyslýchaného, jeho psychický i fyzický stav, jeho morální zásady, emoce, 

znalosti, zkušenosti apod. 
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Situační aspekt výpovědi spočívá v tom, že výpověď ovlivňují podmínky, za nichž 

se uskutečňuje. Rozdíly ve výpovědi budou v případě výslechu přímo na místě činu, 

v bydlišti vyslýchaného, či přímo na pracovišti policejního orgánu. Výpověď může být 

také významně ovlivněna postojem vyslýchajícího k vyslýchanému, či např. tím, jakým 

způsobem jsou mu kladeny otázky. Výpověď se může lišit také v různých fázích trestního 

řízení, v přípravném řízení, v řízení před soudem, které je veřejné, či naopak např. 

v neveřejném zasedání. Zpravidla platí, že čím více osob, tím větší je tréma či pocit studu 

vyslýchané osoby.139 

Sémantický aspekt výpovědi odráží schopnost vyslýchané osoby adekvátně vyjádřit 

to, co vnímala svými smysly tak, aby toto sdělení bylo pochopitelné pro vyslýchajícího. 

Může dojít k tomu, že vyslýchající nerozezná např. ironický tón vyslýchaného, či důraz 

na určitou pasáž výslechu, a protokol tak neodrazí jemné nuance ve výpovědi. Při 

formování slovního vyjádření toho, co osoba vnímala, hraje velkou roli i inteligence 

vyslýchané osoby, případně jeho schopnost exaktního vyjadřování.140 

Pro výslech poškozených je stěžejní zejména situační aspekt výpovědi. Domnívám 

se, že poškození, kteří jsou traumatizováni nějakým trestným činem, budou daleko 

ochotněji a klidněji vypovídat v prostředí, v němž se cítí dobře, tedy například u sebe 

doma či v nějakém jiném neutrálním prostředí. Drtivá většina výslechů však probíhá na 

pracovišti policejního orgánu, což může na poškozené působit tísnivým dojmem. Mám 

za to, že by se při výslechu poškozených mělo toto hledisko více zohledňovat tak, aby 

docházelo k minimalizaci negativních vlivů prostředí na výpovědi poškozených. 

 

3.6 Etapy formování výpovědi 

Proces formování výpovědi lze rozdělit na čtyři základní etapy, přičemž kvalita 

každé předcházející etapy ovlivňuje tu následující: 

Etapa získávání, shromažďování a zpracování informace vyslýchaným 

představuje vnímání objektivní reality a jeho odrážení ve vědomí člověka. Vnímání určité 

události je ovlivněno jak fyzikálními podmínkami, jako jsou např. osvětlení, akustické 

podmínky apod., tak fyziologickými, tedy smysly člověka (případně jejich poruchami - 

nedoslýchavostí, krátkozrakostí, apod.) a subjektivními podmínkami (vnímavost, 
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dovednost, psychický stav či tělesná kondice). Samotné vnímání také reflektuje životní 

zkušenosti osoby – jinak bude dopravní nehodu vnímat policista, který byl přítomen již 

mnoha dopravním nehodám, a jinak ji bude vnímat nezletilý. Je důležité upozornit na to, 

že je rozdíl mezi právně relevantními prvky výpovědi (tzn. tím, co je důležité pro 

vyslýchajícího a pro jeho hodnocení skutkového stavu) a tím, co za důležité považuje 

vyslýchaná osoba. Tření mezi těmito pohledy na věc může vést až k tomu, že vyslýchající 

bude považovat výpověď za lživou, neboť si svědek nedokáže vybavit (právně) relevantní 

okolnosti, ačkoli si pamatuje „nepodstatné“ detaily.141 

Kromě shora uvedených příkladů působí negativně na vnímání určitých skutečností 

také užití psychofarmak či omamných látek, ale paradoxně také emoce osoby – čím 

silnější jsou emoce dotyčného, tím více bývají vnímané informace zkresleny – ať už se 

jedná o strach, stres, hněv, úlek či radost. Dalšími aspekty ovlivňujícím správné vnímání 

děje jsou očekávání a předsudky. U některých situací může mít svědek předem „jasno“ 

v tom, jak se děj odehrál, protože již předem očekával, jak k tomu dojde, nebo mohl být 

vůči pachateli poněkud předpojatý („má holou hlavu a je svalnatý, to bude určitě násilník 

a pravicový extremista“). Je na vyšetřovateli, aby tyto poruchy vnímání odhalil a uměl se 

s nimi vypořádat.142 

Etapa fixace, podržení a přepracování informace je etapou, v níž největší roli 

hraje paměť člověka. Důležité je, zda si daná osoba pamatovala určitou událost úmyslně, 

či mimoděk – v druhém případě bývá vybavování si informací o mnoho složitější, lidé si 

jsou schopni vybavit pouze cca 30 % vnímaného. Postupně dochází k zapomínání 

vnímaných událostí, které je ovlivňováno zejména intenzitou samotného prožitku (čím 

více se nás událost dotýkala, tím více si ji pamatujeme), úsilím uchovat si událost v paměti 

(pokud máme snahu „nezapomínat“, pak informace vydrží v paměti déle), věkem 

vyslýchané osoby (nejlépe si pamatují lidé v produktivním věku), vlivem času (čím více 

času od události uplynulo, tím hůře si ji vybavujeme – nicméně „okamžitý“ výslech také 

nemusí být ku prospěchu věci, je lepší nechat prožitek „uležet“), či vlivem následných 

dojmů (ty mohou z paměti odsunout starší vnímané události).143 

Bylo prokázáno, že vštěpování a trvalost uchovávání informací roste, pokud svědek 

o prožitých událostech později s někým hovořil a vyprávěl je. Lze říci, že opakovaným 
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vyprávěním událostí si je upevnil ve své paměti. Nicméně není žádoucí, aby takovéto 

vyprávění probíhalo mezi svědky navzájem, neboť je pravděpodobné, že dojde k jejich 

vzájemnému ovlivňování.144 

Někdy může po nějaké době u svědků dojít k náhlému rozpomenutí se na určité 

detaily nebo celé události, což často vzbuzuje nedůvěru u vyslýchajících. Jedná se však o 

přirozený paměťový jev, tzv. reminiscenci, ke které může dojít například vhodným 

podnětem (např. svědek vidí někoho se zeleným svetrem, vzpomene si, že pachatel měl 

také zelený svetr, apod.). Je však nutné, aby vyslýchající k tomuto rozpomenutí 

přistupoval obezřetně, neboť nemusí být přirozené, ale může skrývat jinou motivaci 

svědka (snahu o usvědčení konkrétní osoby, apod.).145 

Etapa vybavení a reprodukování informace „vystupuje ve dvou formách – 

prostřednictvím reprodukce a znovupoznání zapamatovaného. Reprodukce představuje 

znovuvybavení si toho, co již bylo vnímáno, a znovupoznání znamená, že objekt je vnímán 

jako známý.“146  

Etapa vybavení a reprodukování informace tak předpokládá vzpomínání na prožitou 

událost, které může začít již předvoláním k výslechu. Při vzpomínání může dojít k tomu, 

že mezery v paměti si člověk započne vyplňovat svými domněnkami či tím, co zaslechl 

od jiných osob či z médií. K tomuto nevědomému zkreslování mohou přispět i nevhodně 

položené otázky vyslýchajícím, které osobu ke „správné“ odpovědi navedou. Jedním 

z faktorů, který negativně ovlivňuje vybavování si informací, je i postoj osoby k dané 

události – v případě, že se za něco stydí, může tuto část děje v paměti utlumit a poté si jí 

nevybaví.147 

Tzv. vzpomínkové mezery jsou častým jevem. Ty, které si vypovídající uvědomuje, 

nečiní zpravidla žádné problémy, neboť dotyčný pouze uvede, že si na dané detaily 

nevzpomíná. Větším oříškem pro vyslýchajícího mohou být vzpomínkové mezery 

vyplňované mimoděk, přičemž vypovídající si toto vyplňování ani neuvědomuje – 

mezery doplňuje stereotypy, svými minulými zkušenostmi, apod.148 

Dalším problémem této fáze formování výpovědi je tzv. vylepšování výpovědi. 

Svědek rozvíjí svou výpověď určitými fantazijními prvky, aniž by si to však uvědomoval 
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či tak činil vědomě. Nejčastěji se tak stává tehdy, když se vyslýchající ptá na podrobnější 

informace či okrajové události. Také lze poukázat na to, že k vylepšování výpovědi mají 

některé typy osobností větší sklon než jiné (např. hystericky založené osoby, nevyrovnané 

osobnosti, apod.)149 

Etapa přejímání, přepracování a procesního podchycení informace představuje 

interakci mezi vyslýchajícím a vyslýchaným. Důležitou roli zde hraje řeč, zejména 

bohatství jazyka a schopnost formulovat své myšlenky. Na druhou stranu je taktéž 

podstatné přijímání informací vyslýchajícím, jeho schopnost pochopit druhou stranu a 

schopnost poté tyto informace shrnout do protokolu. Vyslýchající by v této fázi měl 

nenásilně působit na vyslýchanou osobu tak, aby se tato vyjadřovala co nejpřesněji 

k záležitostem, které jsou pro vyšetřování relevantní.150 

Právě poslední etapa formování výpovědi je klíčová z hlediska trestního řízení, neboť 

protokol o výslechu svědka, poškozeného či obviněného může být stěžejním důkazem 

pro státního zástupce při zvažování, zda podat obžalobu či nikoli. Je tedy nezbytné, aby 

vyslýchající působil na vyslýchaného a nenásilným způsobem ho přiměl k co nejpřesnější 

výpovědi, zároveň by však měl projevit dostatek empatie, aby vyslýchaný byl ochotný 

řádně vypovídat. 

 

3.7 Klasifikace výslechů 

Klasifikovat výslechy lze podle několika kategorií. Jednou z nich je dělení podle 

toho, v jakém procesním postavení se nachází vyslýchaná osoba. V takovém případě 

rozlišujeme: 

- požadování potřebných vysvětlení dle § 158 odst. 3 písm. a) trestního řádu 

- výslech svědka dle § 97 – 104 trestního řádu 

- výslech znalce dle § 108 trestního řádu 

- výslech podezřelé zadržené osoby dle § 76 odst. 5 trestního řádu 

- výslech obviněného dle § 90 – 95 trestního řádu 

- výslech obžalovaného dle § 207 – 208 trestního řádu.151 
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Pro určení taktického přístupu k vyslýchané osobě je důležité dělení výslechu podle 

vztahu vyslýchané osoby k vlastní výpovědi. Podle tohoto kritéria lze výslechy dělit na: 

- „výslech osob, které chtějí vypovídat pravdu a jejichž úmysl se kryje s nastalým 

výsledkem, 

- výslech osob, které chtějí vypovídat pravdu, avšak úmysl se z některých 

objektivních nebo subjektivních důvodů s nastalým následkem nekryje, 

- výslech osob, které nechtějí vypovídat pravdivě.“152 

Ač by se mohlo zdát, že poslední kategorie výslechu – výslech osoby, která nechce 

vypovídat, se k osobě poškozeného nebude vztahovat, opak je často pravdou. Vyslýchaný 

poškozený může být naopak silně motivován si výpověď přibarvit tak, aby sám sebe 

postavil do lepšího světla, a aby nebyl orgány činnými v trestním řízení považován za 

„spoluviníka“ celé věci. Na jednu stranu je tento přístup poškozeného pro vyšetřující 

orgány velkou přítěží, neboť může zkomplikovat zjišťování skutečného stavu věci, na 

druhou stranu se však této potřebě poškozené osoby v jistých situacích nelze divit. 

Typickým příkladem je vyšetřování trestného činu znásilnění, kdy často dochází k tomu, 

že poškozené osoby mají strach vypovědět celou pravdu o tom, kde se s pachatelem 

poznaly či co předcházelo trestnému činu, aby nedošlo k jejich očerňování a obvinění (ač 

mnohdy nepřímému) z toho, že pachatele jistým způsobem vyprovokovaly. 

 

3.7.1 Dělení výslechů dle trestní minulosti vyslýchaného 

Dalším kritériem výslechu je trestní minulost vyslýchaného, kdy rozlišujeme: 

- výslech dosud netrestané osoby, 

- výslech v minulosti trestané osoby, 

- výslech recidivisty. 

Výslech dosud netrestané osoby je výslechem, který by v praxi neměl činit problémy. 

Netrestaná osoba s určitým právním povědomím a zájmem o objasnění věci bude 

k policistům přistupovat s jistou nezkušeností a respektem, nebude mít snahu lhát či jinak 

mařit vyšetřování.  

Naopak k výslechu osoby, jež byla v minulosti trestána, je nutné přistupovat poněkud 

ostražitěji v tom smyslu, že se v jejím postoji k orgánům činným v trestním řízení odráží 
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její předchozí zkušenosti s výslechem. Pokud má tato osoba s vyslýchajícími špatné 

zkušenosti, které se např. odrazily na jejím odsouzení, je téměř jisté, že nebude chtít při 

výslechu spolupracovat. Pokud naopak v minulosti tato osoba zjistila, že spoluprací 

s orgány činnými v trestním řízení získá, bude v tomto přístupu pravděpodobně 

pokračovat. Toto je nutné zohlednit při výslechu trestané osoby. 

Výslech recidivistů bývá často komplikovaným výslechem, který vyžaduje pečlivou 

přípravu, při níž je nutné znát veškeré okolnosti případu a seznámit se předem 

s vyslýchanou osobou. Je nezbytné vědět, zda se jedná o osobu, která se k trestné činnosti 

za žádných okolností nedoznává, nebo se v určitých případech doznává, a kdy. Je dále 

nutné zohlednit další aspekty, jako jsou případná agresivita recidivisty, či jeho psychická 

narušenost, a přizpůsobit tomu průběh výslechu či případnou přítomnost dalších osob při 

výslechu.153 

 

3.7.2 Dělení výslechu dle fyzického a psychického stavu vyslýchané osoby 

Výslech lze dále rozdělit podle fyzického a psychického stavu vyslýchané osoby na: 

- „výslech nezletilce (osoba, která nedovršila 15 let svého věku), 

- výslech mladistvého (osoba ve věku od 15 do 18 let), 

- výslech osoby staré, 

- výslech osoby nemocné, 

- výslech osoby zraněné, 

- výslech osoby umírající, 

- výslech osoby psychicky defektní, 

- výslech těhotné ženy.“154 

Výslech nezletilce (dítěte) bude podrobněji popsán na dalších stranách, proto se jím 

zde nebudu zabývat. Zvláštní ochrana mladistvého zakotvená mj. v trestním řádu by se 

měla projevit i při jeho výslechu, ke kterému je třeba přistupovat s náležitou citlivostí a 

pečlivou přípravou. Lze také doporučit provádět výslech ve výslechové místnosti, která 

je přizpůsobena tomu, aby již výslech nemusel být opakován.155 
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Výslech osoby staré je dalším specifickým výslechem, kdy je nutné přihlížet k tomu, 

že vyslýchaná osoba se může při výslechu zaobírat nepodstatnými detaily „ze svého 

mládí“, které s vyšetřovaným případem nikterak nesouvisí. Je však třeba i přes to 

přistupovat k této osobě zdvořile a trpělivě, neboť se s ohledem na svůj věk může cítit 

odstrčeně, či může být ve špatném zdravotním stavu, a po nešetrném napomínání ze 

strany vyslýchajícího se tato může zatvrdit a již nebude chtít s vyšetřovateli 

spolupracovat. Lze také doporučit, aby výslech osoby staré prováděl zkušený policista, 

nikoli příliš mladý začátečník, u nějž se zvyšuje riziko vytvoření jisté generační bariéry 

mezi vyslýchajícím a vyslýchaným.156 

Výslech nemocné osoby a zraněné osoby bývá atypický tím, že je často prováděn 

v nemocnici či v jiném léčebném zařízení, a že se mnohdy odehrává za přítomnosti 

dalších osob, zejména lékařů. Je nutné provádět výslech maximálně šetrně, aby bylo 

šetřeno zdraví vyslýchaného a aby byl co nejméně rozrušován. Při výslechu zraněné 

osoby je nezbytné přihlédnout k tomu, že psychika vyslýchané osoby může být narušena 

prožitou událostí, a tato osoba může být úzkostná, a tento stav může zkreslit i probíhající 

výslech. Je tedy nutno k ní přistupovat zvlášť citlivě.157 

Výslech umírající osoby je specifikem, s kterým se v praxi policisté nesetkávají 

příliš často. Nicméně při tomto výslechu je třeba mít na paměti, že v případě jeho 

nesprávného provedení budou paměťové stopy ztraceny, neboť nebude možné jej 

opakovat. U tohoto výslechu je na prvním místě maximální taktnost vůči vyslýchanému, 

na místě by mělo být i projevení účasti s jeho stavem, a následný šetrný výslech, který 

vyslýchaného nebude zbytečně rozrušovat. Lze doporučit u tohoto výslechu pořídit audio 

záznam.158 

Výslech osoby psychicky defektní bude ve většině případů probíhat 

v psychiatrickém zařízení za přítomnosti ošetřujícího lékaře vyslýchané osoby, který 

policistovi provádějícímu výslech osvětlí zdravotní stav vyslýchaného a jeho případný 
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vliv na výslech. Pokud bude výslech probíhat mimo lékařské zařízení, je k němu vždy 

nutné přizvat psychiatra.159 

Výslech těhotné ženy v raných stádiích těhotenství probíhá standartním způsobem, 

pouze v případě, že se jedná o rizikové těhotenství, je nutné přistupovat k těhotné ženě 

citlivě a nerozčilovat ji. V pokročilých stadiích těhotenství lze doporučit protokolovat 

výslech pouze audio záznamem či pořizovat úřední záznam.160 

Dle mého názoru je velice důležité, aby vyslýchající přistupoval ke každé 

z vyslýchaných osob individuálně a zvážil, jaký postup při výslechu bude pro danou 

osobu nejvhodnější. Domnívám se, že právě podle citlivého přístupu je možné poznat 

schopného kriminalistu. V praxi však často dochází k tomu, že v zájmu co nejrychlejšího 

objasnění trestné činnosti dochází k tomu, že vyslýchajícímu nezbývá čas na zvážení 

individuality vyslýchaného. Tímto postupem však může dojít např. k sekundární 

viktimizaci obětí trestných činů, s nimiž by mělo být zacházeno se zvláštní citlivostí. 

 

3.8 Taktika výslechu 

„Taktika výslechu představuje tvůrčí proces založený na výběru a aplikaci vhodných 

taktických postupů pro dosažení cíle výslechu v konkrétní výslechové situaci.“161 

Taktika výslechu navazuje na jeho přípravu a jejím cílem je získání úplných poznatků 

o trestném činu. „Základními taktickými postupy jsou 

- formování psychologického kontaktu mezi vyslýchajícím a vyslýchaným, 

- analýza výpovědi v průběhu výslechu, 

- poskytování pomoci vyslýchanému při vybavení si zdánlivě zapomenutého, 

- působení na vyslýchaného, který vypovídá nepravdivě, případně odmítá 

vypovídat.“162 

Formování kontaktu vyslýchajícího s vyslýchaným je rozhodující pro další 

úspěšný postup výslechu. Mělo by se jednat o vytvoření takového vztahu, kdy se 

vyslýchaný nebude bát vypovídat pravdivě. Jeho předpokladem je zejména autoritativní 

a vstřícné vystupování vyslýchajícího, který se však v žádném případě nedá strhnout 

                                                      
159 Tamtéž, s. 198. 
160 Tamtéž, s. 198-199. 
161 STRAUS, Jiří. Kriminalistická taktika. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2008. ISBN 978-80-7380-095-6, s. 113. 
162 Tamtéž, s. 113. 
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svými emocemi. Důležité je už vhodné pozvání osoby k výslechu – v případě, že nelze 

očekávat odpor vyslýchané osoby k výslechu, je jistě na místě nepoučovat ji o následcích 

nedostavení se, případně je možné zvolit méně formální výzvu k dostavení se k výslechu, 

např. telefonicky. Dále by měl vyslýchající dbát na to, aby při výslechu nebylo přítomno 

velké množství osob, které by mohly narušit jeho průběh. Během samotného výslechu by 

pak měl vyslýchající zachovat korektní jednání a projevit zájem o vyslýchaného, a zůstat 

nestranný. Jak je uvedeno výše, vyslýchající by měl zvolit k vyslýchanému individuální 

přístup, zejména u osoby obviněného, a podle toho dále postupovat. Vyslýchající by se 

měl vyvarovat toho, aby vyslýchanému sliboval nereálné, aby ho přiměl k výslechu – 

naopak je vhodné jednat tak, aby v něj měl vyslýchaný důvěru a byl ochoten spontánně 

vypovídat.163 

Analýza výpovědi v průběhu výslechu má za cíl zjišťovat pravdivost a 

hodnověrnost výpovědi, stejně jako postoj vyslýchaného k výslechu. Je založena zejména 

na logice a na psychologii.164 Posuzování věrohodnosti je možné hodnotit zejména: 

- porovnáváním výpovědi s ostatními důkazy – pokud je výpověď vyslýchaného 

v rozporu s ostatními důkazy, je možné, že si není schopen vybavit skutkový děj 

správně, nebo může lhát; 

- prověřením vnitřní shody údajů ve výpovědi – pokud výpověď osoby nese určité 

závažné rozpory, které se projevují zejména při opakovaných výsleších, je vysoce 

pravděpodobné, že lže. Dochází k tomu tehdy, pokud si člověk nepromyslí svou 

lež do detailu a poté si uvědomí, že „něco nesedí“, a začne ji měnit; 

- vyjasněním dalších okolností – vyslýchající musí zvážit, zda vůbec bylo v silách 

vyslýchaného si určité věci zapamatovat, či zda je schopen je reprodukovat.165 

Kromě jiného by měl vyslýchající během výslechu pozorovat chování vyslýchaného 

a jeho neverbální projevy, jako je mimika, přirozený oční kontakt či případné uhýbání 

pohledem, tělesné pohyby, z nichž lze vysledovat aktuální psychický stav vyslýchaného 

(pozornost je dobré věnovat tzv. „neúčelné“ činnosti – pohrávání si s propiskou apod.), a 

držení těla, které může ukazovat na nejistotu vyslýchajícího.166 

                                                      
163 NĚMEC, M., op. cit. sub 121, s. 207. 
164 Tamtéž, s. 207. 
165 STRAUS, J., op. cit. sub 161, s. 117. 
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Poskytování pomoci při překonávání překážek vypovídat a k vybavení si 

zdánlivě zapomenutého předpokládá konkrétní situaci, kdy si vyslýchaný nevybavuje 

určité skutečnosti, ačkoli vypovídat chce. Většinou se bude jednat o výslechy svědků či 

pachatele nedbalostních trestných činů. Mezi základní postupy, které bude vyslýchající 

uplatňovat, patří orientace vyslýchaného na popis události chronologicky a s co 

největšími podrobnostmi, snaha o vybavení si celkové situace (počasí, času, světla), 

využití principu kauzality (tedy doporučení, aby vyslýchající vnímal určitou událost jako 

následek jiné události, což mu může pomoci jednu z těchto událostí si vybavit), vybavení 

si časového sledu událostí. Prospěšnou metodou k vybavení si např. jmen či obcí může 

být asociování – vyslýchající může půjčit vyslýchanému telefonní seznam, seznam obcí 

či modely a mapy. Důležité je, že vyslýchající by neměl na vyslýchaného spěchat, neboť 

některé osoby si události vybavují pomalu a postupně. Měl by postupovat tak, že nejprve 

si vybaví to, co si pamatuje přesně, a teprve poté bude pokračovat v událostech, jež má 

zamlžené či nejisté.167 

Působení na vyslýchaného, který vypovídá nepravdivě, se používá u lhoucích 

svědků či obviněných. Nejprve však vyslýchající musí přijít na to, že mu osoba lže.  

Lze říci, že pokud už jednou osoba lhala a tato lež byla zaprotokolována, je velice 

pravděpodobné, že na své lži setrvá – proto je lepší jejímu lhaní předejít a poukázat na to, 

že skutečně není v jejím zájmu lhát. Vyslýchající by se však sám neměl snižovat 

k používání lstí se snahou vyslýchaného oklamat. Může však využít moment překvapení 

vyslýchaného či jeho nepřipravenosti a nedostatečné informovanosti o již získaných 

důkazech. V rámci taktiky však může využívat pořadí výslechů svědků a 

spoluobviněných či určitých rozporů ve výpovědi vyslýchaného k tomu, aby ho 

přesvědčil, že je lepší vypovídat pravdivě.168 

 

3.9 Psychologické aspekty výslechu 

Výslech můžeme brát jako určitou formu dialogu mezi dvěma osobami. Mezi těmito 

osobami pak dochází k určitým jevům, které mohou být předmětem psychologického 

zkoumání. 

                                                      
167 Tamtéž, s. 119-120. 
168 NĚMEC, M., op. cit. sub 121, s. 210-211. 
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„Forenzní psychologie zkoumá výslech jako určitou zvláštní formu 

interpersonálního jednání a objasňuje psychologické souvislosti dění mezi vyslýchajícím 

a vyslýchaným. Za druhé se forenzní psychologie zabývá výsledným produktem výslechu, 

tj. výpovědí.“169 

Pro bližší výklad jednotlivých interpersonálních jevů je nutné rozlišit základní 

stránky sociálního styku, jimiž jsou interpersonální percepce (vzájemné vnímání osob a 

jejich vzájemné posuzování), komunikační stránka (výměna informací mezi osobami), a 

interakční stránka (postupy vzájemného ovlivňování osob).170 

Interpersonální percepce, tedy vnímání jedné osoby druhým člověkem, probíhá 

zcela subjektivně a spontánně, a je spojeno s emocemi. Toto vnímání se následně promítá 

do jednání s druhou osobou. Právě vyslýchající by měl emocionální vnímání druhé osoby 

a následné promítnutí tohoto vjemu do jeho jednání umět korigovat, jinak tím může být 

negativně ovlivněn celý průběh výslechu. Mezi nejčastější chyby vyslýchajících spojené 

právě s procesy interpersonální percepce, patří: 

- haló efekt – neboli situace, kdy si vyslýchající všímá zejména jednoho 

dominantního rysu a k tomu postupně „nabaluje“ další vjemy, které podporují 

charakteristiku vytvořenou na základě tohoto dominantního rysu; 

- první dojem – v tomto případě si vyslýchající udělá obrázek o vyslýchaném 

v prvních minutách výslechu a na tom setrvává, ačkoli okolnosti mohou 

nasvědčovat tomu, že by jej měl změnit. Může se to stát zejména v případě, že 

vyslýchaný má připraven určitý „scénář“ výpovědi a toho se drží, a vzbudí tak ve 

vyslýchajícím mylný první dojem; 

- kognitivní (referenční) rámec – vychází ze zkušenosti vyslýchajícího, který si 

na základě opakovaného vyšetřování určitého druhu trestných činů utvoří jakousi 

představu o tom, jak tyto trestné činy vždy probíhají. Pomocí svých představ pak 

vyslýchající filtruje informace od vyslýchaného tak, aby mu do tohoto ideálního 

rámce zapadaly. Není snad třeba dodávat, že tento způsob vnímání je pro 

vyslýchajícího velice nebezpečný, neboť mu mohou uniknout důležité informace 

o spáchání trestného činu; 

                                                      
169 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Kriminální psychologie. Vyd. 1. Praha: Eurounion, 1998. ISBN 80-85858-70-3, 
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- idiosynkrazie – je přecitlivělost vyslýchajícího na určité podněty (vzhled či 

projev vyslýchaného), na jejichž základě potom generalizuje vyslýchané osoby 

podle těchto podnětů. Tyto projevy působí podrážděnost vyslýchajícího, která 

narušuje jeho soustředění na výslech; 

- protipřenos – znamená ovlivnění vyslýchajícího vlastními nevyřešenými 

problémy natolik, že tyto zasahují do výslechu a promítají se do osoby 

vyslýchané; 

- sociální stereotypy – jedná se o stereotypní představy vyslýchajícího např. o 

určité rase, o zevnějšku osob, apod. Jedná se o představy, které mohou být ve 

vyslýchajícím hluboko zakořeněné, a velice často se promítají do jednání 

vyslýchajícího s danou osobou na úkor výsledků výslechu; 

- pygmalion-efekt – je psychologickým termínem pro to, když představy určité 

osoby o druhé osobě fakticky ovlivní její jednání. Např. pokud bude učitel o 

žákovi tvrdit, že je schopný, může skutečně patřit k nejlepším ve třídě, apod. 

Tento efekt se může negativně projevit zejména u prvopachatelů v situaci, kdy 

vyslýchající nedokáže ovládnout své vnitřní odsouzení pachatele, v důsledku 

čehož tento začne jednat tak, aby představě vyslýchajícího o jeho negativních 

vlastnostech dostál.171 

Shora uvedené chyby v interpersonální percepci může vyslýchající korigovat 

zejména tím, že si je uvědomí a bude jim předcházet, důležitou roli v tom hraje schopnost 

jeho vcítění se do druhé osoby, která může do jisté míry odstínit shora uvedená negativní 

vnímání vyslýchaného.172 

 

Komunikace je ve výslechových situacích centrální problematikou. Komunikaci 

můžeme rozdělit na verbální, paraverbální (tón řeči) a nonverbální, přičemž při každém 

výslechu je nutné, aby vyslýchající kontroloval své verbální i nonverbální projevy, stejně 

jako aby monitoroval tyto projevy u vyslýchaného a mohl z nich vyvodit pro výslech 

relevantní závěry.173 

U verbální komunikace je nutné kromě obsahu sdělení sledovat také paraverbální 

stránku, tedy způsob sdělení informací – rychlost řeči, zakoktávání, zabarvení hlasu, 
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apod. To může odhalit případnou lživou výpověď či alespoň ochotu vyslýchané osoby 

vypovídat.174 

Neverbální komunikace je poměrně nedoceněnou součástí výslechu, neboť bývá 

opomíjeno, že při správné interpretaci může o vyslýchaném mnoho prozradit. Neverbální 

projevy mnohdy osoba nedokáže ovlivnit a ony tak mohou vypovídat o jejím rozpoložení 

lépe než verbální projev (zblednutí či zčervenání tváře, napětí svalů, apod.). Je tak na 

vyšetřovateli, aby tyto neverbální projevy vyslýchaného zachytil a interpretoval, případně 

poznal, že vyslýchaná osoba se může pokoušet tyto projevy simulovat, zakrývat nebo 

zveličovat. Právě poznání případného zakrývání nonverbálních projevů může být pro 

vyšetřovatele stejně důležité, jako výslech samotný. Je nutné poukázat na to, že v případě 

rozporu mezi verbálními a neverbálními projevy vyslýchaného je třeba přikládat větší 

váhu neverbálním projevům (právě kvůli skutečnosti, že tyto projevy často nelze zcela 

ovlivnit).175 

Složky neverbální komunikace, které musí vyšetřovatel při výslechu sledovat, jsou: 

mimika, pohledy (sledovat lze zaměření pohledu, délku doby bodového pohledu, četnost 

pohledů, jejich sled, či průměr zornice), tělesná blízkost (která se využívá k navození či 

vyloučení napětí a úzkosti u vyslýchaného; bylo také zjištěno, že důležitou roli hraje výše 

rovin očí – ten, kdo je má výš, má jistou emoční převahu), tělesné pohyby (čím 

nervóznější člověk je, tím více se bezděčně hýbe), tělesný postoj.176 

Interakce probíhá v každém sociálním styku, je tedy zřejmé, že se promítne i do 

výslechu. Zkušení vyslýchající využívají psychologických prostředků k tomu, aby 

dosáhli cíle výslechu.177 Tyto psychologické prostředky budou podrobněji popsány dále. 

 

3.10 Psychologické prostředky používané při výslechu 

K poznání, vysvětlení a ovlivnění chování a jednání vyslýchané osoby bývají 

vyslýchajícím používány psychologické metody, jejichž znalost pomáhá vyslýchajícímu 

porozumět motivaci vyslýchaného, a případně tyto metody mohou jeho postoj k výslechu 

určitým způsobem korigovat tak, aby byl naplněn cíl výslechu.178 
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Volba a rozsah metod používaných vyslýchajícím vychází z aktuální role vyslýchané 

osoby (zejm. jeho procesního postavení a s tím související nutnosti poznání jeho motivace 

k výslechu), ze schopností vyslýchajícího použít těchto psychologických metod a 

z úrovně jeho sebereflexe. Cílem je dosáhnout co nejlepšího porozumění osobnosti 

vyslýchaného.179 

Psychologické metody užívané vyslýchajícím lze třídit dle účelu použití ve 

výslechové praxi následovně: 

a) „metody a postupy „diagnostické“, zaměřené k poznávání osobnosti 

vyslýchaného (ostatních účastníků výslechové interakce), jeho prožívání, chování, 

postojů. Sem řadíme především pozorování, dotazování a analýzu produktů 

činnosti. Psychologicky relevantní informace získané uvedenými metodami 

vyslýchající zpracovává, hodnotí, interpretuje, vytváří z nich informace druhého 

(vyššího) řádu, „obohacené“ o vlastní individuální zkušenosti; 

b) metody a postupy „intervenční“, využívané k ovlivnění chování, jednání, postojů 

účastníků výslechové interakce. Patří sem metody ovlivňování a 

přesvědčování.“180 

Ze shora uvedeného je zřejmé, že první skupina metod se řadí mezi metody pasivní, 

zatímco druhá vyžaduje jistou aktivitu vyslýchajícího, která však může vést až 

k manipulaci s vyslýchaným.181 S ohledem na skutečnost, že tyto aktivní psychologické 

metody mohou při nesprávném užití vést ke zkreslení výslechu či dokonce u obětí 

trestných činů k sekundární viktimizaci, budu se níže věnovat právě jim. 

„Ovlivňování chápeme jako proces záměrného působení vyslýchajícího na osobnost 

vyslýchaného (jeho kognici, emoce), jehož cílem je vyvolat v prožívání a chování 

vyslýchaného změny (jeho postojů, stanovisek), které by usnadnily naplnění účelu 

výslechové interakce.“182  

Mezi metody ovlivňování lze zařadit demonstrování, objasňování, využívání 

příkladů a metody přesvědčování. Při demonstrování vyslýchající působí na smysly 

vyslýchaného materiálními podněty (např. ukazuje předměty doličné, apod.), na základě 

nichž se např. lživě vypovídající obviněný může rozhodnout vypovídat raději pravdu. Při 
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objasňování vyslýchající předkládá informace a vysvětluje souvislosti tak, aby 

vyslýchaný pochopil, že pro něj bude vhodnější vypovídat pravdivě. Ovlivňování 

příkladem funguje na stejném principu jako objasňování, pouze vyslýchající poukazuje 

na obdobné případy jako u vyslýchaného.183 

„Přesvědčování chápeme jako metodu ovlivňování, při které se přesvědčovaný 

jedinec pod vlivem verbálního i nonverbálního působení přesvědčujícího dobrovolně, 

zainteresovaně a zúčastněně ujišťuje o zdůvodněnosti nějakého stanoviska. Přesvědčovat 

ze pomocí následujících metodik: předkládáním argumentů, používáním otázek 

(interogativním přesvědčováním), získáváním kladných odpovědí, používáním apelů, 

indirektivním působením.“184 V praxi to může probíhat tak, že vyslýchající předloží 

vyslýchanému svědkovi, jež není ze strachu z pomsty pachatele ochoten vypovídat, jiné 

pozitivní příklady, kdy svědecká výpověď přispěla k identifikaci pachatele, přičemž se 

pokusí apelovat na jeho smysl pro odpovědnost, předloží mu argumenty, kvůli nimž je 

jeho výpověď nepostradatelná, apod.  

Nad rámec shora uvedeného považuji za nutné podotknout, že mám za to, že takovéto 

působení na vyslýchané osoby není vždy na místě. Zejména se jedná o situace, kdy je 

vyslýchána osoba, jíž bylo trestným činem závažným způsobem ublíženo (např. oběť 

domácího násilí, která byla napadena svým manželem). V takových případech by mohla 

být snaha o ovlivnění této oběti spíše kontraproduktivní, kdy by mohla získat dojem, že 

je na ni vyvíjen ze strany vyslýchajícího přílišný tlak, a mohla by se naopak vůči orgánům 

činným v trestním řízení zatvrdit.  

 

3.11 Role psychologa při výslechu  

 Psychologové mají v trestním řízení poněkud obtížnou roli, neboť jejich rozbory 

nikdy nelze považovat za absolutně správné, mají pouze pravděpodobnostní hodnotu. 

Nelze však nevidět, že v některých případech může psycholog svou odborností přispět 

k úspěšnému vedení výslechu, protože u vyslýchaných svědků zohlední jejich osobnost 

(mentální věk, aspekty řeči, paměti, apod.). Zkušený psycholog také dokáže odhalit 

rozpory ve výpovědi svědka a posoudit jeho celkovou věrohodnost.185 

                                                      
183 Tamtéž, s. 88-90. 
184 Tamtéž, s. 88. 
185 KONEČNÁ, T., op. cit. sub 111. 
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Psycholog se může trestního řízení účastnit jako odborný konzultant dle § 157 odst. 

3 trestního řádu, nebo jako znalec vypracovávající znalecký posudek. Na následujících 

řádcích se zaměřím na účast psychologa jakožto odborného konzultanta při výslechu 

svědka.  

„Vyšetřovatelé mohou na základě jednání a výpovědi vyslýchané osoby vyvodit, že 

tato osoba je nevěrohodná. Ovšem dané posouzení věrohodnosti by mělo být přece jen na 

odborně znalé osobě, protože nejde jen o pouhé posouzení obecné, ale také specifické 

věrohodnosti osoby. (Obecná věrohodnost je skutečnost, zda má vyslýchaná osoba 

psychické předpoklady k objektivnímu vnímání, zapamatování a vybavování prožitých 

událostí. Specifická věrohodnost se vztahuje ke konkrétní výpovědi, v rámci níž je 

posuzováno, zda je tato výpověď pravdivá a do jaké míry koresponduje se 

skutečností.)“186 

Shora bylo uvedeno, že vyslýchající by měl pozorovat neverbální komunikaci 

vyslýchané osoby. Zkušený psycholog přítomný u výslechu však může poznat, že 

uhýbání pohledem, hraní si s vlasy či pocení vyslýchané osoby nemusí nutně znamenat, 

že osoba lže, ale může být nervózní, mít obavu z autorit nebo může mít nutkání odskočit 

si na toaletu. Chybná interpretace těchto neverbálních projevů však může v očích orgánů 

činných v trestním řízení způsobit nevěrohodnost vyslýchané osoby. Psycholog přitom 

může pomoci policejnímu orgánu odhalit příčiny určitého jednání vyslýchané osoby.187 

K posouzení specifické věrohodnosti vyslýchané osoby se používá metoda 

psychologa Uda Undeutsche „Statement Validity Assessment“, neboli Metoda analýzy 

validity výpovědi. Tato metoda se uplatní v monologické fázi výpovědi, kdy vyslýchající 

s psychologem posuzují určitá kritéria, která se ve výpovědi vyskytují. Jedná se zejména 

o následující body: 

-  logická struktura výpovědi – jednotlivé úseky na sebe musí logicky navazovat a 

výpověď musí dávat smysl jako celek, 

- nestrukturovaná řečová produkce – to, že vyslýchaná osoba není schopna 

vyprávět zcela souvisle a chronologicky, může často znamenat, že je z určité 

události rozrušená, i tak však platí, že výpověď jako celek musí dávat smysl, 

                                                      
186 Tamtéž. 
187 Tamtéž. 
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- množství uváděných detailů – často bývají rozebírány detaily ústřední události, 

ale i detaily okrajové, které pro samotné vyšetřování trestného činu nejsou natolik 

podstatné, ale poukazují na to, že se událost mohla stát tak, jak předkládá 

vyslýchaná osoba, 

- kontextuální zakotvení děje – znamená, že vyslýchaný zasazuje průběh trestného 

činu do děje běžného dne svědka – co dělal na místě, jaké jsou jeho aktivity a 

zvyky, apod., 

- interakce – popis toho, k čemu došlo mezi obětí a pachatelem, případný přepis 

rozhovorů mezi nimi, 

- neočekávané komplikace v průběhu události – popis případných komplikací na 

místě trestného činu – např. začalo pršet či se objevil další svědek, apod., 

- uvádění jedinečných detailů – tyto detaily mohou přispět k identifikaci pachatele, 

pokud je neznámý, kdy např. vyslýchaná osoba uvede, že pachatel ráčkoval či měl 

specifické tetování, 

- uvádění nadbytečných detailů – tyto detaily se většinou netýkají děje trestného 

činu, ale ukazují vnímavost svědka – např. pachatel hovořil před činem s určitou 

osobou, apod., 

- vyjádření nepochopení některých detailů události – vyslýchaná osoba nerozumí 

tomu, proč k některým věcem během trestného činu došlo, např. proč pachatel 

jednal určitým způsobem, 

- uvádění externích asociací – typicky se jedná o určité informace, které pachatel 

sdělil své oběti – proč si vybral ji, apod., 

- uvádění vlastního duševního stavu v průběhu události a duševního stavu pachatele 

– při popisu vlastního duševního stavu svědka velice často dochází k výrazným 

emocionálním vznětům, svědek také často odhaduje, proč se pachatel choval tak, 

jak se choval, 

- spontánní opravy vlastní výpovědi – svědek často zpřesňuje svou výpověď o 

skutečnosti, na které si vzpomněl až uplynutím určité doby, 

- připuštění toho, že si svědek něco nepamatuje – značí to, že svědek určitou 

skutečnost věděl a zapomněl ji, 
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- vyjádření pochybnosti o vlastní výpovědi – svědek chápe, že jeho výpověď se 

může v některých aspektech jevit jako nepravděpodobná, či sděluje, že podané 

informace nejsou zcela přesné, 

- zpochybňování vlastního jednání v průběhu trestného činu – svědek je naštvaný 

na sebe a na to, jak na trestný čin reagoval, 

- omlouvání pachatele – někteří svědci se snaží pachatele omlouvat, uvádí, že se 

před spácháním trestného činu pravděpodobně ocitl v těžké životní situaci, apod., 

- detailní charakteristiky trestného činu – to, že je svědek zná, může znamenat, že 

se je naučil, aby pachateli uškodil, nebo naopak, že se něčeho podobného sám 

v minulosti dopustil.188 

Zkušený psycholog by měl být schopen zkoumat a správně vyhodnotit všechny shora 

uvedené aspekty svědecké výpovědi. Domnívám se, že v současné době není přibrání 

psychologa jakožto odborného konzultanta k výslechu příliš časté, ačkoli v mnoha 

případech to může být více než prospěšné. 

De lege ferenda bych navrhovala, aby v případě zvlášť zranitelných obětí dle zákona 

o obětech trestných činů byl psycholog výslechu přítomen vždy. Důvodem pro toto 

opatření je dle mého názoru skutečnost, že psycholog může korigovat chování orgánů 

činných v trestním řízení tak, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci obětí, a může 

vést výslechy takovým způsobem, aby oběti závažných trestných činů měly pocit 

pochopení ze strany orgánů činných v trestním řízení, což zvýší jejích ochotu vypovídat. 

 

3.12 Zvláštní druhy výslechů 

3.12.1 Výslech utajeného svědka 

V některých případech je žádoucí zamezit tomu, aby pachatel znal totožnost svědka 

vypovídajícího v jeho neprospěch, neboť stran pachatele může docházet k ovlivňování 

svědka, či dokonce k jeho zastrašování. S ohledem na skutečnost, že výslech svědka může 

být stěžejním zdrojem informací, je třeba tomuto předcházet, neboť takto zastrašený 

svědek pak může vypovídat nepravdivě či se před orgány činnými v trestním řízení 

skrývat, a ztěžovat tak průběh vyšetřování.  

                                                      
188 Tamtéž. 



69 

 

Pro tyto účely je vhodné využít možnosti utajení podoby a totožnosti svědka tak, jak 

jej upravuje trestní řád v § 55 odst. 2, a jak je podrobněji popsáno v 2. kapitole. 

 

3.12.1.1 Příprava výslechu utajeného svědka 

Příprava výslechu utajeného svědka se nijak neliší od jiných výslechů – je třeba 

nejprve analyzovat vyšetřovanou událost, aby byly stanoveny skutečnosti, které je třeba 

výslechem objasnit, a analyzovat vyslýchanou osobu, aby se zjistilo, jaký vztah má 

k pachateli a k projednávané věci.  

Status utajeného svědka je nezbytné zohlednit při organizování času a místa výslechu 

tak, aby nedošlo k neočekávanému setkání svědka s pachatelem. Primárně je na místě 

vyslechnout tuto osobu co nejdříve, aby nedošlo k jejímu ovlivnění pachatelem. Poté je 

třeba zorganizovat místo a dobu výslechu tak, aby bylo možné přítomnost utajeného 

svědka na daném místě vysvětlit jinak, než výslechem v projednávané věci (např. 

návštěvou policejního orgánu v úředních hodinách za jiným účelem). Ideální v tomto 

případě je, aby bylo možné do budovy, kde bude výslech probíhat, vstoupit více vchody, 

aby se o příchodu utajeného svědka nedozvěděl pachatel, ani jiné osoby (jeho obhájce či 

osoby pachateli blízké).189 

Při kontaktu s utajeným svědkem je vhodnější využít osobního styku, teprve 

v krajním případě styku telefonického. Při osobním setkání je třeba vysvětlit této osobě, 

jakým způsobem bude utajena její totožnost, případně, pokud k tomuto ještě nedošlo, 

nechat ji zvolit si jméno a příjmení, pod kterým bude jako utajený svědek v trestním řízení 

vystupovat. 

Při organizaci výslechu musí policejní orgán uvědomit obhájce obviněného o 

výslechu utajeného svědka takovým způsobem, aby nebylo možné dovodit svědkovu 

totožnost. Předvolání utajeného svědka bude obsahovat dřívější čas než samotný začátek 

výslechu, aby nedošlo ke styku svědka s obhájcem obviněného.190  

Již příchod utajeného svědka je třeba zorganizovat tak, aby nedošlo k jeho poznání. 

V nejnutnějších případech lze zvážit použití maskovacích prostředků jako je kukla. 

Výslech jako takový je možné provést buď ve dvou samostatných místnostech 

s technickou úpravou hlasu (pokud jsou takové prostředky k dispozici), případně ve dvou 

                                                      
189 STRAUS, J., op. cit. sub 45, s. 204-206. 
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sousedních místnostech tak, aby obhájce vyslýchanou osobu nespatřil. Krajním řešením 

pak je výslech v jedné místnosti tak, aby byl svědek od obhájce oddělen např. zástěnou 

či skříní. Nicméně v posledních dvou jmenovaných případech obhájce uslyší neupravený 

hlas utajeného svědka, což může při výrazném hlasovém projevu svědka vést až k jeho 

poznání.191 

Před výslechem pak vyšetřovatel nejprve se svědkem vypracuje protokol, v němž 

uvede pravou totožnost a osobní údaje svědka. Tento protokol je veden stranou spisového 

materiálu a mohou se s ním seznámit pouze orgány činné v trestním řízení, které na 

případu spolupracují.192 

 

3.12.1.2 Taktika výslechu utajeného svědka 

Před započetím výslechu poučí vyslýchající utajeného svědka o tom, že při 

monologické části výslechu by se měl vyvarovat uvádění takových údajů, které by mohly 

vést k odhalení jeho totožnosti. Vysvětlí také to, že zvolené falešné jméno bude pro něj 

určeno po celou dobu výslechu, a tímto jménem svědek bude protokol výslechu 

podepisovat. 

Úvodem výslechu poučí vyslýchající svědka o jeho právech a povinnostech, o 

předmětu výslechu a o tom, že jsou výslechu přítomny další osoby, které mohou svědkovi 

klást otázky. Následně je svědek vyzván k tomu, aby se k věci sám vyjádřil. Výpověď 

osoby by měla probíhat spontánně, vyslýchající by ji měl přerušovat výjimečně. Je však 

nutné monolog svědka přerušit v případě, že by hrozilo vyzrazení jeho skutečné 

totožnosti. 

Následuje dialog mezi vyslýchaným a vyslýchajícím, který se nikterak neliší od 

běžného výslechu. Při kladení otázek svědkovi je však třeba mít na paměti, že otázky (či 

odpovědi na ně) nesmí vyzradit skutečnou totožnost svědka. Po ukončení dialogu je dán 

prostor obhájci, který klade svědkovi otázky prostřednictvím vyslýchajícího – ten by 

neměl připustit ty otázky, které směřují k odhalení svědkovy identity.193 

Utajení totožnosti svědka je zcela jistě přínosným institutem, a domnívám se, že 

právě poškozené osoby by jej měly využívat častěji. Pravdou však je, že v praxi se s ním 
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příliš často nesetkáváme – domnívám se, že je tomu tak zčásti z důvodu nedostatečné 

informovanosti svědků o možnosti svou identitu před pachatelem utajit. 

 

3.12.2 Výslech dítěte 

Výslech dětí na rozdíl od výslechu dospělé osoby vykazuje takové odlišnosti, že je 

nezbytné se mu věnovat blíže v samostatné části.  

K pojmu dítě je třeba říci, že trestní právo jej nezná. „Pracuje s termínem „nezletilý“ 

(do 15 let věku dítěte) a „mladistvý“ (15 – 18 let). Termín mladistvý má své uplatnění 

pouze tam, kde jde o pachatele trestné činnosti. Jde-li o poškozeného nebo svědka, má 

pro zákon zatím význam jen rozlišení, zda jde o osobu mladší či starší patnácti let. (…) 

Od roku 2004 je v platnosti zákon (č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže), který 

upravuje základní zásady jednání s dětmi, ať už v pozici poškozeného, svědka nebo 

pachatele trestného činu.“194 

Nejprve je nutné poukázat na to, že pohled na výpovědi dětí se v průběhu doby lišil. 

Na počátku 20. století byl přístup k dětským výpovědím značně skeptický – 

psychologové se domnívali, že děti mají tendenci si skutečnost fantazijně přibarvovat, a 

jejich výpovědi tak bývají plné chyb. Teprve postupem času bylo prokázáno, že děti jsou 

schopné poskytnout věrohodnou výpověď, dokonce mnohdy kvalitnější než 

vysokoškolsky vzdělané osoby.195 Avšak k tomu, aby dítě takovouto výpověď podalo, je 

nutná trpělivost vyšetřovatele a dostatek času. 

Úskalím dětských výpovědí je však jejich značná sugestibilita. „Předpokládá se, že 

děti více podléhají sugestivnímu působení. Zdá se, že děti reagují zpravidla velmi citlivě 

na působení vyslýchajícího. Snaží se vycítit či odhadnout jeho očekávání a také jim 

vyhovět. Dítě pak uvádí to, co si myslí, že chce vyslýchající slyšet.“196 

Vyslýchající by tedy při samotném výslechu měl formulovat své otázky tak, aby dítě 

nemohlo poznat „správnou“ odpověď, a používat verbální i neverbální prostředky 

komunikace pro dítě co nejvíce srozumitelným způsobem.197 

Důležitým aspektem dětského výslechu je volba prostředí, v němž bude výslech 

probíhat. Běžné výslechové místnosti jsou pro výslechy dětí zcela nevhodné, neboť 
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mohou v dětech navozovat úzkost či strach. Nejvhodnější jsou místnosti speciální, 

vybavené podobně, jako např. dětské pokoje – s knihami, hračkami a příjemným 

nábytkem.198 

Specifickou pomůckou pro výslech sexuálně zneužívaných dětí, které nejsou ochotné 

vypovídat nebo vypovídat nemohou, jsou panenky Jája a Pája. Jsou to loutky oblečené do 

šatů, které představují muže a ženu a mají anatomicky rozlišitelná pohlaví. Pro dítě je 

mnohem snazší ukazovat vyslýchajícímu svůj kontakt s pachatelem na loutkách, než o 

tom hovořit. Tento výslech by měl být zadokumentován videozáznamem, aby se 

maximalizovala jeho výpovědní hodnota.199 

Důležitou roli při výslechu dětí hraje také atmosféra výslechu. Vyslýchající by měl 

vycítit emocionální a rozumovou vyspělost dítěte a přizpůsobit tomu vedení výslechu. Je 

přitom nutné, aby výslech probíhal v příjemné a přátelské, laskavé atmosféře, kdy se 

vyslýchající musí zdržet jakýchkoli soudů o dítěti, nebo jakékoli sugesce – dítě by ji 

mohlo vycítit a přizpůsobit tomu svou výpověď (viz. výše – pygmalion-efekt).200 

Při výslechu dětí se mohou projevit dvě významná rizika, a to riziko uzavřených 

otázek a riziko bezděčné sugesce.  

Je zřejmé, že z větší sugestibility dětí plyne, že uzavřené otázky, na něž lze 

odpovědět pouze ano – ne, nejsou pro výslech dětí vhodné. Je tomu tak proto, že děti 

raději přitakají, než by odpověděly ne. Mají totiž často pocit, že odpověď NE je neslušná. 

Z provedených výzkumů přitom vyplynulo, že sugestivní otázky tvoří často až 2/3 

pokládaných otázek (což dle mého názoru souvisí s horšími vyjadřovacími schopnostmi 

dětí). Pokud však vyslýchající dítě upozorní, že na jeho otázky může odpovídat i slovy 

„já nevím“, může být riziko plynoucí z uzavřených otázek do jisté míry eliminováno.201 

Riziko bezděčné sugesce je demonstrováno na výzkumu E. Endrese: Sexueller 

Kindesmissbrauch z roku 1977: „V mateřské školce byla zinscenována oslava, při které 

byl zdánlivě nedopatřením shozen dort ze stolu na zem. Po 14 dnech proběhlo dotazování 

dětí. „Vyslýchající“ byli rozděleni do tří skupin. První skupina neobdržela žádné 

informace o incidentu, druhá skupina obdržela zkreslené informace o tom, co se stalo. 

Třetí skupina byla informována podle skutečnosti. Instrukce pro všechny „vyslýchající“ 

                                                      
198 GILLERNOVÁ, I., op. cit. sub 135, s. 197. 
199 Tamtéž, s. 197. 
200 Tamtéž, s. 197-198. 
201 ČÍRTKOVÁ, L., op. cit. sub 169, s. 207. 
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zněla shodně: získat co nejúplnější vylíčení incidentu. Současně byli vyzváni k tomu, aby 

se vyhnuli sugestivním otázkám. Přesto bylo nakonec 30 % všech položených otázek 

vyhodnoceno jako návodné, sugestivní. Největší počet nesprávných údajů v dětských 

odpovědích byl zaznamenán u vyslýchajících s předchozí mylnou informací.“202 Z tohoto 

výzkumu je tedy zcela zřetelná značná sugestibilita dětí, která se však věkem snižuje (u 

dětí ve věku 3 – 4 let je riziko podlehnutí bezděčné sugesci 30 %, zatímco u dětí o dva 

roky starší je to již cca 18 %).203 

Ze shora uvedeného vyplývá, že výslech dětí je pro vyšetřovatele velice náročný a 

vyžaduje jeho pečlivou přípravu. V některých případech není možné se návodným 

otázkám zcela vyhnout (dítě si není schopno samo určité události vybavit, a proto se 

použije např. jeho předchozí výrok), někdy se také používají tzv. otázky kontrární, které 

se dotazují na evidentně nemožnou skutečnost, aby ji dítě začalo vyvracet a přitom se 

mimoděk zmínilo o něčem pro výslech důležitém.204 

Co se týče samotného vyšetřovatele, výzkumy neprokázaly, že by na úspěšnost 

výslechu mělo vliv pohlaví vyšetřovatele, ale obecně lze říci, že dítě má strach z toho 

pohlaví, kterým bylo zneužito.205 

Ze statistik vyplývá, že děti bývají nejčastěji vyslýchány v souvislosti se sexuálním 

zneužíváním a týráním. Právě těmito trestnými činy a následující dětskou výpovědí se 

nejčastěji zabývají psychologové ve svých výzkumech.206 

„Výzkumy uvádějí, že zhruba ve 45 % případů pochází pachatel přímo z rodiny, 

v dalších až 40 % případů se pachatel rekrutuje z okruhu rodiny nebo známých. Pouze ve 

13 % případů se objevuje pachatel mimo tento okruh, kterého oběť nezná a který se setká 

s obětí náhodným způsobem. Vzájemná známost dospělého pachatele a dětské oběti je 

důležitým znakem, který se promítá do psychologických zvláštností vyšetřování těchto 

činů. Ukazuje se např., že děti zneužívané známým pachatelem při výslechu často lžou, 

mění nebo odvolávají svá svědectví a střídají na první pohled protichůdné, rozporné 

vzorce chování.“207 

                                                      
202 Tamtéž, s. 207-208. 
203 Tamtéž, s. 208. 
204 Tamtéž, s. 208. 
205 GILLERNOVÁ, I., op. cit. sub 135, s. 199. 
206 ČÍRTKOVÁ, L., op. cit. sub 169, s. 209. 
207 Tamtéž, s. 209. 
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Roland C. Summit ve svém výzkumu popsal tzv. „akomodační syndrom“, což 

představuje snahu dítěte vyrovnat se s traumatickými prožitky, kterou lze pozorovat 

během výslechu dítěte. Tento syndrom je dle autora téměř vždy přítomen u dětských obětí 

– dívek, které byly zneužívány otcem.208 Je založen na následujících základních znacích: 

1) Utajování 

Děti nepříjemný zážitek spíše tají, zejména z obavy z veřejného odsouzení, 

z odepření náklonnosti blízkých apod.209 Dospělý, který dítě zneužívá, jej často 

zastrašuje, aby mlčelo: „Tohle je naše tajemství, nikdo jiný tomu nebude rozumět.“, 

„Nikdo ti neuvěří.“, „Neříkej to matce, bude tě nenávidět / bude nenávidět mě / zabije tě 

/ zabije mě / zabilo by ji, kdyby to věděla / pošle tě pryč / rozbije to naši rodinu.“210  

Faktem je, že většina dětí během svého dětí nikomu neřekne, že jsou zneužívány. 

Bojí se, že budou okolím obviňovány z toho, že je to jejich chyba.211 

2) Bezbrannost 

Dítě chápe, že by se mělo bránit, ale je přesvědčeno, že mu nikdo nepomůže.212 Tato 

bezmocnost vychází také z toho, že dítěti je vštěpováno, aby se vyhnulo kontaktu s cizími 

osobami, podezřelými lidmi apod., ale aby zároveň bylo poslušné vůči svým rodičům či 

rodině. Z toho důvodu se pak děti ocitají v jakési pasti, pokud je zneužívá někdo z osob 

jim blízkých.213 

3) Bezvýchodnost 

Dítě se při zneužívání někým z rodiny ocitá v pasti – pociťuje vinu, protože snáší 

aktivity pachatele, a zároveň může cítit odpovědnost za zbytek rodiny. Po nějaké době 

pak situaci přivykne, snaží se vytěsnit z paměti detaily a od celé věci se odosobnit. To 

však vyvolává ve vyšetřovatelích podezření ze lživého obvinění, neboť dítě si na základě 

vytěsnění vzpomínek nedokáže vybavit detaily potřebné pro vyšetřování.214 

4) Opožděné oznámení 

                                                      
208 Tamtéž, s. 209. 
209 Tamtéž, s. 209. 
210 SUMMIT, Roland C. The Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome [online]. 1983 [cit. 2016-11-

12]. Dostupné z: 

http://www.abusewatch.net/Child%20Sexual%20Abuse%20Accommodation%20Syndrome.pdf, s. 5. 
211 Tamtéž, s. 6. 
212 ČÍRTKOVÁ, L., op. cit. sub 169, s. 210. 
213 SUMMIT, R., op. cit. sub 210, s. 6. 
214 ČÍRTKOVÁ, L., op. cit. sub 169, s. 210. 

http://www.abusewatch.net/Child%20Sexual%20Abuse%20Accommodation%20Syndrome.pdf
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Oznámení pohlavního zneužívání zpravidla reaguje na jinou událost v rodině, nebo 

na jiné provinění dítěte, za které je trestáno.  Zpravidla se nejedná o cílené řešení 

problému, ale o vedlejší „produkt“ jiné události.215 Skutečností však je, že toto pozdní 

oznámení vzbuzuje u dospělých podezřívané otázky, neboť nedokáží pochopit, jak dítě 

mohlo několik let trpět zneužívání osobou ze své rodiny. Oproti očekávání pak 

zneužívané děti nemusí být neúspěšnými outsidery; v takovém případě se pak setkávají 

s nepochopením („Jak by takové talentované děvče jako ty mohlo být zneužíváno?“).216 

5) Odvolání obvinění 

Po oznámení svého zneužívání děti velice často mění svou výpověď, nebo dokonce 

odvolávají svá obvinění, neboť mají strach z toho, co nastane.217 

Takové odvolání obvinění je pochopitelné, neboť často skutečně dochází k tomu, 

čeho se dítě nejvíc obávalo – otec jej nazve lhářem a rodinu opustí nebo je vzat do vazby, 

matka dítě obviňuje z toho, že kvůli němu se rodina rozpadne a otec půjde do vězení, 

další osoby se k ní chovají jako k bláznovi. Reakcí bývá to, že dítě uvede, že si celou věc 

vymyslelo.218 

Na základě shora uvedených projevech tzv. akomodačního syndromu lze shrnout 

doporučení pro výslech zneužívaných dětí: 

Doporučuje se začít výslechem dospělé osoby podezřelé ze zneužívání dítěte. 

V takovém případě bude dítě poté ochotněji vypovídat, neboť bude mít pocit, že již 

vyšetřovatel stejně všechno ví. Dále se doporučuje začít s otázkami na počátky 

zneužívání, nikoli na nedávné události. Je tomu tak proto, že prvopočátky zneužívání již 

nebudou v dítěti vzbuzovat takové emoce, a nadto se většinou zneužívání stupňuje, tudíž 

počátky nemusí být pro dítě ve světle posledních událostí tolik traumatizující.  

Vyslýchající by měl být při výslechu trpělivý a snažit se ponechat dítě spontánně 

vypovídat, neskákat mu do řeči a nepřerušovat jej. S otázkami by měl začít až tehdy, 

pokud již dítě skutečně neví, co říct.219 

„Výslech dítěte má být prováděn pouze jednou. Jestliže je v době výslechu pachatel 

neznámý, je výslech prováděn (§ 158 trestního řádu) jako tzv. „neodkladný a 

                                                      
215 Tamtéž, s. 210. 
216 SUMMIT, R., op. cit. sub 210, s. 12. 
217 ČÍRTKOVÁ, L., op. cit. sub 169, s. 210-211. 
218 SUMMIT, R., op. cit. sub 210, s. 13-14. 
219 ČÍRTKOVÁ, L., op. cit. sub 169, s. 211-212- 
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neopakovatelný úkon“, jemuž musí být přítomen soudce, který osvědčuje jeho 

zákonnost.“220 

Je-li při výslechu dítěte určitá osoba již obviněna, je právem obviněného, aby byl 

výslechu dítěte přítomen jeho obhájce. Vyslýchající přitom musí dbát, aby bylo 

vystupování obhájce korektní, a případně jej usměrnit, neboť případné ataky mohou 

způsobit neochotu dítěte vypovídat. Výslechu se také musí zúčastnit dětský psycholog.  

Před započetím výslechu musí vyslýchající dítě poučit tak, aby poučení porozumělo 

(často ve spolupráci s dětským psychologem) – upozorní jej, že si nesmí nic vymýšlet, že 

může odmítnout vypovídat v případě obvinění ze zneužívání jeho rodiče nebo 

příbuzného, ale zdůrazní, že by bylo vhodné, aby vypovídalo, neboť takové chování 

dospělých by nemělo zůstávat beztrestné.221 

Je zřejmé, že výslech dítěte je velice náročným procesním úkonem, obzvlášť 

v případě, že dítě bylo pohlavně zneužíváno někým ze své rodiny. Je nezbytně nutné, aby 

se vyslýchající na takový výslech pečlivě připravil, vhodné je, aby spolupracoval ještě 

před výslechem s dětským psychologem. V případě verbálně méně schopných dětí je 

namístě využít panenek Jája a Pája, na kterých může dítě demonstrovat, jakým způsobem 

probíhaly zakázané doteky dospělé osoby. Osobně se domnívám, že výslech dětí by měli 

provádět pouze velice zkušení vyšetřovatelé, kteří jsou schopni reagovat na případné 

nevhodné otázky obhájce obviněného, a kteří jsou schopni se vyvarovat sugestivních 

otázek.  

3.12.3 Výslech před rekognicí 

„Rekognice je samostatnou metodou kriminalistické praktické činnosti, která spočívá 

v identifikování (ztotožňování) nějaké osoby nebo věci znovupoznáním poznávající 

osobou.“222 Rekognice je ve své podstatě formou výslechu, proto i s ní by měla být 

spojena práva svědka zaručená trestním řádem (právo odmítnout výpověď, zákaz kladení 

sugestivních a kapciózních otázek, atd.).223 

                                                      
220 GILLERNOVÁ, I., op. cit. sub 135, s. 200. 
221 Tamtéž, s. 200. 
222 NĚMEC, M., op. cit. sub 121, s. 286. 
223 PROTIVÍNSKÝ, Miroslav. Vady rekognice a jejich procesní důsledky. Bulletin advokacie. 

1997, 1997(2), 11. 
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Rekognice je v trestním řádu upravena v § 104b, který stanoví, že „rekognice se 

koná, je-li pro trestní řízení důležité, aby podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznal 

osobu nebo věc a určil tím jejich totožnost.“224 

Podle charakteru předváděných osob rozlišujeme rekognici osob (živých nebo 

mrtvol), rekognici věcí (movitých či nemovitých) a rekognici zvířat (živých či mrtvých). 

Podle stupně původnosti předváděného subjektu pak lze rekognici rozdělit na rekognici 

in natura a rekognici podle modelu (např. podle fotografie).225 

Při vyšetřování násilných trestných činů spáchaných oběti neznámou osobou často 

kriminalisté přistoupí k rekognici podezřelé osoby in natura. V takovém případě se osoba 

zařadí mezi minimálně tři další osoby, které budou mít shodné druhové identifikační 

znaky (barvu vlasů, knír, výšku, váhu, apod.).226  

Podmínkou zákonného provedení rekognice je předchozí výslech poznávající osoby, 

při němž se tato osoba vyjádří o okolnostech, za nichž poznávanou osobu nebo věc 

vnímala, a o znacích nebo zvláštnostech, podle nichž by bylo možno osobu nebo věc 

poznat. „Tím je vymezeno obsahové zaměření prováděného výslechu. V jeho rámci jde o 

to, aby poznávající osoba především popsala osobu nebo věc, jejíž totožnost se zjišťuje, 

tj. uvedla časové, místní a další okolnosti, za kterých přišla do styku se ztotožňovanou 

osobou nebo věcí, resp. konkretizovala, jak ji vnímala (viděla, slyšela) a v jakých 

souvislostech se tak stalo, a dále aby uvedla i charakteristické vlastnosti poznávané osoby 

nebo věci, které ji odlišují od jiných osob nebo věcí a umožňují její identifikaci. Výslechem 

mají být získány i poznatky důležité pro zhodnocení rekognice. Proto je třeba výslech 

zaměřit též na ty vlastnosti poznávající osoby, které ovlivňují úplnost a správnost jejího 

vnímání, zapamatování a reprodukce skutečnosti, jako je stav zraku, sluchu, vlastnosti 

paměti apod. Výslech zároveň může napomoci podezřelému, obviněnému nebo svědkovi, 

aby si ještě před ukázáním osoby nebo věci vybavil její znaky a zvláštnosti.“227 

Osobně se domnívám, že výslech před rekognicí je třeba v případě některých 

specifických trestných činů (jako znásilnění, loupež, ublížení na zdraví, apod.) provádět 

velice šetrným způsobem, při němž budou plně šetřena práva oběti (jakožto poznávající 

osoby). Je totiž potřeba vzít v potaz, že samotná rekognice je u obětí, jimž pachatel 

                                                      
224 Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
225 MUSIL, J., op. cit. sub 122, s. 346. 
226 Tamtéž, s. 348. 
227 ŠÁMAL, P., op. cit. sub 34, s. 1542. 
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nějakým způsobem fyzicky ublížil, extrémně traumatizujícím zážitkem, neboť se znovu 

setkávají s pachatelem trestného činu, což u nich samo o sobě může vyvolat značný stres. 

Je proto třeba dbát na to, aby výslech před rekognicí byl prost otázek, z nichž oběť může 

vyvodit nedůvěru orgánů činných v trestním řízení vůči její výpovědi, či nedůvěru vůči 

jejím schopnostem pachatele opětovně poznat. Rozrušení, jež by případně mohl 

vyslýchající oběti při výslechu způsobit, by se totiž mohlo negativně odrazit v její 

schopnosti či ochotě poznat pachatele trestného činu. 

Mám za to, že výslech před rekognicí by si v literatuře zasloužil větší pozornost, 

neboť v některých případech může rekognice představovat stěžejní důkaz, a zároveň jeho 

necitlivé vedení může mít fatální dopady ve vztahu k obětem násilné trestné činnosti. Lze 

pouze doporučit, aby vedení takového výslechu bylo svěřeno pouze vyšetřovatelům 

s dlouholetou praxí ve výsleších a ze zkušenostmi s prováděním rekognice. 

 

Tato kapitola se věnovala výslechu poškozených z hlediska kriminalistického. Byly 

rozebrány obecné metody výslechu, klasifikace výslechů, ale i zvláštní druhy výslechů 

vázajících se k osobě poškozeného (zejm. výslech dítěte nebo výslech před rekognicí). 

Odborná literatura zabývající se kriminalistikou nerozlišuje výslech poškozeného jako 

zvláštní druh výslechu, shora uvedené postupy tak bez dalšího platí i pro výslech obětí a 

poškozených s tím, že jejich výslech by měl probíhat zvlášť citlivým způsobem. 
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4 Poškozený a jeho výslech z kriminologického hlediska 

 

Tato kapitola se bude zabývat poškozeným a jeho výslechem z hlediska 

kriminologického. Kriminologie bývá definována jako „samostatná, interdisciplinární 

věda, která zkoumá za pomoci teoretických postupů a empirických metod kriminalitu, její 

příčiny, projevy a latenci, pachatele, oběti a jejich vzájemný vztah, sankční systémy a 

jejich účinnost, formální sociální kontrolu kriminality (uskutečňovanou zpravidla 

prostřednictvím trestní justice), neformální sociální kontrolu (uskutečňovanou zpravidla 

rodinou, školou, na pracovišti, v zájmových klubech a sportovních zařízeních apod.), 

společenské procesy kriminalizace a viktimizace, prevenci a veřejné mínění o 

kriminalitě.“228 

Ze shora uvedené definice je zřejmé, že kriminologie je poměrně široký vědní obor, 

přičemž pro účely této kapitoly je důležitá zejména oblast kriminologie zabývající se 

oběťmi trestných činů – viktimologie (jejíž formální definici lze nalézt v 1. kapitole).  

Pro účely této kapitoly pak bude termín poškozený totožný s termínem oběť, ačkoli 

je zřejmé, že se nejedná o synonyma (termín poškozený je výrazně užší než termín oběť). 

 

4.1 Primární viktimizace  

 V  1. kapitole byla viktimizace definována jako proces zraňování a poškozování 

jedince, kdy se z jedince stává oběť určitého trestného činu. Je tedy zřejmé, že samotný 

útok pro oběť pouze počátkem, kterým začínají další pochody a procesy. Primární 

viktimizace je bezprostředně spojena se samotným trestným činem, dochází k ní vždy 

spolu se spácháním trestného činu.229  

 Primární viktimizace se připisuje přímo pachateli. Tzv. primární újmou je: 

- fyzická újma (lehká zranění, těžké ublížení na zdraví či přímo smrt), 

- finanční újma (odcizený majetek, ušlý zisk nebo náklady léčení), 

- emocionální újma (související s prožíváním oběti – napětí, strach, labilita).230 

                                                      
228 VÁLKOVÁ, H., op. cit. sub 44. 
229 ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2014-2, s 12. 
230 Tamtéž, s. 14. 
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Co se týče emocionální újmy, je zřejmé, že trestný čin otřese světem oběti 

v základech. Hovoříme o tom, že oběť ztratila iluzi dobrého světa (oběť začne vnímat 

svět jako zlé a nepředvídatelné místo) a ztratila iluzi kontroly (má pocit, že není podstatné 

kontrolovat svůj život, neboť nemůže ovlivnit běh událostí, které jí mohou ublížit).231 

U obětí nejčastěji dominují pocity zneuctění (mají pocit, že jsou oproti ostatním lidem 

„pošpiněné“), ztráta pocitu důvěry (přestávají důvěřovat neznámým osobám i svým 

blízkým), ztráta pocitu autonomie (oběť má pocit, že již nemůže rozhodovat sama o sobě, 

protože vůči vnějším událostem pociťuje značnou nedůvěru). Je třeba těmto pocitům 

oběti věnovat pozornost a nebagatelizovat je, neboť takový přístup by mohl vést ke ztrátě 

ochoty oběti spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.232 

 

4.1.1 Vyrovnávání se s prožitou újmou 

Každý jedinec se s újmou prožitou v důsledku trestného činu vyrovnává jinak, 

nicméně můžeme rozlišit tři základní fáze prožívání újmy: fáze šoku, fáze hojení a fáze 

zhojení. 

Fáze šoku neboli fáze nárazu nastává bezprostředně po trestném činu. Nejprve oběť 

„ztuhne úlekem“, poté je dezorientovaná a zmatená, popírá trestný čin („to se nemohlo 

stát, to se mi jen zdálo“), nebo je naopak netečná. Většinou se tento stav projevuje 

neschopností se souvisle vyjádřit a racionálně přemýšlet, časté jsou i jakési výpadky 

paměti, kdy si oběť po nějakou dobu není schopna vzpomenout na prožitou událost. Tato 

akutní fáze trvá cca do 36 hodin od útoku. V takovémto rozpoložení se s obětí nejčastěji 

setkávají policejní orgány nebo jiní příjemci jejího trestního oznámení. Dvěma hlavními 

vzorci chování v této fázi jsou buď expresivní chování, nebo naopak chování extrémně 

kontrolované, které však neproškolenému policistovi může připadat, jako by se oběti 

trestný čin vůbec nedotkl (chová se chladně, mluví s odstupem), ačkoli je tomu právě 

naopak.233 Domnívám se, že v této fázi může u oběti trestného činu velice lehce dojít 

k sekundární viktimizaci v případě, že je vyslýchána nezkušeným policistou, který si její 

neosobní přístup vyloží špatným způsobem, a s obětí následně jedná necitlivě. Oběť může 

mít pocit, že ji orgány činné v trestním řízení neberou vážně, a uzavřít se před nimi. Mám 

tedy za to, že by v některých případech bylo vhodné, aby výslechu byl přítomen 

                                                      
231 Tamtéž, s. 15. 
232 Tamtéž, s. 15-16. 
233 ČÍRTKOVÁ, L., op. cit. sub 169, s. 115-116. 
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psycholog se specializací na jednání s oběťmi trestných činů. Mělo by tomu tak být 

zejména u obětí labilních, které mohou velice prudce prožívat to, že právě jim se stal 

trestný čin, a dále u obětí některých specifických trestných činů (např. znásilnění, domácí 

násilí, život ohrožující loupež, apod.). 

Fáze hojení představuje časový úsek, v němž se oběť pomalu smiřuje s tím, že se 

trestný čin udál právě jí. Většinou se střídavě pečlivě zaobírá trestným činem, přehrává si 

jej v hlavě a hovoří o něm s dalšími osobami, prožívá znovu silné emoce strachu či zloby, 

anebo se naopak stahuje do sebe, odmítá se o prožité události zmínit. Tyto dvě polohy 

nálad se u obětí závažných trestných činů mohou objevovat až rok po trestném činu.234 

Fáze zhojení neboli fáze konečné adaptace představuje fázi, v níž oběť trestného činu 

zpracovala prožité trauma a zatlačila vzpomínky do pozadí, aby již nevyvolávaly 

bezprostřední emoce. Dá se říci, že se již s tím, co se jí stalo, určitým způsobem naučila 

žít. Může dokonce bagatelizovat vzniklou újmu či celou věc zlehčovat. Trestný čin již 

není centrem jejího prožívání, dokáže emocionálně zpracovávat i jiné události. 

Samozřejmě však nelze říci, že by oběť na celou věc zcela zapomněla.235 

 

4.1.2 Chování oběti v průběhu trestného činu 

S primární viktimizací úzce souvisí chování oběti v průběhu zločinu, neboť to 

vyvolává při vyšetřování trestného činu řadu otázek ze strany vyšetřovatelů. Např. se 

ptají, proč oběť neutekla, když měla příležitost, proč se nebránila? Dochází k velkým 

rozdílům mezi posuzováním pachatele a oběti – zatímco u pachatele dochází k hlubšímu 

zkoumání jeho motivace prostřednictvím různých teorií a koncepcí, u oběti se spíše klade 

důraz na „zdravý rozum běžného člověka“. Je však třeba pohlížet na celý případ 

komplexně – na rozdíl od vyšetřovatelů oběť neznala konec příběhu, zachovala se tedy 

tak, jak jí v konkrétním případu dovolily její schopnosti. Paradoxními jevy v průběhu 

primární viktimizace zahrnují zejména pasivitu oběti, naučenou bezmoc a stockholmský 

syndrom.236 

Pasivita oběti při interakci s pachatelem bývá někdy označována jako „fenomén 

chycené laně“. Oběť je vydána napospas pachateli s tím, že sama nevidí možnost k útěku, 

                                                      
234 Tamtéž, s. 116. 
235 Tamtéž, s. 116-117. 
236 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1, 

s. 33-35. 
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cítí, že ztratila kontrolu nad situací. K tomuto paradoxně nemusí docházet pouze 

v návaznosti na vyhrožování pachatele (ať již slovní či vyhrožování použitím zbraně), 

nebo na fyzické násilí, ale mnohdy stačí pouhá přítomnost pachatele, aby se oběť cítila 

zcela paralyzována a neschopna ze situace utéct.237 Je třeba podotknout, že právě pasivita 

oběti se často u orgánů činných v trestním řízení setkává se značným nepochopení, a to 

zejména u trestného činu znásilnění, kdy vyšetřovatelé získávají dojem, že pasivita oběti 

znamená, že oběť s jednáním souhlasí. 

Naučená bezmoc je typickou reakcí u opakujících se situací, při nichž dochází 

k páchání trestného činu. Dochází k ní zejména u obětí domácího násilí nebo sexuálního 

zneužívání. Časté opakování násilných situací u obětí vede k útlumu a pasivitě, oběť 

ztrácí motivaci situaci řešit, má za to, že by to nezvládla.238  

Stockholmský syndrom je specifickou reakcí na extrémní situaci, která bývá 

spojována zejména s rukojmími. Projevuje se kladnými city oběti k pachateli a naopak 

negativními emocemi vůči policii. Ač jsou projevy stockholmského syndromu pro 

většinu lidí zcela nepochopitelné, pro oběť představují pud sebezáchovy – protože je oběť 

zcela odkázána na libovůli pachatele, snaží se do něj vcítit a začíná s tím sympatizovat, 

protože si přeje, aby na ni byl pachatel hodný.239 

Ludmila Čírtková v návaznosti na shora uvedené pro účely vyšetřování doporučuje, 

aby v případě komplikovaných trestných činů byl vypracován tzv. viktimologický profil 

poškozeného, který by měl posoudit předpoklad poškozeného stát se obětí (tzv. 

previktimnost) a zhodnotit jednání oběti v průběhu primární viktimizace.240 S tímto 

doporučením nelze než souhlasit, a domnívám se, že takovéto sestavení profilu 

poškozeného by mohlo zamezit některým nevhodným otázkám na případnou pasivitu 

oběti apod. ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

 

4.2 Sekundární viktimizace 

Zatímco primární viktimizace jde na vrub pachateli, původci sekundární viktimizace 

jsou nejčastěji jiné osoby než pachatel (ačkoli i pachatel může svým vyhrožováním oběti 

po činu této způsobit sekundární viktimizaci). „Druhotné zraňování oběti bývá častou 
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příčinou její neochoty spolupracovat s policií a justicí. K sekundární viktimizaci nemusí 

reálně dojít. K tomu, aby oběť trestný čin neoznámila a setrvávala raději v latenci, stačí 

již i sama obava ze stigmatizace. Oběť může trápit například otázka: Co si o mně pomyslí 

sousedé či kolegové v zaměstnání, když se dozvědí, že jsem se stal/stala obětí takového 

kriminálního činu?“241 

Je samozřejmé, že oběť bude vždy po spáchání trestného činu vystavena stresu, neboť 

musí opakovaně vzpomínat na nepříjemnou situaci a snažit se ji reprodukovat orgánům 

činným v trestním řízení, či ji musí vyprávět svému okolí. K sekundární viktimizaci však 

dochází teprve tehdy, kdy se do tohoto stresujícího procesu vloudí nadbytečné zraňování 

oběti. Typickými původci sekundární viktimizace jsou orgány činné v trestním řízení, 

média a okolí oběti.242 „Tyto tři skupiny aktérů disponují největším potenciálem druhotně 

zraňovat poškozeného, protože interpretují trestný čin a posuzují také roli, kterou v něm 

oběť sehrála. V době „poté“ nejvíce ovlivňují život poškozeného, neboť mu explicitně či 

implicitně připisují konkrétní profil oběti (např. provokující oběť, nevěrohodná oběť, 

ideální oběť). Mezi další původce sekundární viktimizace se řadí například znalci, 

pracovníci pojišťoven nebo úředníci v institucích, s nimiž poškozený přichází do 

kontaktu.“243 Ze svého výzkumu pak mohu mezi další původce sekundární viktimizace 

zařadit například ošetřující lékaře v případech žen, jež byly znásilněny, a to zejména 

tehdy, jestliže ženy nenesou viditelné známky násilí. 

Při sekundární viktimizaci vznikají druhotné rány psychického rázu. Mohou však 

působit oběti mnohem větší bolest než rány primární, protože oběť má pocit, že je trestána 

za to, že se stala obětí trestného činu.244 

 

4.2.1 Příčiny sekundární viktimizace 

Příčin sekundární viktimizace je několik. Můžeme je rozdělit do tří skupin – příčiny 

strukturální, sociálně-psychologické a individuální.  

Strukturální příčiny vyplývají z právních předpisů. Řadíme sem např. setkání oběti 

s pachatelem při hlavním líčení, nutnost opakovaných výslechů či délku trestního 

řízení.245 Mám za to, že v současné době rezonují tendence k minimalizaci těchto 

                                                      
241 Tamtéž, s. 61. 
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strukturálních příčin sekundární viktimizace, které se odrazily např. v zák. o obětech TČ 

a s tím související novelizací trestního řádu. O této problematice podrobněji pojednává 5. 

kapitola. 

Sociálně-psychologické příčiny zahrnují mýty a stereotypy zakořeněné v osobách, 

které s obětí přicházejí do styku. Jedná se o podvědomou obranu těchto osob před tím, 

aby samy ztratily iluzi o „dobrém“ světě; proto se snaží přenést část viny za trestný čin 

na samotnou oběť. V takovém případě mohou „obyčejní lidé“ být klidnější, neboť oběť 

je „slabším“ jedincem, který se vlastní vinou stal obětí kriminálního jednání, „normálním 

lidem“ tedy nic takového nehrozí. Taková reakce je sice přirozená, ale v oběti budí pocit, 

že je méněcenná.246 

Individuální příčiny zahrnují postoje jednotlivých osob, které přicházejí do kontaktu 

s oběťmi. Příkladem může být nezdravá fascinace trestným činem, která se projevuje 

přehnaným zájmem o detaily trestného činu, a přitom nebere v potaz pocity oběti.247 

 

4.2.2 Jednání vedoucí k sekundární viktimizaci 

Jednotlivá jednání, kterými dochází k sekundární viktimizaci oběti, jsou např. 

očerňování oběti, obviňování oběti, nerespektování soukromí oběti, poškozování dobrého 

jména oběti a bagatelizace újmy. 

Očerňování oběti neboli „blaming the victim“ znamená, že oběti jsou připisovány 

negativní vlastnosti či jiné rysy, na základě kterých pak lze dojít k závěru, že si oběť 

viktimizaci zasloužila. Poukazuje se přitom na vzhled oběti, její špatný životní styl, její 

minulost nebo nevhodné chování. U hlavního líčení bývá poukazováno na chyby, kterých 

se oběť dopustila v minulosti, či na to, že nevede „řádný život“, a to proto, aby byla 

zpochybněna její důvěryhodnost.248 Typického očerňování oběti se dopouštějí obhájci 

obviněného nebo obžalovaného při vyšetřování trestného činu znásilnění. Poukazují např. 

na skutečnost, že oběť měla před trestným činem více sexuálních partnerů, že začala se 

sexuálním životem dříve, než zákon umožňuje, či že se věnuje povolání, které nelze 

považovat za společensky žádoucí (např. dělá striptérku). 
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Obviňování oběti či přenášení viny na oběť znamená, že osoby předpokládají, že 

oběť si za svou situaci může zčásti sama. Neměla chodit v noci sama domů, neměla nosit 

krátkou sukni, měla odejít od násilnického manžela, neměla stopovat… Z výzkumů 

vyplynulo, že pokud zkoumané osoby mají za úkol modifikovat průběh již spáchaného 

trestného činu tak, aby k němu nedošlo, nejvíce se zaměřují na změnu v chování oběti. 

Připisují tedy vinu za to, k čemu došlo, oběti.249 

Nerespektování soukromí oběti je závažné tehdy, pokud se šíření informací o oběti 

a trestném činu děje bez vědomí oběti a jejího souhlasu. Na tuto skutečnost pamatuje 

trestní řád i zákon o obětech trestných činů, které v několika ustanoveních upravují 

ochranu soukromí oběti.250 Poukázat lze taktéž na institut utajeného svědka upravený 

v trestním řádu. 

Poškozování dobrého jména oběti souvisí s očerňováním oběti. Jedná se o situaci, 

kdy bývá např. při hlavním líčení poukazováno na promiskuitu oběti trestného činu 

znásilnění jako na důkaz toho, že se o znásilnění jednat nemohlo, protože „oběť to chtěla“. 

Na základě tohoto jevu přijaly mnohé státy USA tzv. „rape shield law“, která zabraňují 

tomu, aby byla v soudní síni bezdůvodně probírána sexuální minulost oběti.251 Tyto 

tendence k ochraně obětí se promítly i do zákona o obětech trestných činů, který v § 18 

stanoví, že otázky směřující do intimní oblasti vyslýchané oběti lze klást jen tehdy, pokud 

je to nezbytné pro objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení a tyto otázky je třeba 

klást zvlášť šetrně a po obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem. Blíže se zákonu o 

obětech TČ věnuje 5. kapitola. 

Bagatelizace újmy znamená zpochybňování toho, co oběť prožila. Nejcitlivěji oběti 

vnímají ignorování morální či psychické újmy vzniklé v souvislosti s trestným činem, a 

to bez ohledu na to, o jak závažný trestný čin jde. Je totiž třeba poukázat na skutečnost, 

že každý člověk vnímá svou újmu jinak, a někým může otřást i drobná krádež. Je proto 

nutné přistupovat ke všem osobám citlivě a vyhýbat se obecným frázím jako „hoďte to 

za hlavu“.252 

Ze shora uvedených příkladů toho, jak dochází k sekundární viktimizaci oběti, je 

zřejmé, že mnohdy může k poznámkám, které oběť považuje za necitlivé, dojít zcela 
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mimoděk („Proč jste se nebránila?“), někdy naopak k necitlivým otázkám na oběť 

dochází úmyslně v rámci obhajoby obviněné osoby. Právní úprava by měla sice směřovat 

k postupnému omezování otázek, které oběť pociťuje jako zraňující, nicméně domnívám 

se, že spíše než zákony by měly být oběti trestných činů chráněny samotnými orgány 

činnými v trestním řízení, jejich odborným a vyškoleným přístupem a jejich snahou o co 

nejmenší zraňování oběti. Mám za to, že nejvíce mohou být oběti stiženy sekundární 

viktimizací právě v rámci jejich výslechu, neboť dochází k interakci mezi obětí jakožto 

svědkem, vyslýchajícím, a často také obhájcem obviněné osoby, který se snaží učinit 

maximum pro to, aby oběť znevěrohodnil, nebo újmu jí způsobenou bagatelizoval 

(samozřejmě nelze hovořit obecně o všech obhájcích, ovšem ti, kdož se k takovému 

jednání neuchylují, jsou spíše výjimkou). Domnívám se, že právě v takové situaci je 

stěžejní role vyslýchající osoby, která by měla garantovat ochranu oběti, nicméně faktem 

je, že ani orgány činné v trestním řízení se často nejsou schopny vyvarovat předsudkům 

vůči oběti. Přitom kdo jiný než orgány činné v trestním řízení by měl garantovat to, že 

oběť bude moci využívat všechna svá práva v trestním řízení a že s ní bude zacházeno 

slušným a nedehonestujícím způsobem. 

Právě v souvislosti se shora uvedeným procesem sekundární viktimizace v průběhu 

trestního řízení je zajímavé zmínit nazírání obětí na spravedlnost. L. Luhmann ve své 

práci rozlišil dva druhy spravedlnosti – procedurální a distributivní. Procedurální 

spravedlnost se v trestním řízení vztahuje na proces vyšetřování a na to, zda je oběti 

v každé fázi trestního řízení věnována dostatečná pozornost a zda má možnost uplatnit 

všechna svá práva. Distributivní spravedlnost pak představuje postoj ke konečnému 

rozhodnutí ve věci, tedy k rozhodnutí o vině a trestu pachatele. Z výzkumů vyplynulo, že 

větší důraz kladou oběti na spravedlnost procedurální, tedy více se jich dotýká to, že 

vyšetřování neprobíhalo správně či že s nimi nebylo zacházeno citlivě. Naopak, pokud 

z jejich pohledu probíhalo trestní řízení korektně, pak se snadněji smíří např. s mírnějším 

trestem pro pachatele.253 

„Panuje všeobecná shoda v tom, že sekundární viktimizace zhoršuje psychické 

následky způsobené primární viktimizací (…). Může například komplikovat průběh 

posttraumatické stresové poruchy (PTSP), nemůže ji však sama o sobě zapříčinit. 

Sekundární viktimizace ovšem může působit jako spouštěč, který manifestaci příznaků 
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PTSP teprve odzátkuje. V každém případě se sekundární viktimizace u oběti promítá do 

zhoršeného výkonu a fungování v pracovní i sociální oblasti. Co se týká hlavního líčení, 

je evidentní, že sekundární viktimizace zhoršuje nejen ochotu, ale i svědecký výkon oběti. 

K typickým efektům patří prohloubení následujících potíží: strach, nervozita (ve smyslu 

psychické tenze), úzkostnost, depresivita, konfuze, paranoidní vnímání, poruchy spánku 

a noční můry.“254 

Zajímavé je, jaké zdroje sekundární viktimizace uvedly oběti trestného činu 

znásilnění (zdrojem je dílčí sonda analyzující data z Bílého kruhu bezpečí, z.s., a to 

z rozhovorů mezi poradcem a obětí v letech 2001 a 2002). Zdroj sekundární viktimizace 

představovaly v 80 % znalci (zejména psychologové a psychiatři, někdy též 

gynekologové), ve 30 % orgány činné v trestním řízení (policie a soudy) a ve 20 % rodina 

a okolí oběti. U každé z těchto skupin přitom oběti uvedly charakteristiku jejich 

sekundární viktimizace. U znalců se jednalo zejména o to, že neprojevovali respekt 

k důstojnosti oběti a neposkytovali dostatek informací o vyšetření, nebo že jednali příliš 

odtažitě a nezajímali se o to, jak znásilnění ovlivnilo běžný život oběti. Stresujícím 

faktorem bylo také to, že znalci poskytovali zdravotnickou dokumentaci bez svolení oběti 

a používali údaje o její rodinné anamnéze tak, že tyto informace byly zneužitelné 

pachatelem. Orgány činné v trestním řízení se pak sekundární viktimizace dopouštěly 

tím, že nevěnovaly pozornost bezpečí oběti, neposkytly oběti srozumitelné informace o 

trestním řízení, prováděly výslechy v nevhodných podmínkách, nebo kladly nevhodné 

otázky týkající se sexuálního života oběti. Rodina oběti druhotně traumatizovala oběť 

tím, že jí vyčítala spoluzavinění znásilnění, nekomunikovala s ní a oběť stigmatizovala.255 

Z uvedených údajů vyplývá, že sekundární viktimizace se vůči oběti znásilnění častěji 

dopouštějí osoby, které by měly být profesionální a vědět, jak s obětí jednat. Takováto 

bilance je zcela tristní. Bylo by zajímavé sledovat, jakým způsobem tyto výzkumy 

ovlivnil zákon o obětech trestných činů, který by měl na některé situace uvedené výše 

jako traumatizující pamatovat a předcházet jim. 

Lze uzavřít, že pravděpodobnost sekundární viktimizace je vyšší u určitých typů 

trestných činů, zejména u sexuálních deliktů, domácího násilí a u trestných činů, které 

bývají medializovány.256 Přesto však ani u méně závažných trestných činů nelze před 
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sekundární viktimizací zavírat oči. Z vlastní praxe mohu říci, že nic se oběti trestného 

činu nedotkne více, než když je její problém bagatelizován a zlehčován orgány činnými 

v trestním řízení, na které se oběť s důvěrou obrátila. Ačkoli se může zdát, že např. krádež 

mobilního telefonu a peněženky nemůže zanechat žádné následky na psychice oběti, 

může se změnit její postoj k policejnímu orgánu, který při vyšetřování „bagatelního“ 

trestného činu nevěnoval dostatečnou pozornost její výpovědi a celou věc chtěl mít rychle 

za sebou. Pokud se pak ta samá oběť stane obětí závažného trestného činu, může svou 

nechuť k orgánům činným v trestním řízení ventilovat tak, že celou věc vůbec neoznámí, 

či že bude zcela neochotně spolupracovat, což může ztížit následující vyšetřování.  

 

4.3 Terciální viktimizace 

Viktimologii je znám i pojem terciální viktimizace. Jedná se o „stav, kdy jedinec není 

s to se přiměřeně vyrovnat s traumatickou zkušeností, přestože z objektivního hlediska 

došlo k nápravě či úzdravě a odškodnění. Psychicky se zcela zásadně mění, dochází 

k nalomení původní životní cesty, např. není schopen navázat na původní pracovní 

kariéru, mění výrazně životní styl atd. Pozadí terciální viktimizace je třeba hledat ve 

zvláštnostech osobnostního založení oběti.“257 

Terciální viktimizace však s tématem této práce úžeji nesouvisí, proto se jí nebudu 

blíže věnovat. 

 

4.4 Typologie obětí 

Odborníci se snaží roztřídit oběti do určitých kategorií podle jejich příbuzných znaků. 

Existují různá klasifikační témata, přičemž mezi nejznámější patří: 

1) typologie obětí podle zažitého trestného činu 

Toto rozlišení je zřejmé. V kriminologii se přitom používá rozlišení na oběti přímého 

fyzického násilí, oběti sexuálního násilí, oběti domácího násilí, oběti s majetkovou újmou 

způsobenou vloupáním a oběti podvodů. 

2) typologie obětí podle reakce na trestný čin 
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Lze rozlišovat mezi oběťmi aktivními, oběťmi pasivními a odevzdanými, a oběti, 

které kontrolují své reakce na trestný čin. 

3) typologie obětí podle interakce „oběť – pachatel“ 

Jedná se o jednu z nejznámějších typologií předkládanou viktimologem E. A. 

Fattahem. Ten rozlišil 5 základních typů: 

a) Zúčastňující se oběť – trestnému činu v tomto případě předchází významná 

interakce mezi obětí a pachatelem, která často ovlivní motivaci pachatele ke 

spáchání trestného činu. Tato situace je velice častá. 

b) Nezúčastňující se oběť – k interakci mezi pachatelem a obětí v tomto případě 

nedochází a trestný čin tak nemá souvislost se vztahem mezi pachatelem a 

obětí. Oběť tak nemůže trestný čin předpokládat a vyvarovat se mu. 

c) Provokující oběť – zde je zřejmé, že k trestnému činu dochází v důsledku 

provokace oběti, ať již bezděčné nebo záměrné. Oběť se v tomto případě 

vystaví silně viktimogenní situaci; většinou se s tímto chováním lze setkat u 

jistých typů osobností (nevyrovnaných jedinců). 

d) Latentní oběť – jedná se o oběť, která není veřejně známá, resp. která trestný 

čin neoznámila. Větší procento těchto obětí lze nalézt u trestných činů 

násilných, které jsou páchány v rodině či v užším kruhu známých a přátel. Je 

známo, že mezi nejvíce latentní trestný čin patří znásilnění. 

e) Nepravá oběť – jde o oběť, která se stala obětí souhrou náhod, protože se 

ocitla na nesprávném místě, nebo se stala obětí místo někoho jiného.258 

Tato typologie obětí je dle mého názoru čistě teoretickou záležitostí, která 

v praktickém jednání s obětí nemá žádný význam. Naopak mám za to, že ke všem obětem 

trestných činů by mělo být přistupováno stejně citlivě, bez ohledu na to, zda svého 

pachatele znaly nebo nikoliv, či zda se dá hovořit o tom, že pachatele vyprovokovaly. 

Co se týče samotné kategorie provokující oběti, pak nemohu souhlasit s definicí 

uvedenou v odborné literatuře, tedy že oběť pachatele mj. „bezděčně“ vyprovokuje. Co 

znamená bezděčně? Že se nachází sama v noci na osamělém místě, a tím pachatele 

vyprovokuje k loupeži nebo k jinému trestnému činu? Nebo že se žena baví v baru 
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s mužem, a poté, co sama odejde, muž ji pronásleduje a poté ji znásilní? Pokud lze tomuto 

chování obětí říkat bezděčná provokace, pak by se např. osamělé ženy měly pohybovat 

pouze do setmění, protože mohou být častějším objektem sexuálního násilí (nebo i 

loupežného přepadení). Takový přístup je silně zjednodušující a nahrává sekundární 

viktimizaci, která u orgánů činných v trestním řízení pramení ze zakořeněných mýtů o 

správném chování obětí.  

Osobně se domnívám, že oběť nemůže být obviňována z toho, že trestný čin 

zapříčinila svým neopatrným chováním. Oběti nelze klást za vinu selhání pachatele, které 

ho vedlo ke spáchání trestného činu.  

 

4.5 Následky viktimizace 

Stejný trestný čin může u různých obětí tohoto trestného činu vyvolat zcela jiné 

následky. To, jaké dopady bude mít viktimizace na oběť, je zcela individuální, a závisí 

zejména na třech faktorech, a to na previktimní osobnosti oběti, na okolnostech trestného 

činu a na reakci okolí v době po trestném činu.259 

4.5.1 Previktimní osobnost 

Osobnost oběti vždy ovlivňuje její následnou reakci na viktimizaci, některé rysy její 

osobnosti však mohou viktimizaci ovlivnit více než jiné. 

 Iluze kontroly  

Mnohem větší problémy vyrovnat se s trestným činem mívají osoby, které mají pocit, 

že „jim se nic stát nemůže“, a že mají svůj život pevně v rukou a zcela pod kontrolou. 

Spáchaný trestný čin je pak zasáhne natolik, že se k němu stále vracejí a začínají být 

přehnaně obezřetní v dalším životě. 

 Deklarovaný cynismus 

Osoby, které před ostatními skrývají své pocity za předstírané „siláctví“ a cynismus, 

bývají paradoxně velice citlivě zasaženy viktimizací, která u nich může vyústit až 

v nepředvídatelné chování a extrémní zranitelnost.260 

 Osobnost typu D 
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„Osobnost typu D se vyznačuje dvěma základními charakteristikami: zesílenou 

negativní emocionalitou a vysokou sociální stažeností. (…) Zesílená negativní 

emocionalita je popisována jako stabilní tendence prožívat negativní emoce zahrnující 

nízké sebehodnocení a přecitlivělost na nepříznivé okolnosti. (…) Vysoká sociální 

staženost je charakterizována jako stabilní tendence vyhýbat se sociálním kontaktům, 

protože se jedinec obává odmítnutí či nepochopení ze strany druhých. (…) Pouze 

společný výskyt těchto komplexních rysů osobnosti utváří maladaptivní individua 

s vyšším rizikem zdravotních potíží a také s vyšším rizikem vzniku posttraumatické 

stresové poruchy.“261 

 Dispoziční pesimismus a nízký well-being 

Velice zjednodušeně můžeme říci, že to, zda byl člověk před spácháním trestného 

činu optimista či pesimista, ovlivní i jeho vyrovnání se s viktimizací. Pokud byla oběť 

před trestným činem pesimistická a nespokojená s vlastním životem, velice 

pravděpodobně se bude s viktimizací vyrovnávat hůře než optimista.  

Další okolností, která v tomto případě ovlivní vyrovnání se oběti s viktimizací, je její 

celková schopnost zvládat stres – pokud se již v minulosti dokázala vypořádat se 

značným stresem, je vyšší pravděpodobnost, že to zvládne i po spáchání trestného činu.262 

Previktimnost oběti zdánlivě s tématem této práce nesouvisí, nicméně nelze 

opomenout to, že oběti při výslechu přicházejí do interakce s vyšetřovatelem, a je 

nesmírně důležité, aby vyslýchající pochopil jejich psychické rozpoložení, a tomu 

přizpůsobil zacházení s obětí. Dobrý vyšetřovatel by měl být zároveň psychologem, který 

odhadne, jakým způsobem by měl s obětí jednat, aby nedocházelo k sekundární 

viktimizaci. Domnívám se, že minimálně amatérský odhad toho, zda byla oběť 

pesimistou či optimistou, a zda tedy vnímá viktimizaci výrazněji než jiné oběti, může 

vyšetřovateli pomoci najít správný přístup k oběti, na jehož základě bude výslech 

prospěšný pro obě strany. Pokud nedokáže ani minimálně odhadnout psychické 

rozpoložení oběti, domnívám se, že by měl požádat o odborné konzultace vyškoleného 

psychologa, který na základě hovoru s obětí pomůže vyšetřovateli se zvolením vhodného 

přístupu při výslechu oběti.  
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4.5.2 Okolnosti trestného činu 

Při posuzování následků viktimizace bude ve většině případů na místě rozlišování 

mezi tzv. bagatelními delikty a traumatizujícími zločiny, přičemž traumatizující zločiny 

budou převážně zanechávat hlubší následky viktimizace.263 I z těchto pravidel však lze 

najít výjimky: 

„23leté studentce ukradnou před školou kolo. Je to už třetí kolo za posledních pět let. 

„Nic si z toho nedělej, neber to osobně,“ utěšují ji kamarádi. Dívka se však tentokrát přes 

krádež nemůže přenést. Její víra v dobrotu lidí nebyla nikdy zvláštní, ale teď je v prachu. 

Vždy byla trochu neurotická, ale teď je z ní psychická troska… Jde nepochybně o 

bagatelní delikt. Jak lze vysvětlit atypickou reakci oběti v tomto případě? Především 

faktorem reviktimizace a dále previktimní osobností, možná že jde o osobnost typu D, 

možná že je ve hře spíš dispoziční pesimismus a nízký previktimní well-being.“264 

Traumatizující trestné činy jsou ty, při nichž z objektivního hlediska může dojít 

k závažnému zranění nebo narušení fyzické integrity, či dokonce k ohrožení života, a 

zároveň oběť subjektivně pociťuje intenzivní hrůzu a bezmoc. Jedná se zejména o 

přepadení (loupež), sexuální zneužívání, domácí násilí, znásilnění, apod.  

Některé situace však vedou k mnohem závažnějším dopadům viktimizace. Patří sem 

například skutečnost, že pachatelem byla osoba blízká nebo někdo známý z okolí oběti, 

nebo že se jednalo o úmyslné násilí, či že průběh trestného činu nebo jeho spáchání bylo 

zcela nekontrolovatelné. Dopady viktimizace pak samozřejmě zvyšují i zvlášť kruté 

momenty, s nimiž se oběť setká. Negativnější následky viktimizace pak může způsobit i 

určité atypické prožívání oběti během trestného činu – např. pokud oběť během ataku 

vnitřně kapitulují, nebo emočně otupí a strnou, či pokud mají pocit, že se to neděje jim a 

ony jsou jen němými diváky celého aktu. Takové prožívání vede častěji k závažnějším 

posttraumatickým stresovým poruchám.265 

„Rozsah následné psychické újmy souvisí podstatným způsobem především s pocity a 

jednáním oběti v průběhu vlastní traumatické události. Při posuzování okolností 

trestného činu je tudíž nezbytné přihlížet nejen k objektivním parametrům trestného činu, 

ale také k subjektivnímu vnímání události ze strany oběti.“266 
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Shora uvedená citace koresponduje s názorem vyjádřeným výše, a to, že by ke každé 

oběti mělo být přistupováno stejně citlivým způsobem, neboť orgány činné v trestním 

řízení nemohou kvalifikovaně odhadnout, zda i zdánlivě bagatelní trestný čin nezanechal 

v křehčí psychice oběti závažné následky. Je proto třeba nepřehlížet pocity obětí, ale 

naopak jim např. nabídnout pomoc organizací, které se specializují na pomoc obětem 

trestných činů.  

 

4.5.3 Vlivy v postviktimizační fázi 

Výzkumy prokázaly, že některé stresové situace, které oběť zažívá po trestném činu, 

mají na její další prožívání větší vliv než previktimnost. Je tomu tak proto, že pokud oběť 

po trestném činu zažívá pochopení okolí, může to pomoci hojení jejího psychického 

stavu. Naopak opačný přístup může psychickou krizi prohlubovat. 

Nejčastějším rizikovým faktorem je v tomto ohledu podpora ze strany nejbližšího 

okolí oběti, ale řadíme sem i zdlouhavé a nekorektní trestní řízení, byrokratický přístup, 

dehonestující přístup zdravotnického personálu či ztráta zaměstnání nebo nucená změna 

bydliště.267 

Nesprávně zvolený přístup k oběti při výslechu lze zařadit mezi zatěžující trestní 

řízení, které zhoršuje dopad viktimizace na oběť.  

 

4.6 Jednání s obětí trestného činu 

Lze říci, že spousta lidí neví, jak se má k oběti trestného činu chovat. Bohužel časté 

problémy s tím mívají i školení profesionálové. Obecně lze vytyčit při jednání s obětí 

následující zásady, které by se měly projevit i při výslechu oběti, zejména při pprvním 

kontaktu orgánů činných v trestním řízení s obětí: 

1) Poskytování informací 

Primárním zájmem je, aby oběť věděla, jaká má práva a jakým způsobem bude 

probíhat trestní řízení. Dále je na místě doporučit oběti programy a centra péče o oběť, 

kde jí může být poskytnuta odborná pomoc. Tato obecná doporučení našla zakotvení 

v zákoně o obětech TČ. 
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2) Obnova pocitu bezpečí 

Přirozeným následkem trestného činu je pro oběti ztráta pocitu bezpečnosti. Z toho 

důvodu by měly orgány činné v trestním řízení nejprve oběti vysvětlit, že opakovaný útok 

je nepravděpodobný, doporučit jí bezpečnostní zařízení pro svou ochranu, ale také 

fakticky zajistit bezpečnost oběti (využitím institutu utajeného svědka či informováním 

oběti o propuštění pachatele z vazby, apod.). 

3) Projevení důvěry 

Oběť může v důsledku nevhodně zvolených otázek položených jí vyslýchajícími 

osobami mít pocit, že jí orgány činné v trestním řízení nedůvěřují. Takové pocity by měly 

být rozptýleny vysvětlením, z jakého důvodu je nutné se takto dotazovat. Vyslýchající 

osoby by se nicméně měly vyvarovat otázkám směřujícím do soukromé sféry oběti, které 

s trestným činem nesouvisejí.268 

4) Vcítění se do oběti 

„Při jednání s oběťmi je třeba usilovat o dostatečnou empatii. Tato zásada se může 

pro svou samozřejmost jevit jako nadbytečná. Praxe svědčí o opaku. Vcítit se do role oběti 

není pro orgány činné v trestním řízení vždy jednoduché. Dokládá to řada živých případů. 

(Například rozsudek ve věci znásilnění uváděl jako polehčující okolnost, že pachatel 

znásilnil svou oběť rychle. Oběť údajně díky této okolnosti nemohla utrpět žádné 

psychické trauma, neboť šlo o okamžik.) Schopnost vcítit se do oběti je důležitá i pro 

objasňování a vyšetřování případu. (…) V některých zemích jsou zaváděny i povinné 

psychologické výcviky usilující o rozvoj empatických schopností. Konkrétní doporučení 

pro jednání s oběťmi trestných činů zahrnují detailní instrukce na úrovni verbální i 

nonverbální komunikace.“269 

Toto doporučení považuji za zcela stěžejní, neboť  v praxi právě nedostatek empatie 

často vede k sekundární viktimizaci. 
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4.6.1 Psychologická doporučení pro výslech z pohledu nonverbální komunikace 

Velice důležité je, aby se vyslýchající policista pokusil s obětí navázat zrakový 

kontakt, pomocí nějž může oběti ukázat povzbuzení v její výpovědi a pochopení jejích 

pocitů. Neměl by přitom uhýbat pohledem ani při kladení otázek. 

Co se týče držení těla vyslýchajícího, měl by se vyvarovat odklánění se tělem od oběti, 

které signalizuje averzi či odstup, naopak příliš vzpřímený postoj ukazuje neosobnost 

jednání vyslýchajícího – na tyto bezděčné signály může oběť velice citlivě reagovat. 

Pro přístup k oběti je také vhodné umět odhadnout, v jaké vzdálenosti od ní se má 

vyslýchající nacházet. Obecné pravidlo neexistuje, nicméně platí, že čím dál od oběti je, 

tím víc je celý výslech neosobní a oficiální. Nejlépe by měl policista umět reagovat na 

chování oběti – některé oběti nesnesou přílišnou blízkost či útěšný dotek vyslýchajícího, 

zatímco jiným takový přístup pomůže se uvolnit a vypovídat.270 

Obecně lze říci, že přístup k obětem by měl být individuální. Právě schopnost 

odhadnout potřebu konkrétní oběti dělá z běžných kriminalistů zkušené vyslýchající. 

Jako značný problém vidím jistou lhostejnost policejních orgánů, které vnímají oběť 

pouze jako zdroj informací, a proto k ní přistupují zcela neosobně a chladně, na což však 

mohou citlivější jedinci reagovat značným odporem k dalším úkonům trestního řízení, 

což ve výsledku může vést až ke zmaření vyšetřování. 

 

4.6.2 Psychologická doporučení pro výslech z pohledu verbální komunikace 

Samotný projev vyslýchajícího by měl být klidný, pomalejší a tlumený (z pohledu 

hlasitosti řeči), protože oběti mají tendenci tento klidný přístup „přebírat“, což vede 

k jejich duševnímu zklidnění. V průběhu výpovědi oběti je vhodné shrnovat dosud 

uvedené skutečnosti otázkami jako „Je to tak?“, osvědčuje se však také prokládat výslech 

mlčením, které vyjadřuje, že vyslýchající oběti skutečně pozorně naslouchá. Nadto 

mlčení dává oběti prostor k tomu, aby si utřídila své myšlenky a mohla je lépe 

zformulovat.  

Vyslýchající by se měl vyvarovat neosobním formulacím jako „je stanoveno“ či „bylo 

by vhodné“ a namísto nich používat osobnější „mám pocit“ nebo „mám za to“, neboť tyto 

fráze u oběti navozují pocit, že se o ni vyslýchající zajímá. Stejné je to s projevy účasti – 
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i přes nestrannost vyslýchajícího může tento prohlásit, že je mu líto, co se oběti stalo, 

neboť to vzbuzuje u obětí důvěru. Tu může podpořit i tím, že bude zdůrazňovat 

samozřejmé, tedy že se oběť již nemusí ničeho bát, že ji policisté ochrání atd., protože 

oběti mají ve stresu tendenci se na takové věci ptát. Při samotném výslechu je vhodné 

zdůraznit, že se nyní bude muset zeptat na otázky, které budou oběti nepříjemné, a že se 

pokusí je zvládnout co nejšetrněji.271 

Tato doporučení jsou postavena na obecných psychologických pravidlech, ale 

zejména na základní lidské slušnosti a empatii. Za značný problém v praxi považuji právě 

přepjatý formalismus spojený s výslechem obětí, kdy zákonná poučení mají přednost před 

obyčejným pochopením toho, jak se oběť musí cítit. Jako jistou potíž pak vnímám i 

skutečnost, že první kontakt mezi policejním orgánem a obětí často probíhá „v terénu“, 

kdy otázky pokládá „běžný“ policista, nikoli zkušený vyslýchající, který je spíše schopen 

odhadnout potřebný přístup k oběti. Právě z toho důvodu je dle mého názoru nutné 

nepodceňovat proškolení všech policistů ohledně správného vedení výslechu, a 

v některých případech (např. v případě výslechu obětí znásilnění, domácího násilí apod.) 

přenechat výslech obětí zkušeným kriminalistům, nebo dokonce zajistit u výslechu 

přítomnost psychologa. 

 

4.7 Kognitivní interview 

Zvláštním druhem výslechu, nebo spíše postupem při výslechu, je kognitivní 

interview, které stojí někde mezi standartním výslechem a vyšetřovací hypnózou. Tento 

speciální postup při výslechu směřuje k maximálnímu vybavování si zažitých událostí ze 

strany vyslýchaného, a užívá se v případech, kdy „vše stojí a padá“ na výslechu oběti 

(např. případy únosů). Kognitivní interview je založeno na tom, jak běžně funguje paměť. 

Sestává se ze čtyř základních částí: 

- prožitkový návrat do původní situace vnímání – vyslýchaný je vyzván k tomu, 

aby se v hlavě přenesl na místo události, aby si vybavil okolí, počasí, osoby v jeho 

blízkosti, své pocity; tím dochází ke stimulaci paměti, 

- vyzvání vyslýchaného ke sdělení všeho, co si vybavuje – vyslýchaný by měl 

spontánně hovořit o všem, co si z dané situace pamatuje, ať už se jedná o z jeho 

pohledu zcela nedůležitou informaci; tímto postupem si vyslýchaný je schopen 
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vybavit i mnohé asociace, které mohou vést k určitým vodítkům důležitým pro 

vyšetřování, 

- psychologické pořadí rozpomínání – vyslýchaná osoba je vyzvána, aby započala 

svou výpověď s líčením toho, co si nejlépe pamatuje, a pokračovala událostmi, 

které buď předcházely, nebo následovaly – tím se soustřeďuje na hlavní osu 

událostí, 

- změna perspektivy – nakonec je vyslýchaný vyzván k tomu, aby se pokusil vylíčit 

celou událost z jiného úhlu pohledu – např. z pohledu náhodného svědka, 

z pohledu podezřelého, apod.; tím je možné získat další informace o celé věci.272 

Kognitivní interview je značně náročným způsobem vedení výslechu, a klade vysoké 

nároky na vyslýchajícího, neboť ten by měl pokládat účinné otázky v přesně určenou 

dobu. Praxe však ukázala, že se jedná o metodu, která je efektivnější než standardně 

vedený výslech. Její použití však není běžné.273 

 

Tato kapitola se věnovala zejména obětem a jejich sekundární viktimizaci, neboť toto 

téma úzce souvisí s tématem rigorózní práce. Pochopení sekundární viktimizace může 

orgánům činným v trestním řízení a obhájcům pomoci se jí při výslechu poškozeného 

vyhnout. Pokud bude lépe pochopena oběť a její prožívání, pomůže to dle mého názoru 

větší empatii ze strany osob účastnících se výslechu poškozeného. 

Závěr kapitoly se pak věnoval konkrétním doporučením při výslechu poškozeného 

z psychologického hlediska. Domnívám se, že tato doporučení by měla být více rozšířena 

i mezi odbornou veřejností, neboť mohou vnést do výslechu více lidského přístupu 

k poškozenému.  
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5 Zákon o obětech trestných činů 

 

Zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb., který je účinný od 1. srpna 2013, 

znamenal značný posun v přístupu k obětem. Mnohé doporučující postupy dostaly 

podobu zákonných ustanovení, a zákon přinesl také mnohé novinky. Zákon o obětech TČ 

se úzce dotýká také tématu této práce, neboť mnohá zákonná ustanovení se věnují přímo 

výslechu poškozené osoby (oběti). 

 

5.1 Poškozený vs. oběť  

Již v úvodu této práce věnujícímu se vymezení základních pojmů jsem rozlišila 

pojem oběť a poškozený tak, že poškozený je stranou trestního řízení, zatímco obětí je 

každá (fyzická) osoba, jíž byla nebo měla být trestným činem způsobena nějaká újma.  

Práva obětí jsou na rozdíl od práv poškozených zcela nezávislá na průběhu trestního 

řízení – obětem náleží některá jejich práva již před zahájením trestního řízení a trvají bez 

ohledu na to, jak trestní řízení skončí. Práva obětí jsou pak právy nepřenosnými, kdy po 

smrti fyzické osoby nepřecházejí na jeho dědice, zatímco dle ust. § 45 odst. 3 trestního 

řádu může práva poškozeného týkajícího se jeho nároku na náhradu škody nebo vydání 

bezdůvodného obohacení vykonávat jeho právní nástupce.274 

Je tedy zřejmé, že ne každá oběť je zároveň poškozeným, a ne každý poškozený je 

zároveň obětí.  

 

5.2 Přijetí zákona o obětech trestných činů 

Zákon o obětech TČ navazuje na zvyšující se tendenci ke zlepšování práv a postavení 

obětí. „Již v r. 2001 bylo přijato rámcové rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení, 

které nezávazně ukládalo jednotlivým členským státům zajistit obětem práva v rámci 

trestního řízení, šlo zejména o právo být uznán za oběť, být slyšen, být informován, 

zúčastnit se trestního řízení a uplatnit v něm nárok na náhradu škody. Vzrůstající 

kriminalita a globální hrozby organizovaného zločinu, násilí na ženách, obchodování 

s lidmi, terorismus a násilí z nenávisti vyústily v přijetí Stockholmského programu, který 

                                                      
274 KALIBOVÁ, Klára a Martina HOUŽVOVÁ. První praktické zkušenosti s aplikací zákona o obětech 

trestných činů. Právní rozhledy. 2015, 2015(1), 9-16. 
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členským státům uložil zlepšit podporu práv obětí. Úsilí o harmonizaci přístupu k obětem 

bylo prozatím ukončeno přijetím Směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro 

práva, podporu a ochranu obětí trestního činu.275 (…) Směrnici musí členské státy provést 

do listopadu 2015. Česká republika se tak s přijatým a účinným zákonem č 45/2013 Sb., 

o obětech trestných činů a o změně některých zákonů stala vůbec prvním členským státem, 

který směrnici implementoval a současně tak učinil jednou komplexní normou.“276 

Zákon o obětech TČ však není prvním zákonem upravujícím pomoc obětem. Tím 

byl zákon č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, který se 

zabýval možností poskytnout oběti trestného činu finanční pomoc jakožto kompenzaci za 

způsobenou újmu. Tento zákon byl však značně nedokonalý, neboť podmínky pro 

poskytnutí peněžité pomoci obětem byly značně restriktivní a ve své podstatě tak na tuto 

pomoc nedosáhly majetnější oběti. Nadto poskytnuté peněžní částky byly značně nízké a 

okruh obětí byl vymezen poměrně úzce. V zákoně také absentovala péče o oběti z jiného 

než finančního hlediska (psychologická, sociální či právní pomoc).277 

Zákon o obětech TČ tak představuje komplexní řešení z pohledu úpravy práv obětí. 

Jeho cílem je mj. ochrana obětí před druhotnou újmou, která jim může být v trestním 

řízení způsobena.278 Účel zákona však v něm není vymezen, lze se však domnívat, že je 

jím „snaha o zlepšení postavení obětí trestných činů v trestním řízení i mimo něj a 

zajištění citlivého zacházení zejména ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

Sekundárním účelem je pak zlepšení jejich postavení při uplatňování soukromoprávních 

nároků v trestním řízení (nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání 

bezdůvodného obohacení).“279 

Zákon zasahuje do tří oblastí – garantuje práva obětí, stanoví podmínky peněžité 

pomoci obětem a vymezuje subjekty, které mají obětem pomáhat a poskytovat jim 

podporu. Zákon také výrazně novelizoval trestní řád v ustanoveních týkajících se 

poškozeného (zejména v oblasti možné sekundární viktimizace).280 

                                                      
275 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 

podporu a ochranu obětí trestného činu. 
276 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
277 VÁLKOVÁ, Helena a Tomáš GŘIVNA. Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro 

aplikační praxi. Trestněprávní revue. 2013, 2013(4), 83-87. 
278 Důvodová zpráva k zák. č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. 
279 JELÍNEK, Jiří a Vladimír PELC. Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky a možnosti 

řešení. Bulletin advokacie. 2015, 2015(11), 19-23. 
280 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
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5.3 Vymezení pojmů 

Zákon o obětech TČ v ust. § 2 vymezuje základní pojmy, se kterými dále pracuje. 

Podle zákona se za trestný čin považuje také čin jinak trestný (neboli kvazidelikt – čin, 

který není trestný např. pro nedostatek subjektu, subjektivní stránky, protiprávnosti či 

společenské škodlivosti281), pokud tedy jednání pachatele nebude posouzeno jako trestný 

čin, oběti i přes to náleží její práva. Toto pojetí však může být v mnoha případech značně 

extenzivní, neboť pojem „čin jinak trestný“ se v trestním zákoníku váže zejména na 

okolnosti vylučující protiprávnost – těžko pak lze za oběť považovat útočníka, kterému 

byla způsobena újma osobou jednající v nutné obraně. Je tedy nutné omezit výklad tohoto 

pojmu obecnou zásadou „nemo turpitudinem suam allegare potest“ (nikdo nemůže mít 

prospěch ze své vlastní nemoctivosti).282 

Oběť definuje zákon jako fyzickou osobu, které bylo nebo mělo být trestným činem 

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

pachatel trestným činem obohatil, a v případě smrti oběti se za oběť považuje také její 

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

partner nebo druh, je-li osobou blízkou (pokud je pozůstalých více, považuje se za oběť 

každý z nich).283 

Zvlášť zranitelnou obětí se rozumí dítě, osoba postižená fyzickým, mentálním nebo 

psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, oběť trestného činu obchodování 

s lidmi a „oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného 

činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené 

nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, 

národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, 

schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě 

podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní“.284 

Ke zvlášť zranitelným obětem je nutné podotknout, že zatímco Směrnice (jejíž 

implementace byla provedena právě zákonem o obětech TČ) uvádí jejich výčet pouze 

jako demonstrativní s tím, že policejní orgán může přiznat status zvlášť zranitelné oběti i 

                                                      
281 HENDRYCH, D., op. cit. sub 36.  
282 JELÍNEK, J., op. cit. sub 279. 
283 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
284 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
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dalším osobám s přihlédnutím ke spáchanému trestnému činu či jiným okolnostem, zákon 

o obětech TČ pojal výčet zvlášť zranitelných obětí jako taxativní.285  

Zákon dále definuje druhotnou újmu (sekundární viktimizaci) jako újmu, „která 

nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie České 

republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, poskytovatelů 

zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných 

činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní.“286 Je zřejmé, že zákon 

nemůže postihnout všechny původce sekundární viktimizace (např. rodinu či 

spolupracovníky), neboť se snaží zabránit sekundární újmě způsobené orgány činnými 

v trestním řízení. 

Akreditovaným subjektem zákon rozumí právnickou osobu, které byla rozhodnutím 

Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace dle ust. § 42 zákona o obětech TČ. 

Akreditované subjekty mohou poskytovat dvě služby - poskytování právních informací a 

restorativní programy.287 

Za značný přínos zákona o obětech TČ považuji jasnou definici sekundární 

viktimizace (ačkoli pochopení toho, jakým způsobem může být sekundární viktimizace 

způsobena, vyžaduje dle mého názoru odbornější proškolení osob přicházejících do styku 

s oběťmi trestných činů a zákonná definice v tomto ohledu nemůže být dostačující) a 

určení kategorie zvlášť zranitelných obětí, přestože se domnívám, že demonstrativním 

výčtem by zákonodárce lépe naplnil účel shora uvedené Směrnice. 

Připravovaná novela zákona o obětech TČ by pak mezi zvlášť zranitelné oběti měla 

zařadit také seniory (jakožto osoby vysokého věku) a oběti trestného činu teroristického 

útoku a trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny.288 

 

                                                      
285 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
286 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 

trestných činů). 
287 GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. Beckovy 

komentáře. ISBN 978-80-7400-513-8, s. 35. 
288 Novela z. o obětech trestných činů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. [cit. 

2017-02-04]. Dostupné z:  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=658&ct1=0&v=PZ&pn=2&pt=1  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=658&ct1=0&v=PZ&pn=2&pt=1
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5.4 Základní zásady zákona o obětech trestných činů 

Zákon o obětech TČ vyjadřuje v ust. § 3 zásady, na nichž je tento zákon postaven. 

„Jejich výslovné uvedení je důležité s ohledem na to, že jde o zákon nový a vyvození 

základních zásad z jednotlivých ustanovení by mohlo při současném přístupu policie či 

orgánů činných v trestním řízení k obětem činit potíže. Základní zásady mají i funkci 

trestněpolitickou, neboť mají význam i pro formování právního vědomí. Zásady se 

promítají do dalších ustanovení zákona.“289 

První zásadou vyjádřenou v ust. § 3 odst. 1 je tzv. zásada presumpce statusu oběti: 

„každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za 

oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti podle 

tohoto zákona. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo 

odsouzen,“ která stojí vedle zákazu zneužití postavení oběti a zásady nezávislosti 

postavení oběti na výsledcích trestního řízení.290 

Zákon zde vedle sebe na jedné straně postavil presumpci statusu oběti, aby 

nedocházelo k neodůvodněnému odepření práv obětem v tom období, než bude zcela 

jasné, zda osoba je či není obětí trestného činu, ale na druhé straně činí výjimku v podobě 

zjevného zneužití postavení oběti (např. by se mohlo jednat o zmíněný případ, kdy 

pachatel trestného činu byl poškozen nutnou obranou obránce a domáhá se tak postavení 

oběti v trestním řízení). Takovéto vyvážení by mělo přispět k tomu, aby bylo se všemi 

potenciálními oběťmi zacházeno slušně, ale zároveň aby orgány činné v trestním řízení 

mohly ve zcela zřejmých (ale dle mého názoru výjimečných) případech práva oběti určité 

osobě odepřít. 

Další zásadou vyjádřenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o obětech TČ je zásada zdvořilého 

přístupu k obětem, kdy osoby, které s obětí přijdou do styku, „mají povinnost respektovat 

osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k oběti zdvořile a šetrně a podle možností jí 

vycházet vstříc.“291 Zároveň mají povinnost přistupovat k oběti individuálně 

s přihlédnutím k jejímu věku, zdravotnímu stavu, rozumové vyspělosti, apod. Tím má být 

zabráněno dalšímu prohlubování újmy či vzniku újmy druhotné.292 Individuální přístup 

                                                      
289 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 39. 

290 KOZÁK, Vítězslav. K zákonu o obětech trestných činů. Trestněprávní revue. 2015, 2015(2), 43-46. 
291 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
292 KOZÁK, V., op. cit. sub 290. 



103 

 

by se měl u vyjmenovaných subjektů promítnout např. do jejich chování k oběti či do 

jejich poučovací povinnosti vůči oběti – měla by tedy být zvážena schopnost oběti 

informace vstřebat.293 

Ustanovení § 3 odst. 3 zákona o obětech TČ pak vyjadřuje zásadu zákazu 

diskriminace oběti na základě její rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světový názor a 

státního občanství. 

Základní zásadou zákona o obětech TČ je zásada poskytování informací dle ust. § 3 

odst. 4, dle níž „Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a subjekty 

zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají povinnost 

srozumitelným způsobem informovat oběť o jejích právech a umožnit jí jejich plné 

uplatnění. Na žádost oběti jsou tak povinny učinit i opakovaně.“294 

Tato zásada vychází z jednoduché premisy – teprve v případě, že bude oběť svá 

práva dostatečně znát, může je řádně uplatňovat. Poskytování informací by tak mělo být 

přizpůsobeno rozumové znalosti oběti, jejímu věku apod.295 

V tomto bodě si dovolím upozornit na to, že v praxi probíhá poučení oběti formou 

předložení formuláře „Poučení oběti trestného činu“, který je v rozsahu několika stran, a 

oběť jej musí podepsat. Tím považují orgány činné v trestním řízení svou poučovací 

povinnost za splněnou, aniž by přitom přihlížely k tomu, že několikastránkové poučení 

nemůže být oběti absolutně k užitku, pokud po něm nenásleduje ústní poučení se 

zdůrazněním stěžejních práv. 

Poslední základní zásada zákona o obětech TČ je se týká spolupráce orgánů činných 

v trestním řízení se subjekty poskytujícími pomoc obětem trestných činů. Cílem tohoto 

ustanovení by dle mého názoru mělo být, aby se obětem dostalo pomoci od subjektů 

disponujících maximální možnou odborností, čímž by se mělo předcházet sekundární 

viktimizaci těchto obětí. 

 

                                                      
293 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 41. 
294 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
295 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 42. 
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5.5 Práva obětí 

Zákon o obětech TČ rozlišuje základní skupiny práv obětí – právo na poskytnutí 

odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo 

na ochranu soukromí, právo na ochranu před druhotnou újmou a právo na peněžitou 

pomoc. Je zřejmé, že katalog práv obětí trestných činů se oproti úpravě v zákoně č. č. 

209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, značně rozrostl. 

5.5.1 Právo na poskytnutí odborné pomoci 

Právo na poskytnutí odborné pomoci je v zákoně o obětech TČ upraveno 

v ustanoveních § 4 – 6. Odborná pomoc je obětem poskytována prostřednictvím subjektů 

zapsaných v registru poskytovatelů pomoci vedeném Ministerstvem spravedlnosti. 

„Zákon rozeznává čtyři typy subjektů poskytujících služby obětem – registrované subjekty 

ve smyslu § 39 odst. 1 zák. o obětech TČ, akreditované subjekty (ve formě obecné 

prospěšnosti, tj. spolky, obecně prospěšné organizace, fyzické osoby splňující zákonné 

požadavky aj.), Probační a mediační službu a advokáty.“296 

Odbornou pomocí zákon rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, 

právní pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy.297 

Psychologické a sociální poradenství je poskytováno registrovanými subjekty dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zahrnuje základní sociální poradenství a 

odborné sociální poradenství, které blíže upravuje přímo zákon o sociálních službách.298 

Poskytováním právní pomoci se rozumí zejména zastupování před soudy a jinými 

orgány, sepisování listin, právní porady apod. Právní pomoc mohou dle zákona o obětech 

TČ poskytovat pouze advokáti. Naopak poskytování právních informací není omezeno 

jen na advokáty, a nemusí se týkat pouze úpravy práv obětí dle zákona o obětech TČ, ale 

i jiných možností uplatnění práv (žaloba apod.).299 

„Restorativními programy se rozumějí jakékoli programy využívající restorativní 

(obnovující) procesy a usilující o dosažení restorativních (obnovujících) výsledků. 

„Restorativní proces“ je definován jako „jakýkoli proces, v němž oběť a pachatel a 

případně kterýkoli další jednotlivec nebo člen společenství, jenž byl trestným činem 

                                                      
296 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
297 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 

trestných činů). 
298 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 46-47. 
299 Tamtéž, s. 48-49. 
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nějakým způsobem dotčený, se společně aktivně účastní na řešení věcí vzniklých v 

důsledku trestného činu, zpravidla za pomoci zprostředkovatele.“300 

Je samozřejmé, že služby poskytované podle zákona o obětech TČ by měly být na 

dostatečné odborné úrovni, a kromě odborných znalostí by osoby poskytující pomoc 

obětem měly být schopné jednat s osobami stiženými traumatem či šokem. Kontrola 

odbornosti ze strany státu je však možná pouze u veřejně prospěšných subjektů, u 

advokátů a Probační a mediační služby chybí zcela.301 

Odborná pomoc se poskytuje bezplatně zvlášť zranitelným obětem, v ostatních 

případech je možné ji poskytovat za úplatu. O možnosti využít odbornou pomoc musí být 

oběti náležitě poučeny.302 

 

5.5.2 Právo na informace 

Právo na informace je v zákoně o obětech TČ upraveno v ustanoveních § 7 – 13, a je 

právem stěžejním, neboť bez dostačujících informací oběť nemůže uplatňovat svá ostatní 

práva. 

Oběť má právo na informace v trestní věci, jež se jí týká, a jen v zákonem 

stanoveném rozsahu. Zákon pak rozděluje informace podle subjektů, jež jsou povinny je 

poskytnout (policejní orgán, státní zástupce, subjekt zapsaný v registru poskytovatelů 

pomoci, obecní policie, Vojenská policie, Vězeňská služba ČR a celní úřad v souvislosti 

s podáním vysvětlení, zdravotnické zařízení, příslušný orgán činný v trestním řízení, 

věznice, poskytovatel zdravotních služeb, ústav pro výkon zabezpečovací detence), zda 

jsou poskytovány bez žádosti či na žádost, či zda jsou poskytovány písemně nebo 

ústně.303 

Ustanovení § 8 zák. o obětech TČ stanoví, jaké informace mají být oběti poskytovány 

při prvním kontaktu ze strany policejního orgánu, jedná se např. o informace o tom, u 

kterého orgánu může podat trestní oznámení, na které poskytovatele pomoci obětem 

trestných činů se může obrátit, jaké etapy následují po trestním oznámení, atd.304 

                                                      
300 Tamtéž, s. 49. 
301 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
302 Tamtéž. 
303 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 55-56. 
304 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
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Je zřejmé, že rozsah informací poskytovaných oběti policejním orgánem je značně 

široký. Praxe však dospěla v to, že oběti jsou poskytována podrobná několikastránková 

poučení, jež obsahují informace o shora uvedených právech oběti. Ta se s nimi musí 

okamžitě seznámit, a následně často musí učinit rozhodnutí o svých dalších právech 

(zejm. bývá dotázána, zda uplatňuje nárok na náhradu škody). Celý proces může být pro 

oběť extrémně frustrující a stresující, policejní orgán pak zatěžuje z hlediska 

administrativního. Směrnice, jejíž implementaci přitom zákon o obětech TČ představuje, 

přitom zavazuje státy, aby poskytovaly informace obětem jasně a srozumitelně, praxe 

však ukazuje, že probíhá přesný opak.305 

Problémem s poskytováním informací oběti pak je, že návětí ust. § 8 zák. o obětech 

TČ požaduje, aby informace byly obětem poskytnuty při prvním kontaktu s obětí. 

„V praxi si zejména policejní orgány stěžuji na to, že jim tato povinnost způsobuje další 

administrativní zátěž. Navíc se poukazuje na skutečnost, že takové informování oběti se 

míjí zcela účinkem, neboť oběť je často v nevhodnou chvíli (těsně po útoku) zahlcena 

větším množstvím informací. (…) Zákonodárce podle našeho názoru vyjadřuje policejním 

orgánům velkou nedůvěru, když jim neumožňuje, aby z ospravedlnitelných důvodů (např. 

velmi špatný psychický stav oběti bezprostředně po spáchání trestného činu) neposkytly 

kompletní poučení obětem o jejich právech okamžitě (při prvním kontaktu).“306 

Je zřejmé, že ačkoli zakotvení práva na informace jakožto jednoho ze základních 

práv obětí je krokem veskrze pozitivním, jeho praktická aplikace je značně problémová. 

Domnívám se, že tyto problémy pramení z nedostatečného proškolení policejních orgánů, 

které nejsou schopny poučit oběti „spatra“. Nadto se snaží ušetřit čas a obětem proto 

předkládají pouze písemné informace. To však vede k tomu, že tyto informace oběti 

nečtou (pro jejich značný rozsah), nebo pokud je čtou, pak jim neporozumí. Jen málo 

obětí se ve svém aktuálním rozpoložení je schopno vyslýchajícího na informace doptat. 

Řešením by dle mého názoru mohla být jednak možnost policejního orgánu odložit 

poučení obětí až na dobu, kdy to bude s ohledem na její fyzický či psychický zdravotní 

stav vhodné, jednak zavedení povinnosti poučit oběti kvalifikovaným způsobem ústně, 

např. za pomoci osoby specializované na práva obětí (ať již z řad policistů nebo 

akreditovaných subjektů dle zákona o obětech TČ). 

                                                      
305 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
306 JELÍNEK, J., op. cit. sub 279. 
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5.5.3 Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím a na ochranu soukromí 

Zákon o obětech TČ upravuje v § 14 právo oběti na ochranu před hrozícím 

nebezpečím, jež se uplatní zejména tam, kde bylo vůči oběti použito fyzické násilí. 

Ustanovení § 14 však pouze odkazuje na komplexní úpravu v jiných zákonech. 

Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o obětech TČ odkazuje na zákon o PČR a na opatření, 

která může provést policista v rámci ochrany oběti trestného činu. Jedná se zejm. o 

připoutání osoby, zajištění osoby, odebrání zbraně, prohlídka osoby, vstup do obydlí nebo 

jiného prostoru, použití donucovacích prostředků nebo zbraně, apod.307 

Ustanovení § 14 odst. 2 odkazuje na § 50 zákona o PČR upravujícího krátkodobou 

ochranu. Krátkodobá ochrana je oběti poskytována tehdy, hrozí-li jí zřejmě újma na 

zdraví či na životě nebo jiné nebezpečí. V odůvodněných případech může být tato 

ochrana poskytnuta i osobám oběti blízkým. Ochrana může být ve formě fyzické ochrany 

policisty doprovázejícího oběť, či se může jednat o dočasnou změnu pobytu, použití 

zabezpečovací techniky (byt, telefon či jiné zařízení) nebo o poradensko-preventivní 

činnost.308 

Ustanovení § 14 zákona o obětech TČ dále odkazují na možnost vykázání osoby ze 

společného obydlí, na vydání předběžného opatření v občanskoprávním řízení i 

v trestním řízení, na možnost zvláštní ochrany svědka, utajení totožnosti oběti i na 

možnost vydání evropského ochranného příkazu.309 

Ustanovení § 16 zákona o obětech TČ stanoví, že: „Pokud o to oběť, její zmocněnec, 

zákonný zástupce, opatrovník nebo důvěrník požádá, vedou se údaje o bydlišti a 

doručovací adrese oběti, zmocněnce, zákonného zástupce, opatrovníka nebo důvěrníka, 

údaje o jejich místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání, a o jejich osobních, 

rodinných a majetkových poměrech tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány 

činné v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci. 

Je-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení nebo pro řádné uplatnění práva na 

obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede, zpřístupní potřebné údaje příslušný 

policista nebo orgán činný v trestním řízení; o zpřístupnění a jeho důvodech učiní záznam 

do spisu.“310 

                                                      
307 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 106. 
308 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
309 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
310 Tamtéž. 
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Výjimky z ochrany soukromí oběti jsou tedy pouze dvě – je-li to nezbytné pro 

dosažení účelu trestního řízení nebo je-li to nezbytné pro řádné uplatnění práva na 

obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede. V takovém případě se zpřístupňují pouze 

údaje nezbytné, ostatní údaje se nezpřístupňují. Může jít například o situaci, kdy při 

vyšetřování trestného činu pomluvy dle ust. § 184 trestního zákoníku bude nutné 

zkoumat, zda pomluva skutečně zasáhla do pověsti poškozené osoby na pracovišti – je 

tedy na místě zkoumat pracovní vztahy oběti, tudíž musí být zpřístupněny údaje o jejím 

pracovním zařazení.311 

Zákon tedy upravuje právo oběti na ochranu před hrozícím nebezpečím a právo na 

ochranu jejího soukromí. V praxi je však použití těchto institutů poněkud 

komplikovanější. „Pokud však jde o praktickou stránku aplikace shora popsaných práv 

osob, které se staly oběťmi trestného činu, setkáváme se se značnou neochotou orgánů 

činných v trestním řízení jakoukoliv formu ochrany poskytnout, oběti jsou současně 

policejním orgánem obvykle informovány o předběžných opatřeních ryze pro forma. Oběť 

– právní laik – má bez zmocněnce jen malou šanci všechna svá práva uplatnit. Dokonce 

opakovaně jsme se setkaly s postupem policejního orgánu, kdy byly oběti přesvědčovány 

o tom, že ochranu nepotřebují, nebo že pro ně není žádná z forem ochrany vhodná.“312 

Ze shora uvedené citace je zřejmé, že orgány činné v trestním řízení, zejména 

policejní orgány, v některých případech upřednostňují menší administrativní i personální 

zátěž před ochranou oběti. Osobně jsem se setkala s přístupem policejního orgánu (při 

výslechu svědka), kdy vyslýchající policistka oběti sdělila: „Máte možnost žádat, aby se 

ve spise neuváděly údaje o Vašem bydlišti, povolání a dalších záležitostech. 

Předpokládám, že tohoto práva využít nechcete, protože obviněný stejně ví, kde bydlíte 

a kde pracujete, že?“ 

Takovéto krácení práv obětí je zcela nepřípustné. Vyslýchající v uvedeném případě 

v podstatě vyloučila možnost ochránit soukromí oběti, neboť sdělila, že ochranu údajů 

oběti považuje za nadbytečnou. Toto hodnocení však policejnímu orgánu nepřísluší – je 

na oběti, aby zvážila, zda chce svých práv využít či nikoli. K tomu jí má dopomoci 

erudované poučení policejního orgánu podané nestranným způsobem a prosté jakýchkoli 

doporučení, kterým si orgány činné v trestním řízení chtějí ušetřit práci.  

                                                      
311 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 130-131. 
312 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
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Je zřejmé, že velkou roli při styku s oběťmi hraje nedostatečný zájem policejního 

orgánu o to, jaké následky bude pro oběť mít samotné trestní řízení. Oběť je totiž často 

vnímána pouze jako nositel důkazů k usvědčení obviněného, nikoli jako osoba citelně 

zasažená trestným činem. Řešením je dle mého názoru lepší proškolení jednotlivých 

policistů, kteří do styku s oběťmi přicházejí, a to i z pohledu psychologického – je 

důležité, aby se vyslýchající policisté dokázali do oběti vcítit, a zároveň dát přednost jejím 

zájmům před nutností mít všechny případy co nejrychleji vyřešené. Jen takový přístup 

může obětem skutečně pomoci. 

 

5.5.4 Právo na ochranu před druhotnou újmou 

Definice druhotné újmy je uvedena na počátku této kapitoly. Právo na ochranu před 

ní pak zahrnuje „čtyři konkrétní práva – právo na zabránění kontaktu s pachatelem, 

právo na šetrné vedení výslechu, právo na podporu důvěrníkem a právo být slyšen a ve 

věci se vyjádřit.“313 

Právo oběti na zabránění kontaktu s pachatelem je zakotveno v ust. § 17 zákona o 

obětech TČ. „Oběť má právo požádat v kterémkoliv stadiu trestního řízení, popřípadě i 

před jeho zahájením, aby byla při úkonech, kterých se účastní, učiněna potřebná opatření 

k zabránění kontaktu oběti s osobou, kterou označila za pachatele, která je podezřelá ze 

spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení.“314 Této žádosti jsou 

příslušné orgány povinny vyhovět, pokud se jedná o zvlášť zranitelnou oběť a nevylučuje-

li to povaha úkonu. V případě, že povaha úkonu takové opatření vylučuje, je nutné zajistit, 

aby se oběť s podezřelým nesetkala před a po úkonu. 

Ideálním řešením práva oběti na ochranu před druhotnou újmou a práva obviněného 

znát svědka a moci mu klást otázky je výslech oběti prostřednictvím technického zařízení, 

které neumožní kontakt oběti s obviněným, a které zároveň umožní obviněnému a jeho 

obhájci klást oběti otázky. Praxe však k takovému řešení téměř nepřistupuje – naopak se 

bylo možné setkat s tím, že orgány činné v trestním řízení odmítly žádost zvlášť 

zranitelné oběti o zabránění kontaktu s obviněným, protože oběť nedostatečně prokázala 

negativní vliv tohoto kontaktu na svůj zdravotní stav. V takovém případě však oběť nemá 

                                                      
313 Tamtéž. 
314 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech 

trestných činů). 
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žádnou možnost obrany, protože neexistuje obranný prostředek proti odmítnutí její 

žádosti na zabránění kontaktu s pachatelem.315 

Domnívám se, že v tomto ohledu je zákon o obětech TČ špatně nastaven. Mám za 

to, že minimálně v případě zvlášť zranitelných obětí je nutné, aby nemohlo dojít k jejich 

setkání s pachatelem, pokud oběť výslovně neprohlásí, že s takovým setkáním souhlasí. 

Ochrana před sekundární viktimizací oběti v tomto případě musí mít přednost před 

neochotou orgánu činných v trestním řízení dělat cokoli nestandardně – tedy například 

využívat speciální technické prostředky k výslechu, aby k setkání oběti s pachatelem 

nemohlo dojít, a to za současného umožnění obviněnému klást oběti otázky. V tomto 

směru se orgány činné v trestním řízení jeví jako značně rigidní a zpátečnické.  

Další palčivou otázkou práva oběti žádat o to, aby se nesetkala s osobou, kterou 

označila za pachatele, je nemožnost se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti bránit. 

Domnívám se, že opravný prostředek, ať již ve formě stížnosti či žádosti o přezkoumání, 

je zcela na místě. Rozhodovat o této stížnosti či žádosti o přezkum by měl nadřízený 

orgán (státní zástupce či soud, případně odvolací soud, pokud žádost odmítne soud 

prvního stupně), a rozhodnuto by mělo být s maximálním urychlením, aby nedocházelo 

k průtahům v trestním řízení. 

Ustanovení § 18 – 20 zákona o obětech trestných činů upravují výslech a podání 

vysvětlení obětí. U všech obětí dle § 18 zákona o obětech TČ platí, že „otázky směřující 

do intimní oblasti vyslýchané oběti lze klást jen tehdy, pokud je to nezbytné pro objasnění 

skutečností důležitých pro trestní řízení. Tyto otázky je třeba klást zvlášť šetrně a po 

obsahové stránce vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat; 

jejich formulaci je třeba při zachování potřebné ohleduplnosti přizpůsobit věku, osobním 

zkušenostem a psychickému stavu oběti.“316 

Intimní oblast zákon o obětech TČ nedefinuje, rozumíme jí však osobní sféru osoby, 

zejm. její sexualitu. Intimnost však bude jednotlivými vyslýchanými oběťmi 

pravděpodobně posuzována rozdílně, s čím jeden nemá problém, druhý může vnímat jako 

extrémně důvěrné, apod.317 

                                                      
315 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
316 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
317 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 135-136. 
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Ustanovení § 18 odst. 1 zákona o obětech TČ se tak vymezuje proti zbytečným 

výslechům týkajícím se intimní oblasti obětí, tyto otázky lze klást pouze, je-li to nezbytné 

z hlediska objasnění konkrétního skutku – je tedy nutné zjistit, zda k němu došlo, kdo je 

jeho pachatelem, motiv pachatele, okolnosti určující závažnost trestného činu, výši škody 

či nemajetkové újmy, atd. Pokud již je nutné tyto otázky pokládat, musí k tomu dojít 

šetrně a tak, aby nebylo nutné výslech opakovat.318 

Proti zaměření otázky může dle ust. § 18 odst. 2 zákona o obětech TČ podat oběť 

námitku, která se poznamená do protokolu. O její důvodnosti pak rozhoduje vyslýchající 

orgán. Svou námitkou dává oběť najevo, že otázku považuje za natolik zasahující do její 

intimní sféry, že na ní nechce odpovídat. Námitka, stejně jako naložení s námitkou 

(včetně odůvodnění takového postupu) se poznamená do protokolu. Podání námitek je 

sice upraveno i v trestním řádu (§ 55 odst. 1 písm. f) trestního řádu), ale shora uvedená 

úprava je poněkud širší, protože se vztahuje také na řízení před zahájením trestního stíhání 

(tj. na podání vysvětlení obětí).319 

Dovolím si zde malé pozastavení nad touto problematikou. Zaprvé z praxe je mi 

známo, že pokud oběti nejsou zastoupeny zmocněncem, tohoto svého práva podat 

námitku proti zaměření otázky, téměř nevyužívají (což samozřejmě souvisí 

s nedostatečnou informovaností obětí, v tomto odkazuji na již vyslovené názory týkající 

se poučení). Dále se stává, že pokud oběť vypovídající bez přítomnosti zmocněnce 

poukáže na to, že tato otázka není vhodná a že ji vnímá jako necitlivou, mnohdy tuto 

námitku policejní orgán do protokolu vůbec nezahrne. A posledním problémem je 

skutečnost, že o důvodnosti této námitky rozhoduje policejní orgán (či jiný orgán činný 

v trestním řízení), který tuto otázku položil, a tudíž ji považuje za vhodnou a nezbytnou, 

proto námitku shledá neopodstatněnou. V takovém případě se celý proces námitek a 

rozhodování o nich „zacyklí“, a ačkoli oběť bude proti podání nevhodných otázek 

protestovat, budou tyto nadále pokládány a oběť bude nucena na ně odpovídat. Pozdější 

přihlédnutí k nevhodnosti vedení celého výslechu na základě protokolu již nemůže zhojit 

případnou druhotnou újmu, kterou oběť tímto postupem může pociťovat. V tomto ohledu 

je tedy právní úprava značně nedokonalá. 

                                                      
318 JELÍNEK, J., op. cit. sub 40, s. 109. 
319 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 137. 
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Ustanovení § 19 zákona o obětech TČ upravuje právo oběti žádat, aby byla 

v přípravném řízení vyslechnuta osobou stejného či opačného pohlaví, přičemž zvlášť 

zranitelné oběti mají takovouto volbu i v případě tlumočníka, pokud je k jejich výslechu 

třeba.320 

V tomto směru je zákon pro oběti příznivější než Směrnice v tom směru, že 

nerozlišuje trestné činy, u nichž oběť toto právo má (Směrnice právo přiznává jen obětem 

sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví nebo násilí mezi osobami blízkými), dává 

oběti toto právo i v případě výslechu státním zástupcem a umožňuje oběti vybrat si muže 

či ženu.321  

Ustanovení § 20 zákona o obětech TČ pak podrobněji rozvíjí pravidla obsažená 

v předchozích paragrafech s ohledem na zvlášť zranitelné oběti. Ty by tedy měly být 

vyslýchány zvláště citlivě s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem, které je činí 

zvlášť zranitelné, měly by být vyslýchány osobou k tomu zvlášť vyškolenou (v případě 

dětí vždy, pokud nejde o neodkladný úkon a vyškolenou osobu nelze zajistit), a v případě 

nutnosti opakování výslechu by měla nový výslech opětovně provádět stejná osoba. Oběti 

také mají právo na to, aby byly vyslýchány pomocí audiovizuální techniky, nepřejí-li si 

zažít vizuální kontakt s pachatelem (s přihlédnutím k právu na obhajobu).322 

Zákonodárce nepřistoupil k definici toho, co činí oběť zvlášť zranitelnou. „Určitým 

vodítkem pro výklad může být čl. 22 Směrnice, který se však také zdráhá konkrétní 

okolnosti uvést. V čl. 22 odst. 2 Směrnice jsou uvedeny obecnější důvody zranitelnosti, 

jako jsou:  

a) osobní charakteristika oběti, 

b) druh či povaha trestného činu, 

c) okolnosti trestného činu. 

Preambule je v odstavci 56 o něco konkrétnější: Individuální posouzení by mělo zohlednit 

osobní vlastnosti oběti jako je její věk, pohlaví a pohlavní identita nebo její vyjádření, 

etnická příslušnost, rasová příslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientace, 

zdravotní stav, zdravotní postižení, povolení k pobytu, komunikační obtíže, vztah 

k pachateli nebo závislost na něm a předchozí zkušenosti s trestnými činy. Mělo by rovněž 

                                                      
320 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
321 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 138. 
322 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
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zohlednit typ nebo povahu a okolnosti trestného činu, například zda se jedná o trestný čin 

z nenávisti, trestný čin motivovaný předsudky nebo snahou o diskriminaci, sexuální násilí 

nebo násilí v rámci úzkého svazku (…).“323 

Další ustanovení § 20 zákona o obětech TČ cílí na minimalizaci druhotné újmy oběti 

způsobené nutností opakovat výslech, a zdůrazňuje provedení výslechu osobami, které 

k tomu jsou odborně proškolené. Toto ustanovení však není vynutitelné – pokud nejsou 

vyškolené osoby k dispozici, je možné provést výslech osobou k tomu nevyškolenou.324 

Tím se však prakticky dostáváme do situace, kdy bude takové ustanovení závislé zcela 

na vůli orgánů činných v trestním řízení odložit výslech do doby, než bude možné jej 

provést s vyškolenou osobou. I v tomto případě se domnívám, že by bylo vhodnější do 

zákona lépe zakomponovat výjimky z tohoto pravidla, a to tak, aby jich bylo co nejméně 

a aby tak oběti nebyly vystavovány druhotné újmě kvůli neodborně vedenému výslechu. 

Právo na doprovod oběti důvěrníkem zakotvené v ust. § 21 zákona o obětech TČ je 

také v našem právním řádu nové. Úkolem důvěrníka je zejména oběť psychicky podpořit, 

když má absolvovat některý z úkonů trestního řízení.325 

„Z našich zkušeností vyplývá, že přítomnost důvěrníka, za kterého si oběti obvykle 

volí příbuzné, přátele či sociální pracovnice, subjektivně zlepšuje prožívání úkonů 

trestního řízení a přispívá k vyšší kvalitě a úplnosti výpovědi poškozeného. (…) Na straně 

orgánů činných v trestním řízení jsme se v praxi setkaly prozatím s nedůvěrou vůči 

důvěrníkovi, která však byla zpravidla opřena o některou předchozí negativní 

zkušenost.“326 

Důvěrníkem může být jakákoli fyzická plně svéprávná osoba, která však v daném 

trestním řízení nemá postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce či tlumočníka.327 

Oběť si může zvolit i více důvěrníků. Je třeba zdůraznit, že s ohledem na to, že důvěrník 

není „právním zástupcem“ oběti, není mu dovoleno jakkoli zasahovat do úkonů trestního 

řízení, a na rozdíl od zmocněnce poškozeného nemůže vykonávat procesní práva 

poškozeného. Opatřením proti zásahům důvěrníka do úkonů trestního řízení je kromě 

možnosti uložit mu pořádkovou pokutu také možnost jej vyloučit z účasti na příslušném 

                                                      
323 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 142-143. 
324 Tamtéž, s. 143-144. 
325 KOZÁK, V., op. cit. sub 290. 
326 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
327 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 
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úkonu, ale o pouze v případě, že by jeho účast narušovala průběh úkonu či ohrozila 

dosažení jeho účelu (např. stud oběti vypovídat o znásilnění před rodičem). V takovém 

případě pak musí být oběti umožněno, aby si zvolila jiného důvěrníka, ledaže daný úkon 

nelze odložit nebo by jeho odložení znamenalo nepřiměřené náklady a potíže.328 

Další novinkou zavedenou do českého právního řádu je právo oběti (zakotvené v ust. 

§ 22 zákona o obětech TČ) v kterémkoli stadiu trestního řízení učinit prohlášení o tom, 

jaký dopad měl spáchaný trestný čin na její dosavadní život, a to buď písemně, nebo 

ústně.329 

Tímto je upraven institut známý ze zahraničí jakožto „Victim Impact Statement“, 

jehož účelem je to, aby se oběť vyrovnala s trestným činem, obviněný si uvědomil, čeho 

se svým činem dopustil, a aby soud mohl k tomuto prohlášení přihlédnout při stanovení 

výše náhrady škody nebo nemajetkové újmy v penězích. Prohlášení by mělo obsahovat 

identifikační údaje oběti, určení, které trestní věci se prohlášení týká, a další formální 

náležitosti (spisová značka, datum, podpis). Co se týče samotného obsahu, oběť by se 

měla zaměřit na to, jaký emoční, fyzický a finanční dopad měl trestný čin na život oběti, 

zejména co se týče jejích mezilidských vztahů, psychologických následků (úzkosti, 

posttraumatická stresová porucha), zranění, které při trestném činu utrpěla a jak ovlivnila 

její další život, ušlý zisk v důsledku případné snížení pracovní schopnosti, výdaje na 

zdravotní péči, atd. Tyto údaje by ideálně měla oběť dokládat lékařskými zprávami či 

jinými podklady. Z důvodu nezastupitelného účelu takového prohlášení jej musí učinit 

sama oběť, nikoli její zmocněnec.330 

„Nutno konstatovat, že poškození zpravidla samostatně nerozumí významu 

prohlášení o dopadu a považují jej buď za samozřejmý („je jasné, že to mělo dopad na 

můj život“), nebo za nepotřebný („už jsem k tomu všechno řekl“).“331 

Ze své praxe pak mohu konstatovat, že institut prohlášení oběti o dopadu trestného 

činu na její život poměrně často využívají pozůstalí po obětech dopravních nehod, ale 

spíše až v případech, kdy je jim to doporučeno jejich zmocněncem. Setkala jsem se však 

s přístupem soudce rozhodujícím v dané trestní věci, který před zahájením hlavního líčení 

mimo protokol uvedl, že „takové hraní na city ho nezajímá a nemůže ovlivnit jeho 

                                                      
328 JELÍNEK, J., op. cit. sub 40, s. 116-118. 
329 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
330 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 148-150. 
331 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
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rozhodnutí o vině a trestu ani o případné výši náhrady škody“. Domnívám se, že takový 

přístup pramení z nepochopení tohoto institutu, jehož cílem by neměl být nátlak na soud 

týkající se výše náhrady škody, ale spíše cíl terapeutický, který oběti pomůže se s událostí 

vyrovnat. Odmítnutí tohoto prohlášení jako „hraní oběti na city“ je tak v příkrém rozporu 

se smyslem zákona o obětech TČ. 

Domnívám se, že právo na ochranu před druhotnou újmou jen nejen stěžejním 

právem obětí pro účely této práce, ale že se jedná o jednu z nejdůležitějších skupin práv 

zakotvených v zákoně o obětech TČ. Pokud by byla ustanovení uvedená v této části 

zákona důsledně dodržována, jistě by se do značné míry předešlo sekundární viktimizaci 

obětí. 

 

5.5.5 Právo na peněžitou pomoc 

Právo na peněžitou pomoc je v zákoně o obětech TČ upraveno v ust. § 23 – 37. 

S ohledem na rozsah a téma této práce se právem na peněžitou pomoc budu zabývat pouze 

okrajově. 

Zákon o obětech TČ v tomto ohledu nahrazuje zák. č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 

peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Peněžitá pomoc by měla sloužit k překonání 

zhoršené životní situace v důsledku trestného činu, kdy oběť může žádat o paušální částky 

ve výši od 10.000,- Kč do 200.000,- Kč, nebo o náhradu skutečně vynaložených nákladů 

spojených s léčbou či případnou ztrátou zaměstnání nebo jiného výdělku.332 

Žádat o poskytnutí peněžité pomoci pak dle ust. § 23 a 24 zákona o obětech TČ 

mohou:  

a) státní občané České republiky, pokud mají na území ČR místo trvalého 

pobytu, pokud se na území ČR obvykle zdržují nebo pokud se na území ČR 

stali obětí trestného činu, 

b) cizinci, pokud mají trvalý pobyt nebo oprávněně pobývají na území jiného 

členského státu Evropské unie a stali se obětí trestného činu na území ČR, 

c) cizinci, pokud na území ČR v souladu s jinými právními předpisy pobývají 

nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů a stali se obětí trestného činu na území 

České republiky,  

                                                      
332 Tamtéž. 
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d) cizinci, kteří se stali obětí trestného činu na území České republiky a kteří 

požádali o mezinárodní ochranu, kterým byl udělen azyl nebo kterým byla 

udělena doplňková ochrana na území České republiky.333 

Cizím státním příslušníkům než těm, kteří jsou vyjmenovaní výše, se peněžitá pomoc 

poskytuje pouze tehdy, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.334 

Oběťmi majícími nárok na peněžitou pomoc jsou: 

a) oběti, kterým bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, 

b) oběti, kterým byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví, 

c) osoby pozůstalé po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byly-li 

rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem 

zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žily v domácnosti, nebo osoby, 

kterým zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, 

d) oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a děti, které 

jsou oběťmi trestného činu týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), 

kterým vznikla nemajetková újma.335 

Ze shora uvedeného výčtu je zřejmé, že výčet obětí, které mají právo na peněžitou 

pomoc, je poměrně úzký. „Lidská důstojnost může být zasažena i jinými trestnými činy, 

minimálně zejména těmi, které způsobují zvláštní zranitelnost oběti. Je proto namístě 

upravit zákon tak, aby možnost žádat o peněžitou pomoc byla dána všem zvlášť 

zranitelným obětem.“336 

Zákon o obětech TČ pak dále v ust. § 26 stanoví, kdy se oběti peněžitá pomoc 

poskytne (obecně lze říci, že se jedná o situaci, kdy je jisté, že k trestnému činu došlo a 

pachatel byl odsouzen, nebo sice odsouzen nebyl, ale z objektivních důvodů – 

nepříčetnost, nepřípustnost trestního stíhání, aj.).337 

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci se podává k Ministerstvu spravedlnosti, které 

má lhůtu tři měsíce na její vyřízení. Toto řízení však může být kdykoli přerušeno 

z důvodu vyžádání dalších podkladů, což má za následek, že reálně může celé řízení trvat 

                                                      
333 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
334 Tamtéž. 
335 Tamtéž. 
336 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
337 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
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mnohem déle, než tři měsíce, což negativně zasahuje do života obětí – ty mnohdy nemají 

dostatečné finanční rezervy k tomu, aby mohly tak dlouho čekat na rozhodnutí 

Ministerstva spravedlnosti.338 

Důležité je ustanovení § 25 odst. 2 zákona o obětech TČ, které vyjadřuje princip 

subsidiarity peněžité pomoci. Ta se poskytne pouze v případě, že oběť nebyla odškodněna 

z jiných zdrojů (zejm. samotným pachatelem či např. pojišťovnou), či že škoda nebyla 

napravena uvedením v předchozí stav.339 

Toto ustanovení se však jeví v některých případech jako poněkud problematické. 

„Setkaly jsme se s případem, kdy řízení o peněžité pomoci bylo přerušeno z důvodu 

trvajícího trestního řízení, v rámci kterého poškozený uplatnil nárok na náhradu škody. 

Takový výklad zákona, který umožňuje jeho dikce, je pak k tíži všech poškozených, kteří 

hledají kompenzaci v trestním řízení. Smysl peněžité pomoci a náhrady škody je přitom 

odlišný. V prvém případě jde o kompenzaci zhoršené sociální situace po trestném činu. 

(…) V druhém případě jde o deliktní odpovědnost pachatele a jeho soukromoprávní 

povinnost kompenzovat vzniklou újmu. Dle našeho názoru nelze jedno podmiňovat 

druhým, obzvlášť ne v situaci, kdy dle zákona o obětech, na rozdíl od předchozí úpravy, 

vyplacená peněžitá pomoc představuje nárok, který může stát uplatňovat vůči 

pachateli.“340 

Se shora uvedeným názorem se ztotožňuji. Nadto poukazuji na poněkud nešťastné 

ustanovení § 27 zákona o obětech TČ, které uvádí důvody neposkytnutí peněžité pomoci 

oběti, která: 

a) je stíhána jako spoluobviněná ve stejném trestním řízení jako pachatel, nebo 

byla účastníkem tohoto trestného činu, 

b) nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele, pokud je tento souhlas potřebný, 

nebo jej vzala zpět, 

c) neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost, zejm. 

nepodala oznámení o trestném činu, v souvislosti s nímž požaduje náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy, nebo jako svědek v trestním řízení využila s 

odvoláním na svůj poměr k pachateli práva odepřít výpověď.341 

                                                      
338 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
339 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 180. 
340 KALIBOVÁ, K., op. cit. sub 274. 
341 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 

činů). 
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Neposkytnutí je ve shora uvedených případech obligatorní. Pokud tedy oběť naplní 

jednu z uvedených možností, není zde žádný prostor pro uvážení.342 Právě obligatornost 

takového neposkytnutí peněžité pomoci považuji za problematickou. Zákon totiž 

posuzuje všechny stejně, a nebere tak ohledy na to, že v některých případech se oběť 

může cítit trestným činem zahanbená natolik, že např. trestní oznámení nepodá. To je 

typické například pro oběti znásilnění, které se cítí trestným činem zostuzeny. Mám za 

to, že by zde měl být prostor pro uvážení o přiznání peněžité pomoci v některých 

specifických případech, ne však natolik značný, aby docházelo k neodůvodněným 

diskrepancím u jednotlivých obětí.  

 

Zákon o obětech TČ má mnohé nedostatky, které jsem uvedla v textu výše. Nicméně 

jedná se o pozitivní posun v přístupu k obětem z hlediska legislativního zakotvení práv 

obětí.  

Nicméně bohužel musím konstatovat, že v praxi zákon nepřinesl téměř žádné změny. 

Policejní orgány provádějí poučení prostřednictvím předkládání obětem 

mnohastránkových poučení, aniž by braly v potaz, že smyslem zákona je hlavně poučit 

oběti srozumitelně a jasně, pro ně pochopitelným způsobem. Co se týče přístupu k obětem 

z hlediska jejich ochrany před sekundární viktimizací, tak zde sice zákon přinesl pozitivní 

změny, ale v praxi spíše otázkou přístupu jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, 

jak je budou respektovat, protože zákon nedává obětem mnoho možností obrany. 

                                                      
342 GŘIVNA, T., op. cit. sub 287, s. 184. 
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6 Empirický výzkum a úvahy de lege ferenda 

 

Tato kapitola se bude věnovat výslechu poškozeného v praxi. Na konkrétních 

případech ze soudní i advokátní praxe ukážu, jaké jsou časté chyby při výslechu 

poškozeného a jakým způsobem může nevhodně vedeným výslechem dojít k sekundární 

viktimizaci poškozeného.  

 

6.1 Metodologie výzkumu 

Předmětem výzkumu je devatenáct spisů, z nichž osmnáct z nich mi bylo s laskavým 

dovolením zapůjčeno paní soudkyní z Obvodního soudu pro Prahu 9 pro účely této 

rigorózní práce a jeden pochází z mé praxe advokátní koncipientky. S ohledem na značný 

rozptyl trestných činů, v nichž vystupuje osoba poškozeného, jsem se zaměřila na trestný 

čin znásilnění. Je tomu tak proto, že dle mého názoru se do vyšetřování sexuálních 

trestných činů velice často promítají mýty a stereotypy, které jsou zakořeněné v celé 

společnosti, a nevyhýbají se tak ani orgánům činným v trestním řízení. Právě při výslechu 

osob poškozených znásilněním tak nejčastěji dochází k fatálním chybám, které vedou 

k sekundární viktimizaci obětí. 

Výzkum byl prováděn tak, že ze všech spisů jsem si poznamenala jak skutkové 

okolnosti případu (abych se lépe zorientovala v tom, kdo je osobou poškozenou), tak 

průběh výslechů poškozených, zejména otázky, které jim byly kladeny ze strany orgánů 

činných v trestním řízení, obhájců či zmocněnců poškozených. Na následujících stranách 

se tak zaměřím na problematické otázky kladené poškozeným, ať již z pohledu jejich 

případné sugestivnosti či kapcióznosti, nebo z pohledu jejich necitlivosti vůči oběti, která 

by mohla vést až k sekundární viktimizaci obětí. 

 

6.2 Teoretické predikce 

Znásilnění je trestným činem, který je z hlediska poškozených jedním z nejvíce 

traumatizujících trestných činů. Většinou je jeho vyšetřování složité i z toho pohledu, že 

proti sobě často stojí pouze výpověď obviněného a poškozeného. V takovém případě 

bývá na poškozené osoby vyvíjen při výslechu značný tlak. 
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Důležitým poznatkem je, že znásilnění se často odehraje mezi osobami, které se již 

nějakou dobu znají. Takovéto skutkové okolnosti mají za důsledek značnou nedůvěru 

orgánů činných v trestním řízení, ale zejména obhájců, ve výpověď poškozené osoby. 

První hypotéza týkající se empirického výzkumu tedy bude kalkulovat s tím, že 

nejvíce problematických otázek bude nalezeno v případech, kdy ke znásilnění došlo mezi 

osobami, které se již znaly z dřívější doby, či které se poznaly těsně před znásilněním.  

Druhá hypotéza se týká osob, které budou problematické otázky klást. Domnívám 

se, že minimálně 60 % nekorektních otázek bude možné přičíst na vrub obhájcům 

obviněných. 

Tyto hypotézy budou na konci této kapitoly zhodnoceny v kontextu poznatků 

z prostudovaných spisů. 

 

6.3 Souhrnné poznatky ze soudních spisů 

Všechny zkoumané trestní spisy se týkají trestného činu znásilnění, a to jak 

znásilnění podle § 241 trestního zákona č. 140/1961 Sb., tak podle § 185 trestního 

zákoníku. Některé z nich byly spáchány v souběhu s jinými trestnými činy, znásilnění 

však považuji za stěžejní trestný čin, od nějž se většina nevhodných otázek odvíjí. 

Z těchto devatenácti případů můžeme pachatele trestného činu znásilnění rozdělit 

následovně: 

Tzv. neznámí pachatelé (tj. pachatelé, které oběť předtím vůbec neznala) 

představovali devět případů z devatenácti, tedy necelou polovinu ze všech případů. 

Pachatelé, které můžeme klasifikovat jako dlouhodobé známé oběti, (přátelé, bývalí 

partneři) tvořili sedm případů z devatenácti, zatímco tzv. pachatelé – krátkodobí známí 

(tedy osoby, jež oběť poznala v den trestného činu, resp. krátce před jeho spácháním) 

tvořili pouhé tři případy z devatenácti.  

Předmětem zkoumání byly zejména protokoly o výslechu svědků – poškozených 

z přípravného řízení. Je tomu tak proto, že protokoly z hlavního líčení ve většině případů 

neobsahují doslovné znění otázky, ale pouze formulaci „k dotazu předsedy senátu 

uvádím, že…“, není tedy zřejmé znění položené otázky a nelze tudíž dovodit, zda byla 

položena korektně. Tuto skutečnost považuji za značně zkreslující samotný průběh 

hlavního líčení a domnívám se, že doslovná protokolace (včetně položených otázek) by 

měla být v dnešní době, kdy soudy disponují nahrávacími zařízeními, automatická. 
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V osmnácti případech z devatenácti byla poškozenou a obětí trestného činu žena, 

v jednom případě se jednalo o ženu a muže, kteří byli donuceni k pohlavnímu styku. 

Pachateli všech zkoumaných znásilnění přitom byli muži. 

Ve všech zkoumaných spisech jsem nalezla celkem šedesát osm otázek, které 

považuji z nějakého důvodu za nevhodné. Takový počet nekorektních otázek je 

zarážející, a značí, že i přes tendence zlepšovat přístup k obětem trestných činů je stále 

praxe značně nedokonalá. 

 

6.4 Rozdělení otázek do kategorií 

Otázky, které jsem vybrala jako nevhodné, jsem dále rozdělila do několika kategorií, 

a to zejména podle 4. kapitoly a zde vytyčeného přístupu k obětem, který vede 

k sekundární viktimizaci, tedy na: 

1) Otázky očerňující oběť – sem řadím otázky, které se snaží oběť ukazovat 

v horším světle, poukazují na její nevhodné chování, minulost apod. 

2) Otázky směřující do intimní sféry oběti – otázky, které mohou být obětí 

vnímány jako značný zásah do soukromí a často nemají se samotným 

vyšetřováním trestného činu mnoho společného. 

3) Otázky přenášející vinu na oběť – sem řadím otázky položené za účelem 

poukázání na to, že oběť v celé věci nejednala tak, jak by se od „řádné oběti“ 

očekávalo, a nese tak svůj podíl viny na trestném činu. 

4) Otázky bagatelizující újmu – do této kategorie jsem zařadila otázky, které se 

snaží poukázat na to, že oběti se v podstatě nic tak závažného nestalo. 

5) Otázky sugestivní – nespadají do otázek rozdělených dle kapitoly 4., nicméně 

pro vyšetřování mohou být velice stěžejní. Jedná se o otázky, v nichž je již 

obsažena odpověď. 

6) Otázky zpochybňující postup oběti po trestném činu – sem zařadím otázky, 

kterými orgány činné v trestním řízení nebo obhájci zpochybňují to, jak se oběť 

po trestném činu chovala. 

7) Otázky jinak necitlivé či nevhodné – sem budou zařazeny otázky, které nebudou 

zapadat do žádné jiné kategorie pod body 1) až 6).  
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Některé z vybraných otázek by bylo možné zařadit do více kategorií, nicméně pro 

zjednodušení vyberu vždy pouze jednu kategorii, kterou budu považovat za stěžejní. 

 

6.4.1 Otázky očerňující oběť 

Jak již bylo uvedeno výše, sem řadím otázky, které ukazují oběť v nepříznivém 

světle, a na základě tohoto pohledu na oběť se snaží ukázat, že pachatel není zase tak 

špatný, když si vybral „problematickou“ oběť a nikoli vzorného občana. Domnívám se, 

že tento druh otázek může být pro oběti extrémně zraňující a velice často vede 

k sekundární viktimizaci. 

Těchto otázek jsem nalezla celkem sedm: 

a) „Proč jste chtěla platit manželovy dluhy po rozvodu?“ 

b) „Sháněla jste peníze i po události, kterou popisujete?“ 343 

Tyto dvě otázky se vztahovaly k případu, kdy „obviněný M. Č., nar. 1973, dne 9. 3. 

2007 v době od 12:15 do 12:30 hod v Praze 9 – Čakovicích, kontaktoval pomocí inzerátu 

na parkovišti u OD Globus, poškozenou O. P., nar. 1963, s tím, že jí zapůjčí peněžní 

částku ve výši 400.000,- Kč, poté ji odvezl motorovým vozidlem tov. zn. Škoda 110, r. z. 

………, tmavě modré barvy, na polní cestu v Praze 9, cca 500 m od křižovatky ulic 

Tryskovická a Kostelecká, kde zaparkoval a navrhl poškozené pohlavní styk, přes 

opakovaný slovní nesouhlas poškozené na ní vykonal ve vozidle soulož.“344 

Poškozená přitom sháněla peníze proto, aby mohla zaplatit dluhy svého manžela, 

které spadaly do společného jmění manželů, a uchýlila se tak k podání inzerátu s žádostí 

o půjčku v novinách. Shora uvedené otázky obhájce vnímám jako otázky směřující ke 

znevěrohodnění oběti v tom smyslu, že takto se rozumný člověk nechová, a nadto je 

vnímám tak, že obhájce se snažil poukázat na nedostatek finančních prostředků oběti, 

který mohl oběť motivovat k podání falešného trestního oznámení. 

c) „Končilo to v takovém případě pohlavním stykem?“345 

Tato otázka následovala po otázce „Pustila jste ho někdy sama do bytu?“. Jednalo 

se o případ, kdy obviněný D. B., nar. 1981 v bytě poškozené J. S., nar. 1971, tuto 

                                                      
343 Sp. zn. 2 T 141/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
344 Skutková věta z obžaloby, sp. zn. 2 T 141/2007. 
345 Sp. zn. 2 T 157/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
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opakovaně několik dní po sobě znásilňoval, nutil ji po bytě chodit nahou, aby nemohla 

z bytu utéct, nutil ji k mnohonásobnému orálnímu styku, doprovázel ji do práce a z práce, 

pokud se mu nechtěla podvolit, tak ji opakovaně fyzicky napadal, kopal ji, strkal jí do 

pochvy tubu od krému a vyhrožoval jí brutálním análním sexem. Jednalo se přitom o 

bývalého přítele poškozené, který byl za obdobné jednání již jednou odsouzen, nicméně 

okamžitě po propuštění z výkonu trestu poškozenou opětovně vyhledal. Poškozená byla 

extrémně submisivní osobností a jeho chování tak cca 2 měsíce nenahlásila policii, resp. 

jednou při výslechu uvedla, že to nahlásit šla, ale že jí policisté odmítli vyslechnout, neboť 

se dle nich jednalo o občanskoprávní záležitost.  

V tomto případě se obecně osoby zúčastněné na výslechu poškozené dopustily 

mnoha chyb, z nichž většinu lze přičíst extrémně necitlivému přístupu obhájce 

obviněného. Tento případ bude dále zmíněn i u další kategorie otázek. 

Položená otázka dle mého názoru očerňuje oběť v tom smyslu, že se ji snaží ukázat 

jako ženu, která měla s pachatelem styk i dobrovolný, a pak najednou podala na 

obviněného trestní oznámení. Ukazuje tak na její sexuální minulost s obviněným. 

d) „Říkala jste obviněným, že máte zákaz vstupu do Prahy?“ 

e) „Léčila jste se někdy na psychiatrii?“346 

V tomto případě „obvinění V. H., nar. 1973, D. S., nar. 1974 a M. K., nar. 1977, 

společně s J. H., nar. 1980, jehož trestní stíhání je vedeno odděleně, na základě vzájemné 

dohody dne 2. 10. 2006 kolem 5:00 hod v Praze 9, na okraji Xaverovského háje, přiměli 

pod hrozbou užití fyzické síly k provádění sexuálních aktivit proti jejich vůli poškozenou 

L. L., nar. 1975 a poškozeného L. L., nar. 1987, kdy nejprve poškozenou přinutili k felaci 

pohlavního údu poškozeného, následně poškozené L. L. přikázali vysvléci se do naha a 

lehnout si na zem, kdy poškozený L. L. byl donucen k tomu, aby hrdlem plastové lahve 

vnikal do její vagíny po dobu přibližně 2 – 3 min, přičemž posléze poškozeného L. L. 

naložili do kufru osobního vozidla tov. Zn. BMW, poškozené L. L. odebrali její oblečení 

pohozené na zemi, odjeli pryč a na místě ji tak nechali nahou.“347 

Zde se jednalo o atypické skutkové okolnosti, neboť oběťmi byli muž a žena, kteří 

byli nuceni k sexuálním praktikám skupinou bodyguardů z nejmenovaného pražského 

                                                      
346 Sp. zn. 21 T 60/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
347 Skutková věta z obžaloby, sp. zn. 21 T 60/2007. 
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klubu. Oba poškození údajně před události v klubu kradli kabelky. Shora uvedenými 

otázkami obhájců obviněných se tak tito snaží očernit poškozenou L. L., neboť poukazují 

na to, že má zákaz vstupu do Prahy (tudíž je osobou s kriminální minulostí) a dále se ji 

snaží očernit tím, že se jí ptají, zda se léčila na psychiatrii. 

f) „Jak dlouho a na co se léčíte v psychiatrické léčebně Bohnice?“ 

g) „Jak často pijete?“348 

Jednalo se o případ, kdy „obviněný V. K., nar. 1957 na Ukrajině, dne 21. 6. 2007 v 

době mezi 22:00 hod a 22:30 hod na Černém Mostě, na travnatém prostoru vedle 

parkoviště u obchodního centra Electro world nejprve poškozené J. Z., nar. 1962, svlékl 

jeansové šortky a dámské spodní kalhotky a následně na ní přes její nesouhlas a volání o 

pomoc vykonal za použití fyzického násilí třikrát soulož, kdy dále požadoval orální 

pohlavní styk a uspokojení rukou, k čemuž nedošlo.“349 

Je zřejmé, že uvedené otázky obhájce směřují k očernění oběti, např. otázka „jak 

často pijete?“ je dle mého názoru zcela irelevantní, a to zejména za situace, kdy byla oběť 

v době spáchání trestného činu střízlivá. A anamnéza jejího psychického stavu dle mého 

názoru také nemá při výslechu žádný význam, pouze se snaží ukázat oběť v horším světle. 

Shora uvedené otázky považuji za očerňující a zraňující oběť, přičemž všechny byly 

položeny obhájcem obviněného. Je pochopitelné, že v rámci řádné obhajoby musí obhájci 

využívat veškerých prostředků k obhajobě klienta, nicméně nelze nevidět, že se jejich 

snaha střetává s právem oběti na slušné a citlivé zacházení. Právě v těchto případech by 

bylo vhodné, aby oběti měly v trestním řízení zmocněnce, který proti takovéto otázce 

podá námitku, a na základě této námitky bude otázka odmítnuta a oběť na ni nebude 

muset odpovídat.  

 

6.4.2 Otázky směřující do intimní sféry oběti 

Za otázky směřující do intimní sféry oběti považuji otázky, které ve většině případů 

nemají s vyšetřováním trestného činu nic společného a týkají se sexuálního života oběti, 

jejích vztahů, apod. Hranici intimnosti má každý člověk nastavenou někde jinde, proto je 

nutné zdůraznit, že se jedná o mé subjektivní vnímání této věci.  

                                                      
348 Sp. zn. 21 T 146/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
349 Skutková věta z obžaloby, sp. zn. 21 T 146/2007. 
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Otázek směřujících do intimní oblasti jsem nalezla celkem patnáct: 

a) „Měla jste orgasmus v letošním roce při styku s obviněným?“ 

b) „Berete antikoncepci, pravidelně i teď?“350 

Obě otázky byly položeny obhájcem ve shora zmíněném případě, kdy bývalý přítel 

D. B. oběť J. S. po dobu téměř dvou měsíců opakovaně znásilňoval, držel ji doma, bil ji 

a vyhrožoval jí. V takovém případě považuji obě položené otázky za zcela irelevantní a 

necitlivé, přičemž otázka dotazující se na orgasmus poškozené je dle mého názoru 

naprosto nemístná, až vulgární.  

c) „Proč jste po události vysadila antikoncepci?“ 

d) „Můžete konkretizovat, kdy jste se rozešla s P. V. a kdy jste se vrátila ke K. K.?“351 

Tyto otázky byly položeny v případě, kdy „obviněný Ing. A. K., nar. 1969, dne 16. 3. 

2012 v dopoledních hodinách v bytě v Praze 9, Matějkova, kam za ním poškozená Bc. P. 

H., nar. 1980, na jeho výzvu přišla, ji při odchodu v úmyslu přinutit ji k pohlavnímu styku 

chytil za vlasy, odhodil na postel, kde ji přisedl na břicho, chytil ji za ruce a když se 

bránila a kousla ho do ruky, dal jí facku, chytil za vlasy a když jí pustil, začal jí trhat 

punčochy, vyhrožoval, že když se bude bránit, zmlátí jí, že jí nikdo nepozná, stáhl jí 

kalhotky, roztáhl nohy od sebe, nalehl na ni, a když ho kousla, otočil ji na břicho, bil do 

hýždí, opět na ni nalehl, pronikl penisem do její pochvy, pak ji otočil na záda, nasedl na 

její hrudník a masturboval nad jejím obličejem až do jeho vyvrcholení, kdy ji pustil s tím, 

že dostala, co si zasloužila.“352 

Ani jedna z otázek se netýká vyšetřované události a není zřejmé, jaká informace má 

být z odpovědí na ně získána. První otázka byla položena státní zástupkyní, která byla 

přítomna výslechu poškozené, a druhá byla položena obhájcem obviněného – týkala se 

přitom vztahové situace poškozené, která nastala až po dlouhé době od spáchání trestného 

činu.  

e) „Žijete sama nebo ve společné domácnosti?“ 

                                                      
350 Sp. zn. 2 T 157/2006 Obvodní soud pro Prahu 9. 
351 Sp. zn. 3 T 28/2013 Obvodní soud pro Prahu 9. 
352 Skutková věta z obžaloby sp. zn. 3 T 28/2013. 
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f) „Máte přítele?“353 

Tyto dvě otázky byly položeny v případu, kdy „obviněný J. S., nar. 1963, dne 26. 11. 

2010 v době okolo 3:30 hod na Praze 9 – ulici na Vyhlídce, v objektu ubytovny, kam za 

ním poškozená S. K., nar. 1978, dobrovolně přišla, neboť jí slíbil zprostředkování 

zaměstnání, poté, co si spolu nějakou dobu na pokoji povídali, se obviněný svlékl, lehl si 

do postele a začal na poškozenou naléhat, aby si lehla k němu, přičemž jí za ruku tahal 

za ním do postele, dával přes ní nohy, snažil se jí zalehnout a požadoval po ní, aby si k 

němu přilehla, poškozená toto odmítla, natáhla se pro svojí bundu a chtěla odejít pryč, 

na což obviněný zareagoval tím, že vstal, dal poškozené facku a uchopil jí oběma rukama 

za tělo a hodil s ní na postel, kde si na ní obkročmo sedl, jednou rukou jí chytil obě ruce 

nad hlavou, přičemž jí řekl, že „buď mu dá dobrovolně, nebo zavolá Gruzínce a vyspí se 

s ní oba, jak on, tak Gruzínec, ještě dostane a stejně odtud neodejde“, čemuž se poškozená 

snažila bránit tím, že se kroutila, vzpírala, brečela a prosila obviněného, aby jí nechal, 

na což nereagoval, dále jí držel obě ruce nad hlavou, při, přičemž druhou rukou 

poškozené rozepnul pásek u kalhot a pokusil se jí stáhnout kalhoty, což se mu nepodařilo, 

neboť poškozená se stále kroutila, a se slovy, že nechce, se snažila obviněnému vyprostit, 

následně jí obviněný ruce pustil, oběma rukama jí uchopil za kalhoty a zeptal se jí, zda jí 

má kalhoty roztrhat nebo si je svlékne sama, poté jí stáhl kalhoty i s kalhotkami, a protože 

se poškozená snažila bránit tím, že se svírala, řekl jí, ať nekroutí prdelí, nebo dostane a 

ještě jí hnusně vymrdá a bude jí to bolet, jelikož se poškozená stále svírala, chytl jí zezadu 

za zadek, roztáhl jí nohy a poté poškozené, která ležela na zádech, zepředu vnikl svým 

penisem do pochvy, kdy poškozená stále brečela a prosila ho, ať jí nechá být, že jí to bolí 

a trvá to dlouho, na což jí obviněný odpověděl, že mu nemá co poroučet, že neměl pět 

měsíců sex a tak si to musí užít, kdy asi po půlhodině nedobrovolného pohlavního styku 

obviněný do pochvy poškozené vyvrcholil, a když si následně všiml, že poškozená krvácí, 

hodil po ní triko a řekl jí, že to do ní pustil, aby se utřela, čímž poškozené způsobil trhlinu 

hymenu se slabým krvácením, tedy zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření ve FN Na 

Bulovce, na gynekologicko-porodnické klinice, bez následné hospitalizace a vzniku 

pracovní neschopnosti.“354 

                                                      
353 Sp. zn. 21 T 17/2011 Obvodní soud pro Prahu 9. 
354 Skutková věta z obžaloby sp. zn. 21 T 17/2011. 
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Ze shora uvedeného skutkového stavu je evidentní, že obě otázky položené obhájcem 

obviněného nemají s vyšetřováním trestného činu znásilnění nic společného a není jisté, 

k čemu směřují. 

g) „Měla jste s obviněným od znásilnění nějaký intimní styk?“355 

Tato otázka byla položena v případu, o němž ještě také bude na následujících 

stránkách řeč. Skutkový stav byl takový, že: „obviněný M. V., nar. 1969, v blíže nezjištěné 

době v noci ze dne 19. na 20. 8. 2006 v Praze 9, Vysočanská, v bytě č. 3 v prvním patře 

napadl poškozenou M. K., nar. 1971, nejdříve slovně a poté i fyzicky, a to úderem 

otevřenou dlaní do obličeje, když mu poškozená řekla, že ho opouští, začal do ní kopat, 

tahat ji za vlasy, poté ji hodil na postel, kde si na ní klekl, tloukl ji pěstí do hlavy, přes 

prosby poškozené svého jednání nezanechal, shodil poškozenou na zem, kopal do ní 

směrem pod postel, přičemž poškozená upadla do bezvědomí, lékařským vyšetřením bylo 

prokázáno, že byla znásilněna, uvedl tedy poškozenou za použití hrubého násilí do stavu 

bezbrannosti a tohoto stavu využil k vykonání pohlavního styku.“356 

Ze shora uvedeného skutkového stavu je zřejmé, že k jednání naplňující trestný čin 

znásilnění došlo mezi obětí a jejím přítelem, se kterým se chtěla rozejít. Co měla prokázat 

otázka obhájce obviněného směřující k případnému sexuálnímu styku po samotném 

znásilnění, není jasné, nicméně z dalších otázek, které budou uvedeny níže, je zřejmé, že 

obhájce se snažil poškozenou znevěrohodnit a skutek, který se stal, bagatelizovat. 

h) „Jak jste byla zkušená před tím, co se stalo, myšleno sexuálně?“357  

Tuto otázku položila státní zástupkyně jednadvacetileté poškozené, která byla 

znásilněna sedmašedesátiletým obviněným. Otázka je dle mého názoru zcela nevhodná a 

s vyšetřováním nemá nic společného. 

i) „Měla jste gynekologické potíže i předtím, než jste poznala obviněného?“ 

j) „Můžete charakterizovat, v čem spočívala vaše averze k dotykům?“ 

k) „Čím a kdy vznikl ten problém?“ 

l) „Na základě jakého zážitku si nevybavujete?“ 

                                                      
355 Sp. zn. 43 T 99/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
356 Skutková věta z obžaloby sp. zn. 43 T 99/2007. 
357 Sp. zn. 50 T 40/2012 Obvodní soud pro Prahu 9. 
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m) „V době, kdy jste měla známost s Ing. D., měla jste gynekologické potíže?“358 

Tyto otázky byly položeny obhájcem obviněného poškozené v případě, kdy 

„obviněný B. J., nar. 1955, v přesně nezjištěný den v období počátku měsíce dubna 2003 

v době kolem 8:00 hod v Praze 9, v bytě poškozené T.H., do něhož vstoupil proti její vůli, 

přičemž jí byl opakovaně z bytu vykazován, se vysvlékl donaha se slovy, že mu andělé 

řekli, že jí někdo cizí chce znásilnit, a proto bude lepší, když to učiní sám, poté poškozenou 

uchopil za ruce a snažil se ji povalit na postel, poškozená se tomu bránila, obviněný ji 

opakovaně udeřil do obličeje, částečně ji vysvlékl a prsty jí pronikl do pochvy, následně 

se snažil o zavedení pohlavního údu do pochvy poškozené, což se mu pro odpor poškozené 

nepodařilo, k ejakulaci došlo na její břicho, následně u poškozené v bytě i nadále setrval, 

ačkoli ho opakovaně vykazovala.“359 

Případ byl vyšetřován po téměř čtyřech letech, neboť poškozená po spáchání 

trestného činu znásilnění neoznámila, ale oznámila jej až poté, co ji po letech obviněný 

znovu kontaktoval a ona měla z jeho chování obavy. Poškozená přitom uvedla, že 

nějakou dobu po znásilnění měla gynekologické potíže, na což se jí potom opakovaně 

dotazoval obhájce obviněného, ačkoli je to dle mého názoru otázka značně intimní a 

s vyšetřováním zcela nesouvisející. Taktéž se ji dotazoval na její údajnou averzi 

k dotykům, s kterou se svěřila před znásilnění obviněnému (který jí jako astrolog nabídl 

psychologickou pomoc). Toto rozebírání averze k dotykům nepatří do výslechu, ale 

maximálně do případného znaleckého posudku vypracovaného na poškozenou, a proto 

tyto otázky také považuji za otázky směřující do intimní sféry poškozené. 

n) „Došlo mezi vámi a obviněným někdy k pohlavnímu styku, který by byl z vaší 

strany vědomý a dobrovolný?“ 

o) „Došlo mezi vámi a obviněným k např. vzájemnému osahávání či líbání, kdy toto 

by bylo od vás vědomé a dobrovolné?“360 

Obě otázky byly položeny v případě, kdy poškozená devětašedesátiletá žena byla 

znásilněna svým dobrým známým – o deset let mladším sousedem po tom, co jí byly 

opakovaně do pití podávány léky na spaní, po nichž měla výpadky paměti a nevěděla, co 

                                                      
358 Sp. zn. 50 T 66/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
359 Skutková věta z obžaloby, sp. zn. 50 T 66/2007. 
360 Sp. zn. 1 T 8/2015, Krajský soud v Praze. 
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se s ní dělo. Akt znásilnění byl natočen na kameru instalovanou v ložnici poškozené její 

dcerou, která chtěla zjistit, co se v době, kterou si poškozená nepamatuje, děje.  

V tomto případě mi tedy připadají otázky položené policejním orgánem zcela 

nemístné, neboť i v případě, že by poškozená s obviněným nějaký předchozí intimní 

kontakt měla, nic to nemění na tom, že ji znásilnil.  

Je evidentní, že otázky směřující do intimní sféry nejsou ojedinělým jevem, ačkoli 

jejich pokládání většinou nemá pro vyšetřování žádný význam a pro oběť může naopak 

znamenat sekundární viktimizaci. V tomto ohledu měla přinést pozitivní změny 

novelizace trestního řádu a zákon o obětech trestných činů, které otázky směřující do 

intimní oblasti oběti dovolují pokládat pouze zcela výjimečně. Domnívám se však, že 

praxe tento nový přístup nereflektuje. 

 

6.4.3 Otázky přenášející vinu na oběť 

Otázky přenášející vinu na oběť jsou ty otázky, které naznačují, že kdyby se oběť 

chovala jinak, nemuselo by ke znásilnění vůbec dojít, nebo že pachatele vyprovokovala 

apod. Těchto otázek jsem ve zkoumaných spisech identifikovala sedmnáct, což je dle 

mého názoru extrémně vysoké číslo.  

a) „Říkal vám hned na první schůzce, že vás má rád a že vás miluje?“ 

b) „Opravdu vás nenapadlo, že mu mohlo jít jen o sex?“ 

c) „To jste mu ještě nevyhrožovala, že ho oznámíte na policii?“ 

d) „Koupil vám letos někdy něco?“ 

e) „Kdyby agresivita obviněného negradovala, ohlásila byste to na policii?“ 

f) „Čím si vysvětlujete, že jste nebyla vůči obviněnému dostatečně razantní, ať již 

mentálně nebo fyzicky?“361 

Všechny shora uvedené otázky byly položeny obhájcem obviněného v případě 

zmíněném výše, kdy žena byla opakovaně znásilněna svým bývalým přítelem, který ji 

pronásledoval, držel ji doma a bil ji. Dle mého názoru tyto otázky dělají z oběti 

spoluviníka toho, co se stalo („on vás přece miluje a kupuje vám věci, zatímco vy mu 

vyhrožujete, že ho oznámíte na policii, aniž byste se jeho jednání dostatečně bránila, je 

to tedy také vaše vina, jak to dopadlo“). Jejich položení považuji za neakceptovatelné 

                                                      
361 Sp. zn. 2 T 157/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
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z pohledu práva oběti na slušné a citlivé zacházení, nadto když se jedná o případ, kdy 

pachatel byl za obdobné jednání již odsouzen a oběť byla psychiatrem diagnostikována 

jako extrémně submisivní osobnost, která raději „strpí“ mnohé, než by se dostávala do 

konfliktu.  

g) „Když byl taxikář váš známý, proč jste dovolila, abyste s tím mužem zůstala sama 

na ulici, proč jste ho nepožádala o pomoc, případně nezavolala ještě z taxíku 

manželovi?“ 

h) „Proč jste nevolala o pomoc, tím spíš, že váš manžel byl ještě vzhůru, když jste 

mu chvilku předtím volala po telefonu?“ 

i) „Jak moc jste se mu bránila, jak jste kladla odpor?“362 

Tyto otázky byly poškozené položeny policejním orgánem (ad g) a h)) a obhájcem 

(ad i)) v případě, kdy „obviněný P. L., nar. 1972, dne 25. 2. 2007 v době okolo 2:30 do 

4:45 hod, v Praze 9 – ulici Ve Žlíbku, pod přemostěním Olomoucké silnice a nájezdu na 

Jižní spojku, využivše zjevné podnapilosti poškozené K. Z., nar. 1972, kterou na místo 

přiměl násilím dojít poté, co si poškozenou vyhlédl v baru v Praze 9 – Černém Mostě, a 

co se jí vnutil do vozidla taxi, které si poškozená zastavila a kterým se nechala odvézt do 

místa bydliště v Praze 9 – Horních Počernicích, zde poškozenou K. Z. přiměl ke svléknutí, 

přičemž přes opakovaný nesouhlas poškozené si vynutil provozování různých sexuálních 

praktik, včetně orálního a análního sexu, kterým se poškozená ze strachu o svůj život a 

zdraví podvolila, obviněný nikterak nereagoval na žádosti, prosby a stesky poškozené, 

aby jednání zanechal, poškozené vyhrožoval a nadával, kdy jednání nezanechal, i když si 

uvědomoval, že poškozené musí být zima, navíc sexuální praktiky na poškozené prováděl 

a k sexuálním praktikám ji nutil na místě, kde se nacházela zdechlina zvířete, na 

poškozené vykonal i klasickou soulož, kterou zakončil ejakulací do pochvy poškozené, kdy 

poté nechal poškozenou z místa odejít, předtím si však od poškozené nechal zaplatit 

částku 300,- Kč, čímž způsobil poškozené posttraumatickou stresovou poruchu a škodu 

ve výši 300,- Kč.“363 

Tento případ byl pro poškozenou zvláště stresující, neboť žena po znásilnění odešla 

k lékaři, kde jí však bylo odmítnuto vyšetření, neboť neměla „žádanku“ od policie, poté 

                                                      
362 Sp. zn. 21 T 69/2008 Obvodní soud pro Prahu 9. 
363 Skutková věta z obžaloby sp. zn. 21 T 69/2008. 
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byla několik hodin vyslýchána na policii a následně byla u výslechu zpochybňována její 

nedostatečná obrana a to, jak se před znásilněním chovala. Poškozená poté doslova uvedla 

do protokolu o výslechu následující vyjádření: „Chci, aby bylo uvedeno následující. Nyní 

vidím, že když jsem nebyla mrtvá nebo aspoň zraněná, tak to vypadá, že jsem to všechno 

vlastně chtěla. A to je právě to, proč to řady jiných holek radši ani nenahlásí. A já se jim 

ani nedivím.“ To, že shora uvedené otázky vedly k sekundární viktimizaci poškozené, je 

zcela zřejmé z jejího vyjádření. 

j) „Říkala jste, že jste prováděla obviněnému orální sex. Co vás k tomu vedlo?“ 

k) „Vy jste se nebránila?“364 

Uvedené otázky byly položeny v případě, kdy „obviněný M. K., nar. 1981, dne 15. 

12. 2009 v době od 11:00 do 14:30 hod, v Praze 9 ve 2. patře domu bytu č. 14, kam přišel 

navštívit poškozenou R. S., nar. 1980, v průběhu hovoru s poškozenou k ní přistoupil, 

nejméně dvakrát ji udeřil pěstí do obličeje do oblasti levého oka, nosu a tváře, poté 

poškozenou vyzval, aby se svlékla, což ze strachu z dalšího fyzického napadení učinila, 

přitom se také svlékl a po poškozené požadoval orální pohlavní styk, což poškozená 

rovněž ze strachu z dalšího napadení učinila, a tímto jednáním způsobil poškozené 

zlomeninu nosních kůstek a krevní výron v oblasti levé očnice.“365 

Ze skutkové věty je zřejmé, že pachatel použil vůči oběti násilí, a proto je otázka „co 

vás vedlo k provádění orálního sexu obviněnému?“ zcela nepřípustná. Otázka týkající se 

nedostatečné obrany je již u podobných případů „tradiční“, jako by snad oběti mohly za 

to, že se nedokázaly dostatečně bránit. Obě otázky přitom byly položeny policejním 

orgánem. 

l) „Obvinění uvedli, že v klubu kradete kabelky. Chápala jste to, co se vám stalo, 

jako trest za krádež?“366 

Tato otázka byla položena obhájcem jednoho z obviněný ve shora uvedeném 

případě, kdy byli poškozený muž a poškozená žena donuceni k sexuálním praktikám 

partou bodyguardů z pražského klubu. Otázka obhájce v podstatě směřuje k tomu, že 

                                                      
364 Sp. zn. 21 T 34/2010 Obvodní soud pro Prahu 9. 
365 Skutková věta z obžaloby sp. zn. 21 T 34/2010. 
366 Sp. zn. 21 T 60/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
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poškozená si „zasloužila trest“ za své protiprávní jednání, a je dle mého názoru zcela 

nemístná. 

m) „Proč jste ho šla udat v den, kdy se nedělo nic mimořádného?“ 

n) „Proč celých sedm let jste údajné konstantní chování obviněného tolerovala a 

nic s ním nedělala?“367 

Tyto otázky byly položeny obhájcem obviněného ve shora uvedeném případě, kdy 

oběť byla napadena svým přítelem, který ji v bezvědomí znásilnil. Už jen samotné 

vyznění otázky „proč jste ho šla udat?“ je dle mého názoru pro oběť značně stresující, 

neboť jako by bylo zpochybňováno to, že celou věc nahlásila. Také druhá položená otázka 

kalkuluje s tím, že oběť v podstatě může za to, že se po takové době rozmyslela a začala 

chování obviněného vůči ní řešit s policejním orgánem. 

o) „Bránila jste se aktivně?“368 

Tento typ otázek je poměrně častý a dle mého názoru v některých situacích vhodný 

není – v tomto případě byl položen ženě, kterou pachatel napadl před barem, táhl ji 

z dosahu kamer a škrtil ji, dokud se mu nevytrhla a nedoběhla pro pomoc. Otázka na 

aktivní obranu tak ze strany obhájce obviněného vyzněla poněkud výsměšně vůči oběti. 

p) „Dělala jste někdy návrhy vy jemu, ze kterých by pochopil, že o něj máte zájem?“ 

q) „Bývalo zvykem, že jste pana obviněného prozváněla o víkendu?“369 

Tyto otázky byly položeny ve shora zmíněném případě znásilnění sousedky 

sousedem, s kterým byli dlouhodobí známí. Obě otázky směřují na vztah mezi 

poškozenou a obviněným před znásilněním, a obě dle mého přenášejí vinu na oběť v tom 

smyslu, že její předchozí chování mohlo v pachateli podnítit úmysl znásilnění spáchat.  

Z otázek, které byly výše uvedeny, je zřejmé, že zejména obhájci rádi přenášejí část 

viny na oběť, aby ukázali, že za trestný čin také částečně nese zodpovědnost. Tento 

přístup však dle mého názoru vede k sekundární viktimizaci, neboť některé oběti mají 

tendence obviňovat se z vývoje trestného činu samy, k čemuž pak přispívá vyšetřování a 

nevhodně zvolené otázky kladené při výslechu. 

                                                      
367 Sp. zn. 43 T 99/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
368 Sp. zn. 50 T 2/2013 Obvodní soud pro Prahu 9. 
369 Sp. zn. 1 T 9/2015 Krajský soud v Praze. 
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6.4.4 Otázky bagatelizující újmu způsobenou oběti 

Otázky směřující k bagatelizaci újmy, která byla poškozené osobě způsobena, jsou 

většinou takové, které se snaží vzbudit v oběti pocit, že se zase nic tak hrozného nestalo. 

Jejich pokládání je však přes to, že by tomu tak být nemělo, poměrně časté, mezi 

zkoumanými spisy jsem nalezla devět otázek, které považuji za vhodné zařazení do této 

kategorie. 

a) „Kdyby byl na vás obžalovaný hodný a chodil za vámi jednou týdně, strpěla byste 

to?“ 

b) „Myslíte si, že vás obžalovaný miluje?“ 

c) „Co z toho, co vám obžalovaný dělal, bylo pro vás nepřijatelné?“ 

d) „Co bylo hlavní příčinou toho, že jste nahlásila policii, že jste byla znásilněná?“ 

e) „Byl orální styk jednostranný nebo oboustranný?“370 

Všechny předchozí otázky byly položeny v již několikrát zmiňovaném případu ženy 

znásilněné svým bývalým přítelem. Za naprosto nepřijatelné považuji zejména otázky 

pod písm. a) a c) – není mi zřejmé, za jakým účelem byly obhájcem obviněného tyto 

otázky položeny, nicméně se domnívám, že jsou zcela neakceptovatelné, protože v oběti 

vzbuzují pocit, že kdyby byla ochotná něco vydržet, nemuselo by k celému trestnímu 

stíhání dojít. Otázka na oboustrannost orálního sexu dle mého názoru také bagatelizuje 

prožitou újmu, neboť oběť jasně vypověděla, že byla pachatelem opakovaně znásilněna 

a nucena do orálního sexu, přičemž dotaz na oboustranný orální sex měl v oběti vzbudit 

dojem, že pachatel to vlastně považoval za běžný sex – tím dochází k bagatelizaci toho, 

co se oběti stalo. 

f) „Udělal někdy obviněný za poslední tři měsíce skutek, který by byl svědecky 

prokazatelný, reálně vás ohrozil na zdraví, či směřoval k vaší důvodné obavě, že 

bude pokračovat v údajné trestné činnosti, pokud se týká znásilnění a těžkého 

ublížení na zdraví?“ 

g) „Domníváte se, že ve chvíli, kdy by vás pan obviněný přestal kontaktovat, byste 

se už nebála jeho osoby?“ 

                                                      
370 Sp. zn. 2 T 157/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
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h) „Myslíte si, že nadále existuje reálný důvod, aby byl obviněný ve vazbě?“ 

i) „Domníváte se, že váš osobní, reálně nepodložený strach, může být důvodem 

k tomu, aby byl někdo dlouhodobě vazebně stíhán, a jediným důvodem je váš 

strach?“371 

Uvedené otázky položené obhájcem obviněného se opět týkají trestního spisu, 

v němž byla žena v bezvědomí znásilněna svým přítelem. Všechny tyto otázky dělají 

z poškozené v podstatě osobu, který si „vymýšlí“, a proto musí být obviněný zcela 

bezdůvodně ve vazbě. Už jen vyznění těchto otázek („údajná trestná činnost“, „reálně 

nepodložený strach“) musela v oběti vzbuzovat dojem, že není její situace brána 

dostatečně vážně. Pokládání takto zaměřených otázek považuji za nepřípustné. 

Otázky bagatelizující oběti způsobenou újmu jsou poměrně častým jevem, 

domnívám se však, že se obecně budou pokládat spíše v případech, kdy bude pachatelem 

někdo oběti známý, protože v těchto případech spíše orgány činné v trestním řízení a 

obhájci inklinují k celkové bagatelizaci následků trestného činu. 

 

6.4.5 Otázky sugestivní 

Sugestivními otázkami jsou ty, které by poškozenou měly navést k tomu, jak má 

odpovědět. Domnívám se, že sugestivní otázkou může být téměř každá uzavřená otázka 

(na kterou se dá odpovědět ano nebo ne), pokud v ní vyslýchající naznačí, která z variant 

odpovědí je správně. Těchto otázek jsem ve studovaných materiálech nalezla pět: 

a) „Ptala jste se muže, jestli má nějaké peníze, že byste mu poskytla za ně sex?“372 

Tato otázka byla položena policejním orgánem ve shora zmíněném případě ženy 

znásilněné na travnatém porostu vedle obchodního centra Electro World. Tuto otázku 

považuji za velice sugestivní už jen z důvodu toho, že informace v ní obsažená (údajný 

sex za peníze namísto znásilnění) nebyla obětí zmíněna. 

b) „Vůbec se vás nesnažil líbat?“373 

                                                      
371 Sp. zn. 43 T 99/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
372 Sp. zn. 21 T 146/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
373 Sp. zn. 50 T 66/2012 Obvodní soud pro Prahu 9. 
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Tato otázka je dle mého názoru nešťastně položená, proto ji považuji za sugestivní.  

c) „Pamatujete si, že by ve dnech, kdy se vám to stávalo, byl u vás obviněný na 

návštěvě?“ 

d) „V kolika případech jste se probudila s výpadkem paměti a byla svlečená?“ 

e) „Když byl pan obviněný na kávě, vždy se pak něco stalo?“374 

Všechny otázky byly položeny v případě již zmíněné starší ženy znásilněné svým 

sousedem. Všechny otázky považuji za značné návodné, neboť již obsahují odpověď na 

to, na co se vyslýchající osoba dotazuje. 

Sugestivní otázky jsou poměrně častým jevem u výslechů a mnohdy je těžké se jim 

vyhnout (zejména za situace, kdy např. policejní orgán již zná z jiných zdrojů informaci, 

kterou chce svědkovi předestřít), nicméně jejich pokládání může ovlivnit kvalitu a 

výpovědní hodnotu výslechu. 

 

6.4.6 Otázky zpochybňující postup oběti po trestném činu 

Otázky zpochybňující postup oběti po trestném činu většinou bývají pokládány 

v souvislosti s pozdním oznámením trestného činu obětí či s jejím nestandartním 

postupem po trestném činu vůči samotnému obviněnému, nebo dokonce se samotnou její 

motivací k oznámení trestného činu. Ve zkoumaných spisech jsem nalezla celkem devět 

těchto otázek: 

a) „Proč jste hlásila celou věc v Křižíkově ulici?“375 

Tato otázka byla položena obhájcem obviněného v případě shora zmíněné 

poškozené, která byla znásilněna v autě po tom, co jí pachatel údajně chtěl půjčit peníze. 

Domnívám se, že dotaz na to, kde byl trestný čin znásilnění nahlášen, je zcela irelevantní, 

nadto za situace, kdy oběť jako právní laik nemůže znát příslušnost policejního orgánu 

k vyšetřování trestného činu. 

b) „Proč jste hned po prvním útoku nešla na policii?“376 

                                                      
374 Sp. zn. 1 T 8/2015 Krajský soud v Praze. 
375 Sp. zn. 2 T 141/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
376 Sp. zn. 2 T 157/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
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Otázka opětovně položena obhájcem obviněného v případě ženy opakovaně 

znásilněné jejím přítelem. Pro zajímavost uvádím odpověď poškozené, která uvedla: „Po 

prvním útoku jsem měla strach, pak jsem neměla v ruce žádnou lékařskou zprávu, na 

policii mi řekli, že se mám obrátit na oddělení přestupků.“377  

c) „Co vás přimělo k tomu celou věc oznámit?“378 

d) „To trestní oznámení bylo podáno na popud vás nebo manžela?“379 

e) „Co bylo momentem toho, že jste se po půl roce rozhodla, že půjdete někoho udat 

za znásilnění?“ 

f) „S kým jste se radila, než jste šla podat udání?“380 

Otázky pod písm. e) a f) byly položeny obhájcem obviněného v již několikrát 

zmíněném případě ženy znásilněné v bezvědomí jejím přítelem. Již samotné vyznění 

otázek považuji za necitlivé – udat, podat udání – obhájce nadto zpochybňuje motivaci 

poškozené znásilnění ohlásit. 

g) „Naznačila jste někdy obviněnému, že jeho chování považujete za znásilnění a že 

to nahlásíte?“381 

h) „Volala jste v poslední době manželce obviněného?“ 

i) „Nabídla jste manželce obviněného, že ji svezete?“382 

Otázky pod písmeny h) a i) byly položeny v případě ženy znásilněné svým sousedem 

a směřovaly na to, že poškozená se po oznámení trestného činu snažila kontaktovat 

manželku obviněného. Tyto informace považuji pro vyšetřování trestného činu za 

nepodstatné, obhájce se pravděpodobně snažil prokázat, že i přes spáchaný trestný čin 

nemá poškozená problém se s rodinou obviněného kontaktovat, což by mohlo znamenat, 

že znásilnění ji takovou měrou nepoznamenalo (tuto svou domněnku dovozuji z toho, že 

poškozená uplatnila prostřednictvím zmocněnkyně nárok na náhradu škody představující 

nemajetkovou újmu ve výši 250.000,- Kč, proto se dle mého názoru snažil obhájce 

obviněného prokázat, že pokud oběť zvládá kontakt s manželkou obviněného, újma jí 

způsobená nebyla tak značná, jak tvrdí). 

                                                      
377 Protokol o výslechu svědka z přípravného řízení sp. zn. 2 T 157/2007. 
378 Sp. zn. 3 T 28/2013 Obvodní soud pro Prahu 9. 
379 Sp. zn. 21 T 69/2008 Obvodní soud pro Prahu 9. 
380 Sp. zn. 43 T 99/2007 Obvodní soud pro Prahu 9. 
381 Sp. zn. 50 T 40/2012 Obvodní soud pro Prahu 9. 
382 Sp. zn. 1 T 8/2015 Krajský soud v Praze. 
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Mám za to, že otázky zpochybňující chování oběti po činu jsou ve většině případů 

zbytečné, protože poškozená často po činu jedná iracionálně, což následně vede orgány 

činné v trestním řízení a obhájce k pokládání podobných dotazů. Oběť však často neví, 

jaké chování je „správné“ a „pochopitelné“ pro osoby znalé práva.  

 

6.4.7 Otázky jinak necitlivé či nevhodné 

Tato kategorie otázek obsahuje otázky nezařaditelné do žádné z předchozích, které 

však přesto považuji za nevhodně zvolené vyslýchajícím nebo obhájcem obviněného. 

Těchto otázek jsem nalezla šest: 

a) „Souhlasila jste, byť i na chvíli, s pohlavním stykem s tím mužem?“383 

Je těžké odhadnout, co chtěl položením této otázky policejní orgán zjistit, neboť 

znásilnění bylo v tomto případě poměrně jasné (oběť měla i natrženou pochvu), a i 

v případě, že by na počátku souhlasila s pohlavním stykem a v průběhu si to rozmyslela 

a obviněný by přesto pokračoval ve svém jednání, stále by se jednalo o znásilnění. 

b) „Když jste spolu hráli karty, co jste hráli za hru?“ 

c) „Hráli jste o něco?“ 

d) „Proč jste orální sex ukončili?“ 

e) „Co si o obviněném myslíte, byl to váš kamarád?“ 

f) „Máte nějaký názor na tu situaci, proč se to stalo?“384 

Všechny otázky byly položeny v případu popsaném výše, kdy obviněný M. K. zlomil 

poškozené R. S. nosní kůstky a poté ji přinutil k orálnímu sexu. 

První dvě otázky považuji za zcela irelevantní, otázkou je, zda tím policejní orgán 

směřoval k tomu, zda např. orální sex nebyl „výhrou“ z karetní hry. Otázku pod písm. d) 

považuji za nevhodně položenou, neboť svým vyzněním předpokládá oboustranný 

souhlas s orálním sexem (což je v případě trestného činu znásilnění vyloučeno). A 

poslední dvě otázky položené poškozené obhájcem obviněného dle mého názoru nemají 

žádnou vypovídající hodnotu, protože názory svědka nejsou pro vyšetřování žádným 

                                                      
383 Sp. zn. 21 T 17/2011 Obvodní soud pro Prahu 9. 
384 Sp. zn. 21 T 34/2010 Obvodní soud pro Prahu 9. 
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způsobem podstatné, svědek by měl vypovídat o tom, co zažil, nikoli o svých pocitech a 

názorech. 

 

6.5 Závěr a zhodnocení vytyčených hypotéz 

Ze všech šedesáti osmi otázek, které považuji za nevhodné pokládat poškozeným 

trestným činem, jich bylo celkem padesát, tedy téměř tři čtvrtiny všech zkoumaných 

otázek, položeno v případech, v nichž se pachatel a oběť znali dlouhodobě, dalších třináct 

bylo položeno v případech krátkodobé známosti pachatele a oběti a pouhých pět otázek 

bylo položeno v případech, kdy byla oběť napadena neznámým pachatelem.  

Ze zkoumaných otázek jich celých čtyřicet devět bylo položeno obhájci obviněného, 

patnáct policejním orgánem, tři státním zástupcem a jedna byla položena zmocněnkyní 

poškozené osoby.  

Má první hypotéza se tedy zcela naplnila – nejvíce problematických otázek bylo 

kladeno v případech, kdy se pachatel a oběť delší dobu znali. Je tomu tak dle mého názoru 

proto, že ve společnosti je zakořeněna představa, že znásilnění se děje pouze napadením 

oběti neznámým pachatelem, zatímco mezi dlouhodobými známými se neděje, nebo si je 

ženy vymýšlejí. Jak je však zřejmé i z celkového počtu případů, znásilnění je mnohem 

pravděpodobnější mezi známými. 

Má druhá hypotéza se nenaplnila v tom smyslu, že jsem předpokládala, že obhájci 

kladli více než polovinu problematických otázek – reálně však toto procento bylo vyšší, 

jednalo se téměř o tři čtvrtiny všech otázek.  

Z provedeného zkoumání je zřejmé, že ačkoli se o právech obětí hovoří více než 

dříve, jejich uplatňování v průběhu výslechu značně pokulhává. Nevhodné otázky přitom 

kladou zejména obhájci obviněných v rámci uplatňování všech prostředků obhajoby, bez 

ohledu na to, že by nesprávně vedený výslech mohl vést až k sekundární viktimizaci 

obětí. Jaké změny v tomto ohledu navrhuji, bude rozebráno v následující části práce. 

Závěrem si dovolím podotknout, že hodnocení všech zkoumaných otázek je zcela 

subjektivní, neboť žádné směrnice či kategorizace neexistují. Posuzovala jsem všechny 

otázky v kontextu celého vyznění výslechu i v kontextu trestného činu, k němuž se 

vyšetřování vztahovalo. Jinak může ta samá otázka vyznít v případě znásilnění oběti 

známým pachatelem a jinak v případě, kdy oběť pachatele neznala.  
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6.6 Úvahy de lege ferenda 

V předchozích kapitolách byl podrobně popsán výslech poškozené osoby z hlediska 

trestněprávního, kriminologického a kriminalistického.  

Mé názory a úvahy jsem prezentovala v celé práci, nicméně dovolím si shrnout své 

úvahy de lege ferenda na následujících řádcích. 

 

Primární problém pojící se s výslechem poškozené osoby je dle mého názoru to, že 

pokud poškozený není zastoupen zmocněncem, velice těžko se domáhá svých práv. 

Domnívám se, že stejně jako je zakotveno povinné zastoupení obviněného obhájcem, 

mělo by být zakotveno i povinné zastoupení poškozeného zmocněncem, a to 

v případech, kdy je poškozený zvlášť zranitelnou obětí podle zákona o obětech TČ. Tak 

by se alespoň částečně zamezilo tomu, aby orgány činné v trestním řízení a (zejména) 

obhájci obviněných jednali s poškozeným necitlivým způsobem.  

Mám za to, že zmocněnec poškozeného, pokud je jím advokát, je schopen zabránit 

tomu, aby byly poškozenému kladeny otázky, které mohou u něj vést až k sekundární 

viktimizaci. Nadto se domnívám, že již pouhá přítomnost zmocněnce poškozeného 

působí na ostatní osoby přítomné u úkonů trestního řízení jako faktor, který berou v úvahu 

při jednání s poškozeným, a přistupují k němu slušněji. 

 

Dalším návrhem je to, aby orgány činné v trestním řízení vylepšily způsob, jakým 

poškozeným a obětem poskytují poučení o jejich právech. Současný stav, kdy jsou 

poškozeným předkládána mnohastránková poučení se stručným poukazem na 

nejzákladnější práva, je dle mého názoru dlouhodobě neudržitelný, a nadto odporuje 

smyslu zákona o obětech TČ. Dle mých zkušeností poškození poučení nečtou, a pokud 

ano, pak nejsou schopni je bez dalšího vysvětlení náležitě pochopit.  

S tím souvisí i názor Jiřího Jelínka vyslovený v článku Zákon o obětech trestných 

činů – jeho nedostatky a možnosti řešení, s nímž se plně ztotožňuji, tedy že by orgány 

činné v trestním řízení měly mít možnost odložit poučení oběti až na dobu, kdy to bude 

pro ni vhodné, a nikoli dle zákona o obětech TČ poučovat oběť hned při prvním kontaktu. 

Současná právní úprava totiž dle mého názoru nebere v potaz možné rozrušení oběti 

krátce po spáchání trestného činu, kdy tato nebude schopná řádně vnímat, co je jí 

sdělováno nebo předkládáno písemně. 
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Dalším návrhem týkajícím se výslechu poškozeného je možnost výslechu 

poškozeného v prostředí, které je jemu příjemné. Výslechy poškozených osob 

probíhají téměř výhradně v prostředí strohých služeben policejních orgánů, ačkoli 

mnohdy by z psychologického hlediska mohlo být vhodnější výslech provést 

v neutrálním či pro poškozeného příjemnějším prostředí. Minimálně by např. v případech 

zvlášť zranitelných obětí bylo na místě zřídit místnosti, které by na vyslýchané osoby 

působily uklidňujícím dojmem. Domnívám se, že by to přispělo k zmenšení obav 

poškozených osob ze samotného výslechu. 

 

Co se týče výslechu zvlášť zranitelných obětí, de lege ferenda bych navrhovala, aby 

u nich byla povinná přítomnost psychologa. Psycholog by měl možnost určit, že některé 

otázky pokládané poškozené osobě nejsou vhodné, a zamezit tak tomu, aby u zvlášť 

zranitelných obětí docházelo necitlivým vedením výslechu k sekundární viktimizaci. 

Psycholog také může kromě vhodného vedení výslechu zhodnotit osobnost poškozeného, 

jeho emoční vztah k projednávané věci, jeho obecnou a speciální věrohodnost, aj.385 

S výslechem zvlášť zranitelných obětí souvisí také výslech svědků mladších 18 let. 

Navrhla bych novelizaci trestního řádu v tom smyslu, že výslech svědka mladšího 18 let 

může provádět pouze speciálně vyškolený kriminalista, případně, že výslechu takového 

svědka musí být přítomen soudce. Toto opatření považuji za vhodné z toho důvodu, že za 

některých okolností již nemusí být výslech svědka mladšího 18 let opakován při hlavním 

líčení, a dle mého názoru by přítomnost soudce zajistila řádný průběh takového výslechu, 

aby na jedné straně nedocházelo ke krácení práv obhajoby a na druhé straně ke zbytečným 

stresujícím výslechům dětí. 

 

Jak jsem již uvedla v kapitole zabývající se zákonem o obětech TČ, považuji za 

nezbytné lépe nastavit současný systém podávání námitek proti položeným otázkám 

dle tohoto zákona. Dle aktuální právní úpravy může oběť podat proti položené otázce 

námitku, o níž rozhoduje vyslýchající orgán. Takto nastavená pravidla však téměř 

vylučují to, že se oběť domůže svých práv, a že otázka nebude připuštěna. Pokud totiž 

                                                      
385 NETÍK, Karel a Daria NETÍKOVÁ. Je třeba znalců z oboru psychologie v trestním řízení? Bulletin 

advokacie. 2007, 2007(3), 41. 
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pro oběť nevhodnou otázku položí přímo policejní orgán a o její námitce rozhoduje také 

on, je téměř jisté, že námitka bude zamítnuta jako neopodstatněná. Osobně nejsem příliš 

optimistická, ani co se týče podání námitek proti otázkám obhájců obviněných, neboť 

mám za to, že policejní orgán bude mít obavu z krácení práv obhajoby.  

Navrhuji tedy, aby o otázce rozhodovala nezúčastněná osoba (např. nadřízený 

vyslýchajícího či kolega s většími zkušenostmi s výslechem obětí trestných činů). Ideální 

by dle mého názoru bylo, aby někteří policisté byli přímo vyškoleni pro zacházení 

s oběťmi trestných činů a pro vedení podobných výslechů. 

Ačkoli následující návrh de lege ferenda přímo nesouvisí s výslechem poškozených 

osob, domnívám se, že by se za každou cenu mělo zamezit, aby se oběti setkávaly 

v trestním řízení s pachatelem trestného činu. Zákon o obětech TČ s takovými 

opatřeními počítá, pokud ale orgán činný v trestním řízení takové žádosti oběti nevyhoví, 

tato proti tomu nemá žádnou možnost obrany. V tomto smyslu bych navrhovala do 

zákona o obětech TČ či přímo do trestního řádu vtělit právo oběti napadnout takové 

rozhodnutí o nevyhovění žádosti oběti o zamezení setkání s pachatelem stížností, o které 

by rozhodoval nadřízený orgán v trestním řízení. 

 

Zcela se také ztotožňuji s názorem vysloveným v článku Cíle při profesionální práci 

s obětí a pachatelem násilného trestného činu – restorativní přístup, dle nějž namísto 

současného systému, v němž oběť i pachatel mají v trestním řízení ve své podstatě velmi 

malou roli (spíše než aktivními účastníky jsou pouhými nositeli důkazů), by měly 

v trestním řízení stát v popředí potřeby oběti. Pečlivé a podrobné projednání toho, jaké 

následky měl spáchaný trestný čin na život oběti, by mohlo pachatele lépe vést k nápravě 

než strohý průběh trestního řízení.386 

 

Závěrem si dovolím jedno doporučení, které by mělo stát nade všemi shora 

zmíněnými. Domnívám se, že nejčastějším důvodem sekundární viktimizace 

poškozených osob je nedostatek empatie ze strany orgánů činných v trestním řízení a 

obhájců. Jak orgány činné v trestním řízení, tak obhájci, by měli být dle mého názoru lépe 

školeni a připravováni na svou účast při výslechu, a na to, jakým způsobem 

                                                      
386 MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Cíle při profesionální práci s obětí a pachatelem 

násilného trestného činu – restorativní přístup. Trestněprávní revue. 2012, 2012(9), 198. 
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s poškozenými jednat. Speciálně zaměřená školení se zkušenými psychology a 

vyslýchajícími by mohla přispět k tomu, aby se osoby účastnící se výslechu dokázaly do 

poškozených osob lépe vcítit a citlivěji s nimi jednat. Nelze totiž nevidět to, že zejména 

mnohé otázky položené obhájci obviněných vykazují známky neslušného a hrubého 

chování vůči obětem se snahou je znevěrohodnit. Školení pořádaná v rámci České 

advokátní komory by mohla již advokátní koncipienty naučit, jakým způsobem vést 

výslech ve prospěch obviněného při zachování slušnosti vůči poškozenému.  

V současné době však takováto specializovaná školení chybí jak na půdě České 

advokátní komory, tak mezi dalšími školeními pro orgány činné v trestním řízení. I přes 

to by se však osoby pokládající poškozenému dotazy měly vždy k poškozenému chovat 

maximálně ohleduplně a slušně, aby zamezily dalšímu zraňování poškozených. 
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Závěr 

 

Tato rigorózní práce si vytkla za cíl zmapovat úpravu výslechu poškozené osoby 

z hlediska kriminologického, kriminalistického a trestněprávního. Ačkoli k tomuto 

poměrně úzkému tématu nelze nalézt příliš velké množství relevantních pramenů, 

domnívám se, že se mi podařilo tuto problematiku dostatečně podrobně prozkoumat. Svůj 

podíl na tom jistě má i moje praxe advokátního koncipienta, v níž jsem několikrát 

vystupovala jako substitut zmocněnce poškozeného, a mám tedy za to, že některé mé 

postřehy více přiblížily toto téma praxi.  

Těžištěm této práce je však vlastní empirický výzkum prováděný z poskytnutých 

soudních spisů Obvodního soudu pro Prahu 9 a z jednoho spisu z mé praxe. Zkoumány 

byly výslechy týkající se trestného činu znásilnění. Tento trestný čin jsem si vybrala zcela 

účelově na základě své zkušenosti při psaní mé diplomové práce, neboť již tehdy jsem 

zjistila, že orgány činné v trestním řízení a zejména obhájci mnohdy přistupují k obětem 

necitlivým způsobem. Tento předpoklad se ještě výrazněji projevil v této rigorózní práci.  

V úvodu jsem si vytyčila za cíl ukázat, jak nevhodné otázky mohou vést až 

k sekundární viktimizaci obětí (poškozených). Zde si dovolím jednu poznámku – 

sekundární viktimizace není měřitelná veličina v tom smyslu, že by bylo možné pouze na 

základě trestního spisu určit, zda k ní u oběti došlo nebo nedošlo. Sekundární viktimizace 

bývá zkoumána na základě rozhovorů specialistů (zejména psychologů nebo např. 

pracovníků Bílého kruhu bezpečí) s oběťmi, proto jsou mé závěry značně subjektivní. 

Vycházela jsem však z toho, jak bych danou situaci vnímala, pokud bych se na místě té 

konkrétní osoby ocitla já sama, nebo pokud bych byla v pozici jejího zmocněnce a mohla 

na danou otázku reagovat námitkou, zda bych tak učinila. Proto mé závěry z empirického 

výzkumu nelze považovat za objektivní pravdu určenou na základě výpočtů a tabulek. 

Pokud si však odmyslíme subjektivitu tohoto výzkumu, jsou závěry z něj značně 

znepokojivé. Již jen množství otázek považovaných mnou za nevhodné je vysoké 

(celkově jsem nalezla šedesát osm nevhodných otázek z devatenácti soudních spisů – to 

znamená, že při průměrném počtu cca dvaceti otázek na jeden spis je téměř každá pátá 

otázka pro oběť zraňující nebo jiným způsobem špatně položená).  

Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji jsou poškozeným kladeny zraňující otázky 

v případě, kdy byl pachatelem někdo jim známý, a to zejména tehdy, když to byla osoba 
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z okruhu dlouhodobých známých. Tyto otázky pak byly nejvíce pokládány ze strany 

obhájců obviněných. 

Shora uvedené závěry pak korespondují s vytyčenými hypotézami a se zkušeností 

z mé praxe. Domnívám se, že původem nesprávného jednání s poškozenými je nedostatek 

empatie a taktu ze strany obhájců a orgánů činných v trestním řízení. Školení zaměřená 

na jednání s oběťmi trestných činů by měla být dle mého názoru součástí vzdělávání 

advokátních koncipientů i orgánů činných v trestním řízení, neboť pouhá znalost práva 

v tomto případě nestačí.  

Závěrem si dovolím podotknout, že ačkoli se o poškozených a obětech v posledních 

letech hovoří se zvyšující se četností, mám za to, že k chybám v přístupu k nim dochází 

stále až příliš často. Nic na tom dle mého názoru nezměnil ani zákon o obětech TČ, který 

sice tuto problematiku zevrubně upravuje, ale jeho dopady v praxi jsou neveliké. Ráda 

bych věřila tomu, že v budoucnu se situace v důsledku větší informovanosti a 

erudovanosti osob přicházejících do styku s oběťmi zlepší, k čemuž bych ráda přispěla i 

touto rigorózní prací.  
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Resumé 

Rigorózní práce s názvem Výslech poškozeného z trestněprávního, 

kriminologického a kriminalistického hlediska se zabývá tématem výslechu poškozeného 

s akcentací aspektu sekundární viktimizace způsobené výslechem. Jejím cílem je přiblížit 

problematiku výslechu poškozené osoby a ukázat praktické problémy, které jsou 

s výslechem spojené. Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž šestá kapitola obsahuje 

výzkum autora konkrétních soudních spisů. 

První kapitola se stručně zabývá historií postavení poškozeného v trestním řízení od 

počátku právních pramenů do 20. století, a následně definuje základní pojmy v této práci 

užívané, jako např. poškozený, oběť, sekundární viktimizace, výslech, atd. Druhá 

kapitola pak představuje výslech z pohledu trestního práva, kdy nejprve sumarizuje 

práva, která má poškozená osoba v trestním řízení, a následně rozebírá právní úpravu 

výslechu, zákaz výslechu, odepření výpovědi, a další trestněprávní aspekty výslechu. 

Třetí kapitola podrobně popisuje výslech z hlediska kriminalistického, klasifikuje různé 

druhy výslechů, zabývá se taktikou výslechu a v závěru představuje zvláštní druhy 

výslechů – výslech utajeného svědka, výslech dítěte a výslech před rekognicí. Čtvrtá 

kapitola přináší výklad o obětech trestných činů, o sekundární viktimizaci, jejích 

příčinách a následcích, a shrnuje doporučení pro jednání s oběťmi trestných činů. Pátá 

kapitola se zabývá zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a uvádí, jaké změny 

tento zákon přinesl, přičemž se kriticky vyjadřuje k praktickému dopadu tohoto zákona 

na praxi. Šestá a stěžejní kapitola této rigorózní práce ukazuje na konkrétních příkladech 

ze soudních spisů chyby ve výslechu poškozené osoby a navrhuje možná řešení některých 

nežádoucích situací. 
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