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Úvod

Jako téma mé diplomové práce jsem si  zvolila  výslech svědka v civilním procesu.  Tento 

institut  je  jedním  z nejužívanějších  důkazních  prostředků  v  občanském  soudním  řízení, 

zejména proto, že je poměrně snadno dostupný. Troufám si však říct, že zároveň, vzhledem 

k tomu, že u svědka sehrává výraznou roli jeho chování a vyjadřování při výslechu, jedná se 

také o jeden z nejnáročnějších důkazních prostředků. Náročnost svědecké výpovědi spočívá 

nejenom v jeho samotném provedení, ale hlavně v následném hodnocení, které klade v tomto 

ohledu na osobu soudce nemalé nároky, neboť jeho úkolem je se rozhodnout, zda je svědkova 

výpověď pravdivá.  

Téma  výslech  svědka  v civilním  procesu  jsem si  zvolila  jako  téma  mé diplomové  práce 

z mnoha důvodů. Rozhodla jsem se pro něj nejenom proto, že je občanské právo procesní 

obor, který mi byl v rámci mého studia nejbližší, ale hlavně pro neustálou aktuálnost tohoto 

tématu. 

Byť  se  zdá,  že  tento  tradiční  institut  nemá  již  mnoho  prostoru  vyvíjet  se,  přesto  k jeho 

neustálému vývoji dochází. Přispívají k němu zejména technické možnosti dnešní moderní 

doby,  které  proces  výslechu  svědka  usnadňují.  V této  souvislosti  bych  zmínila  novelu 

občanského soudního řádu, která přinesla změnu v zaznamenávání průběhu jednání tak, že se 

provedené dokazování zaznamenává ve formě zvukového nebo obrazového záznamu (CD, 

DVD),  což  upozadilo  zaznamenávání  ve  formě  protokolu,  které  je  dnes  užíváno  pouze 

v určitých případech.  U svědecké výpovědi se tak lze vyvarovat chybám a nepřesnostem, 

které jsou s protokolací spojeny.

Vzhledem k tomu, že jsem si vybrala poněkud konkrétní téma, bylo cílem mé diplomové 

práce  přehledně  a  uceleně  podat  výklad  týkající  se  problematiky  výslechu  svědka. 

Komplexně se zaměřit nejenom na postup provádění výslechu a jeho hodnocení, ale také na 

osobu  svědka  jako  takovou.  Tato  práce  se  bude  také  detailněji  věnovat  problematice 

mlčenlivosti,  která je s výslechem svědka neodmyslitelně spojena. V kapitole, která je této 

problematice věnována, se snažím na základě komparativní metody porovnat a poukázat na 

rozdíly  v úpravě  povinnosti  zachovávat  mlčenlivost  ohledně  utajovaných  informací  dle 

zákona č.  412/2005 Sb.,  o  ochraně  utajovaných informací  a  bezpečnostní  způsobilosti  ve 

znění  pozdějších  předpisů,  s  úpravou  povinnosti  zachovávat  mlčenlivost  ve  zvláštních 

zákonech. 
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Tato diplomová práce je se zřetelem na logickou strukturu členěná mimo úvodu a závěru do 

10 kapitol, které na sebe vzájemně navazují. S pomocí deskriptivní metody, která vzhledem 

ke zvolenému tématu v mé práci převažuje, se budu snažit čtenáři mé práce podat ohledně 

zvoleného tématu  takový výklad,  aby byl  schopen po přečtení  této  práce  co nejuceleněji 

problematiku týkající se výslechu svědka pochopit.

Jako  zdroje  sloužící  k vypracování  mé  diplomové  práce  mi  poslouží  nejenom  knižní 

publikace, komentáře a právní předpisy, ale také značně rozsáhlá judikatura, která je pro tento 

institut  příznačná,  a  odborné  články  dostupné  nejen  z právních  periodik,  ale  také  články 

uveřejněné na právních informačních systémech.
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1. Důkazní prostředky obecně a jejich dělení

Důkazní prostředek z pohledu právní teorie chápeme buď jako proces, kterým je opatřována 

znalost konkrétních skutečností (čtení listiny, postup při ohledání), nebo jako zdroj informací 

(listina,  svědek,  věc,  která  je  předmětem  ohledání).  Za  důkaz  naopak  považujeme  až 

konkrétní poznatek, jenž nám znalost důkazního prostředku přinese.1 

Důkazní prostředky je možné různě dělit a to hned z několika hledisek. Jedním z možných 

dělení  je  dělení  na  důkazy  přímé  a  nepřímé  podle  to,  jaký  mají  vztah  k dokazované 

skutečnosti. Důkazy přímé jsou takovými důkazy, které přímo buďto potvrzují nebo vyvracejí 

určitou skutečnost, naproti tomu důkazy nepřímými jsou důkazy takové, které potvrzují nebo 

vyvracejí  skutečnost  prostřednictvím  skutečnosti  jiné,  tedy  tzv.  zprostředkované.  Dalším 

z možných členění je rozlišování z hlediska formy důkazů, tedy na ústní, písemnou nebo jiné 

povahy.2 A nakonec  bych ráda  zmínila  rozlišení  důkazu opaku a  protidůkazu.  Oběma je 

společné to, že určitou skutečnost, která je tvrzena jiným účastníkem řízení vyvrací, důkaz 

opaku pak zároveň prokazuje její opak.3 

V  ustanovení  §  125  zákona  č.  99/1963  Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění  pozdějších 

předpisů  (dále  jen  „OSŘ“)  nalézáme  vodítko  k tomu,  jaké  důkazní  prostředky  je  možné 

v procesním  dokazování  použít.  Toto  ustanovení  říká,  že  „za  důkaz  lze  použít  všechny 

prostředky,  jimiž  lze zjistit  stav věci“.4 Zákon následně demonstrativně  vymezuje  v praxi 

nejčastěji  využívané  důkazní  prostředky.  Zejména  se  jedná  výslech  svědků,  znalecký 

posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné 

listiny, ohledání, výslech účastníků.

1 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 883.

2 Ústní formou je zejména výslech, u kterého pak rozlišujeme, jaká osoba je vyslýchána, k čemuž dojdeme z 

pohledu jejího postavení v řízení. Z tohoto hlediska je pak rozdíl, zda je vyslýchaná osoba účastníkem řízení, 

svědkem, nebo osobou dle § 126a OSŘ. U písemné formy se jedná o listiny, které mohou být soukromé nebo 

veřejné a nakonec důkazním prostředkem jiné povahy může být například zvukový záznam.

3 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4, s. 574 – 575.

4 Ustanovení § 125 OSŘ.
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Jak  vyplývá  z definice,  tento  výčet  je  demonstrativní  a  dává  proto  soudu  určitou  míru 

volnosti k tomu, jakým způsobem si potřebné informace opatří. Soud má prostor k tomu, aby 

využil  jakýkoliv důkazní prostředek, který mu umožní zjistit  skutkový stav věci.  Vždy je 

však potřeba dodržet zákonem upravený způsob a ustálené procesní zvyklosti, jakými má být 

důkazní  prostředek  proveden,  existuje-li  takováto  úprava,  neboť  v opačném  případě  by 

nebylo  možné  k výsledkům  takového  dokazování  přihlížet.  V případě,  že  soud  provádí 

dokazování  prostřednictvím  jiných,  než  vyjmenovaných  prostředků  v zákoně,  určí  také 

způsob jeho provedení a to vzhledem k jeho povaze, jak vyplývá ze závěru § 125 OSŘ.5

1.1. Důkazní  prostředky  upravené  v občanském  soudním 

řádu

V této podkapitole se budu snažit ke každému důkaznímu prostředku, který zákon výslovně 

upravuje,  alespoň  lehce  přiblížit  to  nejpodstatnější,  přičemž  výslechu  svědka  se  budu 

podrobně věnovat v následujících kapitolách.

- Znalci, znalecký posudek (expertiza) a odborná vyjádření

Úpravu těchto důkazních prostředků nacházíme v ustanovení § 127 OSŘ. Z dikce zákona 

vyplývá,  je-li  pro  rozhodnutí  nezbytné  posoudit  určité  skutečnosti  ve  světle  odborných 

znalostí  a až v případě,  že není možné takové znalosti  opatřit  odborným vyjádřením nebo 

jsou-li pochybnosti o správnosti odborného vyjádření, soud ustanoví usnesením znalce, a to i 

za  situace,  že  sám takové  znalosti  má.  V některých  případech  vyplývá  přímo ze  zákona 

povinnost, aby byl znalec ustanoven, v jiných případech potřeba ustanovení znalce vyplývá 

ze samotné povahy věci nebo ustálené judikatury.

- Zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob

OSŘ ve svém § 128 stanovuje  povinnost  dotázaných  osob nebo orgánů sdělit  významné 

skutečnosti pro řízení. Toto ustanovení je soudem využíváno v případě, kdy potřebuje zjistit 

informace důležité  pro řízení.  Jedná se zejména o informace,  ke kterým účastníci  nemají 

přístup nebo které jsou jimi tvrzeny v rozporu se skutečným stavem věci.

5 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 883.
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- Listiny

Listinné důkazy jsou důkazními prostředky, jejichž podstatou je podání zprávy na takovém 

podkladu,  který je  možný předložit  soudu (zejména papír  nebo podobný materiál,  ovšem 

v dnešní době s ohledem na technický rozvoj mluvíme také o nosičích, jež mají elektronickou 

podobu).  Občanský  soudní  řád  nepodává  definici  listiny,  avšak  z §  134  OSŘ  můžeme 

dovozovat rozlišení na listiny soukromé a veřejné. 

- Ohledání

Dalším z důkazních prostředků, jež zákon výslovně upravuje,  je ohledání.  Je řazeno mezi 

přímé důkazní prostředky, neboť jeho prostřednictvím soud získává přímé poznatky ohledně 

předmětu či jevu, což ho činí jedním z nejspolehlivějších důkazních prostředků a zároveň ho 

od ostatních důkazních prostředků odlišuje. Předmětem ohledání mohou být nejenom věci 

movité  a  nemovité,  ale  je  možné  podrobit  ohledání  také  osobu.  S ohledem  na  předmět 

ohledání  je  určen  způsob,  kterým  se  ohledání  provede  (ohledání  osoby  či  lidského  těla 

provádí znalec).

Výslech účastníků

Posledním  z výslovně  zákonem  upravených  důkazních  prostředků  je  výslech  účastníků, 

kterému bych v této kapitole ráda věnovala větší pozornost. Na úvod je potřeba zmínit, že 

nelze  zaměňovat  situaci,  kdy výslech  účastníka  slouží  k prokázání  jeho tvrzení  a  je  tedy 

důkazním  prostředkem,  se  situací,  kdy  účastník  řízení  uplatňuje  svá  procesní  práva 

procesními úkony jako například svým přednesem. Touto problematikou se zabýval Nejvyšší 

soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), který v dovolacím řízení zamítl dovolání 

žalovaného,  jenž  namítal,  že  jak  soudem  prvostupňovým,  tak  soudem  odvolacím,  bylo 

porušeno  jeho  právo  se  k věci  vyjádřit,  neboť  nebyl  proveden  jeho  účastnický  výslech. 

Z pohledu  soudu  je  důkazní  prostředek  výslech  účastníka  jedním  z možných  důkazních 

prostředků,  který  soudu  slouží  ke  zjištění  skutkového  stavu  věci,  při  němž  se  účastník 

vyjadřuje  k rozhodným skutečnostem,  avšak  nemůže  jeho  prostřednictvím  uplatňovat  svá 

procesní práva. Pokud soud rozhodne, že výslech účastníka neprovede, tak vzhledem k výše 

uvedenému to neznamená, že účastníkovi řízení odejme právo vyjádřit se k věci či ostatním 

důkazům.6

6 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. 32 Cdo 4892/2010, dostupné z http://www.nsoud.cz/.
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Jedná se o důkazní prostředek, který je po novele občanského soudního řádu z 1. 1. 2001 ve 

věcech nesporných využíván jako důkaz plnohodnotný a soud ho může nařídit vždy, pokud to 

považuje  za  potřebné  k zjištění  skutkového  stavu  věci7.  Naopak  ve  sporném  řízení  je 

účastnický výslech soudem nařízen, pokud nelze dokazovanou skutečnost prokázat jinak a 

pokud s tím účastník,  který  má být  vyslechnut,  souhlasí.8 Soud,  stejně  jako při  výslechu 

svědka,  účastníka  řízení  poučuje  o  jeho  povinnosti  vypovídat  pravdu a  nic  nezamlčovat. 

Avšak na rozdíl od svědka, vzhledem ke svému postavení v řízení nemůže být trestně stíhán 

za  křivou  výpověď.9 I  přes  podpůrný  charakter  tohoto  důkazního  prostředku,  který  je 

uplatňován  ve  sporném  řízení,  má  soud  stejnou  povinnost  vypořádat  se  v odůvodnění 

rozhodnutí s případným zamítnutím návrhu na vyslechnutí účastníka, jako u jiných důkazních 

prostředků. Pokud by tak neučinil, jednalo by se o opomenutý důkaz, který je nepřípustný.10 

K povinnosti dostatečně odůvodnit zamítnutí návrhu na výslech účastníka se vyjádřil Ústavní 

soud tak, že se musí jednat o adekvátní odůvodnění, nikoliv konstatování, jako tomu bylo 

v tomto  nálezu,  kdy  Krajský  soud  v odůvodnění  pouze  prohlásil,  že  návrh  na  výslech 

účastníka zamítl, neboť jej shledal bezpředmětným dle ustanovení § 131 OSŘ. Odůvodnění 

musí  obsahovat  určité  myšlenkové  operace,  není  možné,  aby  se  soud  spokojil  pouze 

s takovýmto obecným prohlášením.11 

Výslech nezletilého účastníka

Ustanovení § 100 odst. 3 OSŘ umožňuje v případě, že je účastníkem řízení nezletilé dítě, 

pokud  je  schopno  formulovat  vlastní  názory,  aby  soud  zjistil  názor  na  věc,  která  je 

předmětem řízení. Je zároveň vyjádřením čl. 12 Úmluvy o právech dítěte12, který zakotvuje 

právo  dítěte  být  slyšeno,  tedy  aby  vyjádřilo  svůj  názor.  Nelze  ovšem  na  obsah  tohoto 

ustanovení nahlížet jako na důkazní prostředek, neboť jeho podstatou je pouze zjištění názoru 

7 Ustanovení § 22 zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních.

8 Ustanovení § 131 OSŘ.

9 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

Právnické učebnice. ISBN 9788073804374, s. 218 – 219.

10 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 344.

11 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 2568/07, dostupné z https://nalus.usoud.cz/. 
12 Úmluva o právech dítěte vyhlášená ve Sbírce zákonů jako sdělení Federálního Ministerstva zahraničních věcí 

pod č. 104/1991 Sb.
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na věc nikoliv potvrzením určité skutečnosti,  která je tvrzena. Za splnění podmínek § 131 

OSŘ však  není  vyloučeno,  provedení  takového  důkazního  prostředku.  Výslech  dítěte  je 

možné provést i bez přítomnosti dalších osob, výjimečně lze vyslýchat také prostřednictvím 

zástupce  dítěte,  znaleckého  posudku  nebo  orgánu  sociálně-právní  ochrany  dětí  (dále  jen 

„OSPOD“).13

1.2. Důkazní  prostředky neupravené v občanském soudním 

řádu

Jak již bylo zmíněno v předchozí  kapitole,  ustanovení § 125 OSŘ podává demonstrativní 

výčet důkazních prostředků, proto je možné za důkaz použít i jiné prostředky, než výslovně 

zmíněné,  kterými  je  možné zjistit  stav věci.  Mohou jimi  být  například  zvukový záznam, 

obrazový záznam, dokumenty v elektronické podobě, počítačová data, fotografie a jiné. Soud 

nejen  určí  způsob provedení  takového důkazu,  ale  zároveň musí  vykonat  různá  opatření, 

zejména zajistit určitou techniku, prostřednictvím které bude důkaz proveden.14 

S ohledem na judikaturu lze jako jiný důkazní prostředek připustit i takový, který je českému 

právu neznámý.  Tím může být  tzv.  affidavit,  neboli  písemné prohlášení  účastníka  řízení, 

svědecký výslech prostřednictvím komisionáře či  tzv.  pre-trial  discovery documents,  tedy 

shromažďování důkazů, které provedl cizozemský soud ve stádiu před zahájením řízení.15 

Vzhledem  k tomu,  že  tyto  jiné  důkazy  nelze  podřadit  např.  pod  svědeckou  výpověď  či 

výslech účastníka, musí být soud s ohledem na jejich hodnocení opatrný a k jejich doplnění či 

upřesnění zároveň využít jiný důkazní prostředek, konkrétně svědeckou nebo účastenskou 

výpověď. Jiné druhy důkazních prostředků dále můžeme nalézt v některých zákonech, které 

se zabývají konkrétní problematikou.16

13 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. 

V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-279-3, s. 290.

14 SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní proces. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 8086861090, s. 531 – 532.

15 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 8. 1987, sp.zn. Cpjf 27/86, [R 26/1987 civ.]. In: Beck-online 

[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 11. 2017]. Dostupné z https://www.beck-

online.cz/ .
16 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 9788075020765, s. 233 – 234.
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- Nepřípustný důkaz

V průběhu dokazování  může nastat  situace,  kdy je  účastníkem navrhnut  k prokázání  jeho 

tvrzení takový důkaz, který označujeme za nepřípustný. Tato okolnost pak omezuje účastníka 

při použití určitého důkazního prostředku v dokazování. Nepřípustným důkazem je důkaz, 

který  účastník  neopatřil  v souladu  s právními  předpisy,  nebo  při  jeho  pořizování  došlo 

k porušení něčích práv. Může to být důkaz získaný výslechem svědka, který měl povinnost 

zachovat  mlčenlivost,  nebo  odposlech  telefonického  hovoru  bez  souhlasu  či  vědomí 

odposlouchaných osob. Takovýto důkaz soud neprovede a označí ho za nepřípustný, neboť 

by  jeho  provedením  došlo  k zásahu  do  základního  lidského  práva  na  ochranu  tajemství 

podávané telefonem podle čl.  13 ústavního zákona č.  2/1993 Sb., Usnesení předsednictva 

České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí  ústavního 

pořádku  České  republiky  (dále  jen  „LZPS“).  Určité  koncepce  nepřípustného  důkazu 

nalézáme v judikatuře jak Nejvyššího soudu, tak soudu Ústavního.17 

17 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4, s. 576.
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2. Osoba svědka v civilním řízení

V  následujících kapitolách bych se ráda věnovala již samotnému tématu mé diplomové práce 

a to výslechu svědka v civilním procesu, jako jednomu z nejčastěji využívaných důkazních 

prostředků.  Konkrétně  se  tato  kapitola  bude  zabývat  samotnou  osobou  svědka,  jak  jej 

upravuje zákon a instituty jako povinnost mlčenlivosti a práva odmítnutí vypovídat. 

Za  svědka zákon označuje  fyzickou osobu,  která  není  účastníkem,  ovšem jeho konkrétní 

pozitivní  definici  nepodává.  Negativním  výčtem  však  z ustanovení  §  126  odst.  1  OSŘ 

dovozujeme,  že  se  jedná  o  osobu  odlišnou  jak  od  samotného  soudu,  účastníků,  tak  od 

ostatních subjektů řízení. Tato osoba přímo vnímala určitou skutečnost svými smysly (něco 

viděla,  či  slyšela  nebo  jinak  vnímala),  a  proto  byla  soudem vyzvána,  aby  vypovídala  o 

skutečnostech,  které  takto  vnímala.  Jiné požadavky k osobě svědka zákon neuvádí.  Proto 

z této  zákonné  definice  vyplývá,  že  svědkem  může  být  například  také  dítě  nebo  osoba 

omezená  na  svéprávnosti,  u  kterých  zároveň  sám soud  zhodnotí,  jaká  je  nejenom jejich 

schopnost vypovídat, ale také věrohodnost. Ustanovení § 126 OSŘ tedy upravuje zákonnou 

svědeckou  povinnost,  čímž  se  rozumí  povinnost  svědka  se  na  předvolání  dostavit  a 

vypovídat.18

Předmětem svědecké výpovědi jsou skutečnosti, které se staly v minulosti, k nimž se svědek 

vyjadřuje. Naopak svědkovi nepřísluší se věnovat otázce hodnocení těchto skutečností nebo 

jakékoli vyjadřování svého názoru na danou věc.19 Nejvyšší soud se k této otázce vyslovil ve 

svém rozsudku v řízení ve věci o určení, že pracovní poměr žalobkyně nadále trvá. V této 

věci  jako  svědek  vypovídal  vedoucí  zaměstnanec  žalované,  který  se  v rámci  výpovědi 

vyjadřoval  nejenom  ke  skutečnostem,  které  popisovaly  obsah  jednání  mezi  ním  jako 

vedoucím zaměstnancem žalované se žalobkyní, jež tvořily předmět výslechu, ale také uvedl 

svůj názor, jaký byl výsledek takového jednání po právní stránce. Nejvyšší soud v této věci 

uvedl, že pokud se svědek vyjadřoval k datu rozvázání pracovního poměru, nejednalo se o 

výpověď ohledně skutečností, které vnímal svými smysly, nýbrž o jeho závěru ohledně takto 

vnímaných skutečností. Proto odvolací soud k takovému názoru svědka nepřihlížel a v úvahu 

18 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 9788075020765, s. 235.

19 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 

Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 9788073804374, s. 215.
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vzal pouze takové informace, které svědek svými smysly vnímal. V konkrétní věci se jednalo 

o popis hovorů.20 

2.1. Zákonná svědecká povinnost

V souvislosti  se  svědeckou  výpovědí  ukládá  ustanovení  §  126  odst.  1  OSŘ  povinnost 

každému, kdo byl soudem předvolán,  aby vypovídal o skutečnostech,  které vnímal svými 

smysly,  se  dostavit  na  toto  předvolání  k soudu  a  jako  svědek  vypovídat.  Vzhledem 

k hlavnímu rysu svědka,  kterým je  jeho nezastupitelnost  jako osoby,  která  určitou  situaci 

sama  zažila,  vyplývá,  že  se  jedná  o  povinnost,  která  je  stanovena  pouze  fyzické  osobě. 

Nejedná se o právo volby, jako je občas lidmi chápáno, což dokazuje také fakt, že svědek 

může být předveden, může mu být uložena pořádková pokuta, nebo přichází odpovědnost 

v rámci trestněprávní roviny. Zároveň jej tato vlastnost, tedy nezastupitelnost svědka, odlišuje 

od postavení znalce nebo tlumočníka, jelikož tyto osoby mohou být zastoupeny jinou osobou, 

stejně odborně vzdělanou. 21 

2.2. Způsobilost svědka

Jak jsem již nastínila v úvodu této kapitoly, zákon neuvádí k osobě svědka, kromě toho, že se 

jedná o osobu odlišnou od účastníka, žádné jiné požadavky, které by bylo potřeba naplnit. 

Proto je možné, aby jako svědek vypovídala i osoba, jež nedisponuje plnou svéprávností. 

Jedná  se  o  osobu  omezenou  ve  svéprávnosti  či  osobu  nezletilou.  V případě  výslechu 

nezletilého svědka ovšem soud musí zhodnotit také jeho vyspělost, a zda je jeho výpověď 

relevantní. Samozřejmě, už z povahy věci vyplývá, že nelze provést výslech svědka tam, kde 

svědek  nemůže  komunikovat  (je  v kómatu)  nebo  projevit  svou  vůli  (poškození  hlavy).22 

Způsobilou ke svědecké výpovědi je také osoba, jež je zainteresovaná ať již ve prospěch, tak 

v neprospěch některého z účastníků, z čehož vyplývá, že svědeckou způsobilost nelze vázat 

20 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 7. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1908/2006, dostupné z http://www.nsoud.cz/.

21 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 9788075020765, s. 235.

22 SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. 

V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-279-, s. 287.

10

http://www.nsoud.cz/


na poměr k účastníkům nebo k věci. Soud při hodnocení svědecké výpovědi však přihlíží k 

okolnostem, které jsou způsobilé ovlivnit svědkovu výpověď, tedy případnou podjatost.23

- Tzv. osoba přezvědná

Od osoby svědka musíme odlišit tzv. osobu přezvědnou, která nepodává výpověď ve smyslu 

ustanovení § 126 odst. 1 OSŘ. Taková osoba pouze informuje soud ohledně konkrétní otázky 

týkající se opatření soudu. Jako příklad uvádím OSPOD v řízení ve věci svěření dítěte do 

péče rodiče. Poskytnutí  této informace není omezeno koncentrací,  může se proto jednat o 

kteroukoli fázi řízení.24

- Tzv. znalecký svědek

Jedná se o osobu,  která  je  vybavena takovými odbornými znalostmi,  s jejichž  pomocí  je 

schopna sama danou situaci odborně zhodnotit. Winterová příkladem uvádí „lékaře, který byl  

svědkem úrazu“.  Oproti  osobě přezvědné sice svědkem je,  ale  není  možné,  aby byl  jako 

svědek vyslýchán pouze ohledně těchto jeho odborných znalostí. Jednalo by se o nahrazování 

úkolu znalce nebo osoby, která má povinnost takovéto odborné vyjádření podat. To znamená, 

že soudu není odňata povinnost dle ustanovení § 127 OSŘ ustanovit znalce, vyskytnou-li se 

pro to v řízení důvody.25 K problematice znaleckého svědka se vyjádřil  ve svém rozsudku 

také Nejvyšší soud, jehož názor byl, že pokud soud přihlížel k odborným závěrům svědka, 

tedy považoval  jeho výpověď za znalecký důkaz,  řízení  pak mohlo být stiženou takovou 

vadou, jež mohla působit na správnost rozhodnutí.26

2.3. Odmítnutí vypovídat a povinnost mlčenlivosti

Z obecné povinnosti vypovídat zákon vyjímá osoby, které nemohou být slyšeny jako svědek, 

neboť v případě, že by jako svědek vypovídaly, jednalo by se o nepřípustný důkaz a nebylo 

23 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 9788075020765, s. 235.

24 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4, s. 579 – 580.

25 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 9788075020765, s. 235 – 236.

26 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 1998, sp. zn. 3 Cdon 385/96, dostupné z http://www.nsoud.cz/.
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by jej možné v řízení použít (osoby s povinností zachovávat mlčenlivost), a osoby, které mají 

možnost výpověď odepřít.

2.3.1. Odmítnutí vypovídat

Z obecné povinnosti svědka dostavit se na výzvu soudu a vypovídat o skutečnostech, jež sám 

vnímal  svými smysly, zákon uvádí určité  výjimky, na jejichž základě má právo výpověď 

odepřít. Výslovně zákon hovoří o možnosti odepřít výpověď, jestliže by osoba tím, že bude 

vypovídat,  způsobila sobě nebo osobám blízkým nebezpečí trestního stíhání.  Zákon uvádí 

definici osoby blízké, kterou je „příbuzný v řadě přímé, sourozenec, a manžel nebo partner  

podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dle jen „partner“); jiné osoby  

v poměru rodinném nebo obdobném se pokládající za osoby sobě navzájem blízké, pokud by  

újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to,  

že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.27 Soud o této 

možnosti  svědka musí  poučit,  a jestliže  se takové důvody u něho vyskytnou,  má svědek 

povinnost o nich soud informovat, neboť jen on je oprávněn posoudit důvodnost odepření 

výpovědi. Právo na odepření výpovědi je zároveň zakotveno také ústavně a to v čl. 37 odst. 1 

LZPS.

Svědek  má  tedy  možnost  výpověď  odepřít,  ovšem není  oprávněn  odmítnout  dostavit  se 

k soudu na jeho předvolání. V případě, že nastane situace, kdy svědek využije svého ústavně 

zaručeného práva výpověď odepřít,  je povinen soudu vysvětlit  důvody, pro které tak činí. 

Omezuje se ovšem pouze na takové informace, které sice soudu osvětlí důvod, ale zároveň 

nejsou tak konkrétní, aby způsobily ono nebezpečí trestního stíhání. 

Dále je potřeba zmínit, jak judikoval ve svém nálezu Ústavní soud, že právo odepřít výpověď 

se nevztahuje na celou výpověď, není tedy absolutní, ale pouze na části, v nichž jsou uváděny 

informace, které by mohly mít za následek nebezpečí trestního stíhání. Souvisí to s tím, že na 

počátku výslechu svědek souvisle vypovídá o skutečnostech, jež pozoroval, a v rámci svého 

monologu  může  potencionálně  ohrožující  informace  vynechat.  Proto  se  právo  odmítnout 

vypovídat  uplatní  až při  doplňujících  či  upřesňujících  otázkách.  Nelze  ovšem zobecňovat 

požadavky na důvodnost odepření  výpovědi  neboť jsou natolik  flexibilní  a  v rozhodovací 

27 Ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 
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praxi značně odlišné, že lze jejich důvodnost posuzovat až v konkrétní situaci.28 Zastávám 

názor, že z pohledu soudu není jednoduchou otázkou rozhodnout, zda se jedná o důvodné 

odmítnutí  výpovědi  neboť při  rozhodnutí,  že  je  odmítnutí  důvodné,  bude účastník řízení, 

který  svědecký  výslech  navrhnul,  nucen  hledat  k prokázání  svých  tvrzení  jiný  důkazní 

prostředek, naopak při rozhodnutí o nedůvodnosti vystaví svědka nebo jeho blízkou osobu 

nebezpečí trestního stíhání.

Jestliže soud i přes vysvětlení svědka rozhodne o jeho povinnosti vypovídat a svědek stále 

vypovídat odmítá, je oprávněn mu uložit pořádkovou pokutu. V této souvislosti si myslím, že 

v určitých případech, kdy se například svědek bojí z nějakého důvodu vypovídat, upřednostní 

raději i opakované uložení pořádkové pokuty před svou výpovědí. Naopak v případě, že soud 

rozhodne o důvodnosti odepření výpovědi, není povinen informovat účastníky řízení, neboť 

odvolání proti tomuto usnesení není přípustné.29

2.3.2. Povinnost mlčenlivosti

Mimo  právo  svědka  odmítnout  vypovídat  soud  musí  zohlednit  situaci,  kdy  mohou  být 

předmětem výslechu informace, o kterých je svědek povinen zachovávat mlčenlivost. Kromě 

informací, jež jsou chráněny zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 

bezpečnostní  způsobilosti  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  ochraně 

utajovaných  informací“)  se  jedná  také  o  jiné,  zákonem  stanovené  či  uznané  povinnosti 

mlčenlivosti. 

Dle zákona o ochraně utajovaných informací

V případě,  že  se  jedná  o  utajované  informace  dle  tohoto  zákona,  může  být  povinnost 

mlčenlivosti  prolomena  a  osobě  je  dovoleno  vypovídat  o  těchto  informacích,  jestliže  ho 

zprostí mlčenlivost příslušný orgán nebo ten, jehož zájem je povinností mlčenlivosti chráněn. 

Pokud  tento  orgán  odmítne  osobu  zprostit  mlčenlivosti,  není  možné,  aby  osoba  o  takto 

utajovaných informacích vypovídala,  ani aby soud označil  takovéto informace za předmět 

dokazování.  V tomto  případě  se  bude  jednat  zejména  o  informace,  které  by  při  svém 

vyzrazení byly schopny způsobit mimořádně vážnou či vážnou újmu České republice anebo 

28 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 1997, sp. zn. III. ÚS 149/97, dostupné z https://nalus.usoud.cz/.

29 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 309.
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by  mohly  ohrozit  život  či  zdraví  osob  a  to  v jakékoliv  podobě  a  na  jakémkoliv  nosiči. 

Zproštění  mlčenlivosti  je  vždy  omezeno  na  konkrétní  utajovanou  informaci,  přičemž  je 

potřeba dbát na to, aby se tak činilo pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou 

dobu.30

 Naopak, pokud příslušný orgán osobu mlčenlivosti  zprostí,  provede také určitá  opatření, 

která mají pomoct tyto informace ochránit. OSŘ postup při ochraně utajovaných informací 

upravuje  ve  svém ustanovení  §  116 odst.  2,  ve  kterém dává soudu možnost  uvážit,  zda 

provede opatření a vyloučí veřejnost z jednání ohledně utajované informace a zároveň, zda 

jednotlivcům povolí  se  jednání  účastnit.  Dále je  v ustanovení  § 40a OSŘ soudu uložena 

povinnost, aby poučil účastníky řízení ohledně utajovaných informací, které se budou v řízení 

projednávat.  Poučení  soudu  má  povahu  písemného  záznamu  ohledně  seznámení 

s utajovanými informacemi,  právy a povinnostmi,  které  fyzické osobě z tohoto seznámení 

vyplývají,  a  také  důsledky,  které  přinese  jejich  případné  porušení.  Takovýto  záznam  je 

založen ve spise a zároveň zaslán Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Povinnost soudu takto 

osoby  poučit,  se  vztahuje  pouze  na  osoby,  které  se  neprokáží  platným  osvědčením  a 

poučením dle zákona o ochraně utajovaných informací a to s ohledem na příslušný stupeň 

utajení.31 Pokud by nastala taková situace, že soud by svou poučovací povinnost nesplnil a 

utajované informace by se i přesto před nepoučenými osobami projednávaly,  došlo by ze 

strany předsedy senátu k porušení povinnosti vyplývající z ustanovení § 148 odst. 1 písm. d) 

zákona o ochraně utajovaných informaci a hrozila by mu pokuta až 5 000 000 Kč.32

2.3.3. Jiná, zákonem uložená či uznaná povinnost mlčenlivosti

Jak jsem již  výše zmínila,  mimo povinnosti  zachovávat  mlčenlivost  ohledně utajovaných 

informací dle zákona o ochraně utajovaných informací, kterou bych označila jako obecnou, 

se  s touto  povinností  setkáváme  i  v jiných  zákonech.  Těmito  „zvláštními“  zákony  jsou 

například zákon č. 6/2002 Sb., zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) týkající se 

30 Ustanovení § 63 odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací.

31 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 882.

32 HROMADA, Miroslav. Poučovací povinnost v civilním procesu. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 978-80-7400-463-6, s. 45.
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povinnosti zachovávat mlčenlivost pro soudce, zákon č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZA“), který upravuje tuto povinnost u advokátů, zákon 

č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZS“) pro lékaře a zdravotní pracovníky, zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který poskytuje úpravu 

obchodního tajemství, zákon č. 358/1992 Sb., zákon České národní rady o notářích a jejich 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NŘ“) upravující tuto povinnost pro notáře či 

zákon  č.  3/2002  Sb.,  zákon  o  svobodě  náboženského  vyznání  a  postavení  církví  a 

náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZCNS“) vztahující se na duchovní. Zprostit tyto osoby mlčenlivosti je oprávněn pouze 

příslušný orgán nebo ten, v jehož zájmu je povinnost mlčenlivosti zachovávána. Až poté je 

možné projednat nebo dokazovat skutečnosti, jež byly takto chráněny.33 Konkrétně bych ráda 

rozvedla povinnost mlčenlivosti, která je uložena advokátům, notářům, lékařům a lékařským 

pracovníkům a duchovním v souvislosti  jejich případným postavením svědka a povinnosti 

vypovídat.

Povinnost mlčenlivosti advokátů

Advokát  je  povinen  dle  ZA  „zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  o  nichž  se  

dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb“.34 Tento institut je vůbec klíčovým 

z hlediska vztahu klient – advokát a zároveň jeden z hlavních institutů, který je především 

založen na důvěře a tuto důvěru má upevnit  a posloužit  k ochraně práv klienta.  Obsahem 

povinnosti zachovávat mlčenlivost jsou zde jak skutečnosti právní, tak jiné skutečnosti, které 

se  mohou  týkat  pověsti  či  postavení  klienta  a  jejich  vztahů  obecně a  zároveň se  o  nich 

advokát musí dozvědět  v souvislosti  s poskytování právních služeb. Povinnost zachovávat 

mlčenlivost  trvá,  dokud  není  advokát  klientem  mlčenlivosti  zproštěn  nebo  nenastane 

zákonem předvídaná  situace,  jež  povinnost  mlčenlivosti  prolamuje,  tedy  i  po  tom,  co  je 

advokát ze seznamu advokátů vyškrtnut. Aby tedy mohl advokát vypovídat o skutečnostech, 

o nichž je povinen zachovávat mlčenlivost,  je potřeba, aby byl této mlčenlivosti  zproštěn. 

Jediný, kdo může advokáta zprostit mlčenlivosti, je klient, jeho právní nástupce (v případě, že 

taková osoba neexistuje, advokát nemůže být zproštěn nikým), nebo je-li klientem právnická 

33 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 882.

34 Ustanovení § 21 odst. 1 ZA.
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osoba, ten, kdo je oprávněn za ni jednat. Forma takového úkonu musí být buďto písemná 

adresovaná přímo advokátovi nebo v případě, že takto činí před soudem, postačí zproštění 

ústní formou.35 Projev vůle klienta zprostit mlčenlivosti musí být učiněn svobodně a vážně, 

tedy nikoliv pod nátlakem či v tísni a v případě pochybností o opaku, povinnost mlčenlivosti 

advokáta trvá.36

Jak jsem již výše uvedla, povinnost mlčenlivosti ve vztahu advokát – klient není absolutní, 

neboť zákon výslovně uvádí případy, ve kterých je možné povinnost mlčenlivosti nedodržet. 

Těmito případy jsou zejména situace, kdy je před soudem projednáván spor mezi klientem a 

advokátem či je proti advokátovi Českou advokátní komorou vedeno kárné řízení. V těchto 

případech  je  možné  v rámci  řízení,  v nezbytně  nutném  rozsahu  povinnost  mlčenlivosti 

prolomit, neboť v opačném případě by se mohl advokát ocitnout v důkazní nouzi a mohlo by 

dojít k porušení práva na spravedlivý proces. Z pohledu trestního práva pak v případě, že se 

advokát dozví o trestném činu klienta, není sice povinen tento trestný čin oznámit, avšak jeho 

povinnost trestný čin překazit tímto dotčena není.37 K překažení trestného činu, může dojít 

různými způsoby a je pouze na advokátovi, jaký způsob zvolí. Pokud se bude jednat o včasné 

oznámení  státnímu  zástupci  či  policejnímu  orgánu,  povinnost  mlčenlivosti  zde  není 

překážkou.38 

Je-li  tedy  advokát  soudem předvolán,  aby  vypovídal  jako  svědek  o  skutečnostech,  které 

vnímal  svými  smysly,  a  zároveň  byl  povinnosti  mlčenlivosti  zproštěn,  bude  ve  stejném 

postavení  jako jakýkoliv jiný svědek ve smyslu ustanovení  § 126 OSŘ, proto bude moct 

odepřít výpověď pouze v případě, že by tím mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě 

nebo  osobám  blízkým.39 K situaci,  kdy  je  advokát  zbaven  povinnosti  mlčenlivosti  a  je 

oprávněn podat svědeckou výpověď se ve svém rozsudku vyjádřil Nejvyšší soud tak, že i přes 

35 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a kolektiv. Zákon o advokacii: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7179-248-2, s. 140 – 141.

36 ŘEHULOVÁ, Lenka. Institut zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem. Právní rozhledy: časopis 

pro všechna právní odvětví, Praha: C.H.Beck, 2011, roč. 19, č. 11, ISSN 1210-6410, s. 393-398.

37 Ustanovení § 367 zákona č. 40/2009 Sb., zákon trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

38 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a kolektiv. Zákon o advokacii: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7179-248-2, s. 140 – 141 a 151.

39 Povinnost mlčenlivosti (nejen) advokáta ve světle novely zákona o advokacii. [online] 2001 [cit. 20. 10. 2017]. 

Dostupné z http://www.vejwun.cz/images/publikace/PRV_Bulletin_Advokacie%204-2001.pdf.
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zbavení mlčenlivosti je povinností advokáta „chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy  

klienta  a  řídit  se  jeho  pokyny“ a  to  všemi  zákonnými  prostředky,  které  jsou  dle  jeho 

přesvědčení prospěšné. Vzhledem k této povinnosti není možné očekávat, že bude advokát 

vypovídat v neprospěch svého klienta, neboť by porušil princip důvěry, na kterém je vztah 

advokát – klient založen. Proto pokud v řízení, kde jako svědek vypovídá advokát účastníka 

tohoto řízení o skutečnostech, jež se dozvěděl v souvislosti s jemu poskytovanými právními 

službami, je věrohodnost této svědecké výpovědi z hlediska vztahu advokát – klient oslabena 

a  soud k této  okolnosti  přihlédne  ve  svém hodnocení.  To  však  neznamená,  že  by  k této 

výpovědi nepřihlížel vůbec, ale nebude se jednat o důkaz rozhodující,  nýbrž důkaz, který 

bude  hodnocen  v souvislosti  s ostatními  důkazy,  které  dohromady  budou  tvořit  důkazní 

řetězec.40

Ohledně povinnosti advokáta zachovat mlčenlivost a její prolomení se také vyjádřil ve svém 

rozsudku  Nejvyšší  správní  soud  jako  o  základním  předpokladu  pro  poskytování  právní 

pomoci.  A pokud by mělo  dojít  k prolomení  mlčenlivosti  a  advokát  by  vypovídal,  musí 

důsledně  rozlišovat,  jaké  informace  jsou  důležité  pro  posouzení  skutkového  stavu,  ty 

v nezbytném  rozsahu  poskytnout  a  naopak  poskytnutí  těch  informací,  jež  s ohledem  na 

povinnost mlčenlivosti takto zásadní nejsou, by se měl advokát vyvarovat.41

Jako  konkrétní  situaci,  kdy  soudem  došlo  k prolomení  mlčenlivosti,  uvádím  usnesení 

Krajského soudu v Brně v řízení, jehož předmětem bylo projednání dědictví. Při sepisování 

závěti byla jako jedna ze svědků přítomna zaměstnankyně advokátky, která závěť sepsala. 

Jak advokátka,  tak její  zaměstnankyně se odvolaly proti rozhodnutí  soudu prvního stupně 

s odůvodněním,  aby Krajský soud změnil  jeho usnesení,  kterým rozhodl,  že  nejsou dány 

důvody pro odepření výpovědi tak, že jsou dány důvody pro jejich odepření výpovědi, neboť 

jejich svědecký výslech není možný z důvodu povinnosti zachovávat mlčenlivost,  která je 

uložena  ustanovením  §  21  ZA.  Krajský  soud  zde  rozhodl  tak,  že  prvostupňový  soud 

postupoval správně, jelikož svědkyně předvolal nikoliv proto, aby vypovídaly o správnosti 

obsahu  závěti,  nýbrž  pouze  za  účelem zjištění,  zda  byly  z hlediska  formálního  naplněny 

zákonem stanovené  předpoklady,  které  jsou  vyžadovány  k platnosti  závěti.  Jejich  funkce 

svědka zde totiž není stejná jako situace, kdy poskytují klientovi právní služby. Krajský soud 

40 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3341/2006, dostupné z http://www.nsoud.cz/  .  

41 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2012, čj. 6 Ads 30/2012, uveřejněný pod číslem 

2712/2012 Sbírky rozhodnutí nejvyššího správního soudu, dostupné z /sbirka.nssoud.cz/  .  
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rozhodnutí  prvostupňového  soudu  změnil  pouze  v tom  smyslu,  že  specifikoval  rozsah 

výpovědi, který není možný odepřít a to, že není důvod k odmítnutí výpovědi.42

Myslím si, že může také nastat situace, kdy advokát povinnosti mlčenlivosti zproštěn nebude, 

ale  zároveň bude jeho svědecká výpověď jediným možným důkazním prostředkem, který 

bude mít soud k dispozici. Domnívám se, že i přes naléhavost jeho výslechu bude muset soud 

respektovat povinnost mlčenlivosti, pokud nebude advokát v situaci, kdy mu zákon povinnost 

mlčenlivosti  dovoluje  prolomit,  a  pokud  zároveň  účastník  řízení  nenavrhne  k prokázání 

skutečnosti jiný důkaz, může se stát, že neunese důkazní břemeno a spor prohraje.

Povinnost mlčenlivosti notářů

Další  osobou,  které  je  zákonem  uložena  povinnost  zachovávat  mlčenlivost,  je  notář. 

Vzhledem k tomu, že se také notář při výkonu svého povolání dozvídá různé skutečnosti, 

které by mohly mít vliv na práva účastníků, je potřeba, aby zákon těmto zájmům poskytoval 

ochranu. Povinnost mlčenlivosti notáře je zakotvena v NŘ. Tento zákon ukládá povinnost 

notáři  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  které  se  dozvěděl  v souvislosti 

s notářskou  činností  dle  NŘ,  jež  se  mohou  dotknout  oprávněných  zájmů  osob  v NŘ 

vyjmenovaných.43 

Povinnost zachovávat mlčenlivost notáře je konstruována obdobně jako u advokáta, ovšem 

rozdílem je zájem, který je předmětem ochrany, neboť notář je osobou se silnou vazbou na 

stát  vzhledem k pravomocím, které vykonává.  Notář jakožto osoba,  která  na jedné straně 

poskytuje služby třetím osobám, musí zajistit  takovou míru diskrétnosti,  aby byl pro tyto 

osoby dostatečně věrohodný, na druhou stranu je zde chráněn zájem státu, který má možnost 

prostřednictvím výkonu činností  notáře získat informace,  zda neexistuje  určitá skutečnost, 

která může vést k porušení práva. Proto notář dostává nelehký úkol rozlišit,  který z těchto 

dvou protichůdných zájmů upřednostní. V dané situaci se musí rozhodnout, zda skutečnost, 

kterou při výkonu své činnosti získal, je ta, na niž se povinnost mlčenlivosti vztahuje a její  

vyzrazení  by  mohlo  přinést  poškození  oprávněných  zájmů  třetích  osob  nebo  se  jedná  o 

42 Usnesení Krajského soud v Brně ze dne 22. 5. 1995, sp. zn. 18 Co 411/94, uveřejněné v AD NOTAM, Praha: 

C.H.Beck, 1999, roč. 5, č. 5, ISSN 1211/0558, s. 105 – 106.

43 Ustanovení § 56 odst. 1 NŘ.
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skutečnost, na kterou se povinnost mlčenlivosti nevztahuje. S ohledem na tuto povinnost je 

notář, který se dostane do pozice svědka, nucen povinnost mlčenlivosti respektovat v případě, 

že vyhodnotí situaci tak, že by k zásahu do oprávněných zájmů mohlo dojít. Takto postupovat 

nemusí, je-li zproštěn mlčenlivosti osobou k tomu zákonem oprávněnou.44

V NŘ je upraven výčet osob, které jsou oprávněné zprostit notáře povinnosti mlčenlivosti. 

V praxi však může nastat situace, kdy je při konkrétním úkonu notáře přítomno více těchto 

osob, a kdyby mlčenlivosti zprostila notáře pouze jedna z nich, mohlo by dojít k porušení 

nebo  ohrožení  zájmů  osob  ostatních.  S ohledem  na  popsanou  situaci  je  potřeba,  aby  ke 

zbavení  mlčenlivosti  přistoupily  všechny  tyto  osoby,  neboť  v opačném případě  by  nebyl 

notář oprávněn výpověď poskytnout. Výjimka, kdy není možné, aby se notář odkazoval na 

jeho povinnost zachovávat mlčenlivost, nastává, když je notář kárně obviněn a je proti němu 

vedeno  kárné  řízení,  anebo  pokud nastane  spor  před  soudem nebo  jiným orgánem mezi 

notářem  a  osobou,  vůči  které  je  povinen  mlčenlivost  zachovávat.  V případě  druhém,  se 

mlčenlivost nevztahuje pouze na informace, které jsou nezbytné pro řízení a mohou výsledek 

řízení ovlivnit v jeho prospěch.45 Zvláštním případem povinen notáře zachovávat mlčenlivost, 

je jeho činnost soudního komisaře. Zde je totiž osobou, která je oprávněna zprostit notáře 

mlčenlivosti nikoliv účastník, ale předseda soudu, u něhož notář vykonává činnost soudního 

komisaře.46

Povinnost mlčenlivosti poskytovatelů zdravotních služeb

Nejen v předchozích vztazích advokáta a notáře je jedním ze základních pilířů důvěra. Také 

ve  vztahu  mezi  lékařem nebo  lékařským pracovníkem a  pacientem  je  důvěra  základním 

kamenem a to zejména proto, že se jedná o jednu z příčin, které výrazně ovlivňují kvalitu a 

výsledek poskytnuté zdravotní péče. Institut mlčenlivost má proto sloužit nejen k upevnění 

důvěry,  ale také k ochraně soukromí,  údajů a nedotknutelnosti  fyzické osoby.47 Základem 

44 BÍLEK, Petr a kolektiv. Notářský řád a řízení o dědictví: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-181-9, s. 204 – 206.

45 BÍLEK, Petr a kolektiv. Notářský řád a řízení o dědictví: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-181-9, s. 209 – 210.

46 SÁBLÍKOVÁ, Věra, Povinnost mlčenlivosti notáře. AD NOTAM, Praha: C.H.Beck, 1997, roč. 3, č. 5, ISSN 

1211/0558, s. 107 – 110.
47 UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-476-7, s. 11 – 12.
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právní  úpravy  mlčenlivosti  v oblasti  medicíny  v českém  právním  řádu  je  ZZS,  který 

zakotvuje povinnost poskytovatele „zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se  

dozvěděl  v souvislosti  s poskytováním  zdravotních  služeb“48 a  dále  pak  konkrétně  stanoví 

okruh osob, kterých se povinnost mlčenlivosti týká. Co se týče úrovně mezinárodní, zde je 

základním pramenem, který upravuje povinnost mlčenlivosti v oblasti zdravotnictví, Úmluva 

o lidských právech a biomedicíně (dále  jen „Úmluva“),  konkrétně čl.  10 odst.  1 Úmluvy 

zakotvuje v obecné rovině každému právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o 

jeho  zdraví49.  Ve  srovnání  s Úmluvou  upravuje  ZZS povinnost  mlčenlivosti  šířeji,  neboť 

stanoví povinnost mlčenlivosti nejenom pro informace, které se vztahují ke zdraví pacienta, 

tedy  jeho  diagnózu,  plánovaný  způsob  léčby  atd.,  ale  na  všechny  skutečnosti,  které  se 

poskytovatel  zdravotnických  služeb  dozví  při  poskytování  zdravotnických  služeb,  tedy 

informace týkající se například rodinných či sociálních poměrů. Můžeme tedy říct, co se týče 

rozsahu  povinné  mlčenlivosti,  právní  úprava  v České  republice  je  natolik  široká,  že  z 

hlediska praxe  můžou  vyvstat  určité  problémy,  zejména  tam,  kde  je  potřeba  prolomit 

mlčenlivost ve prospěch veřejného zájmu.50 K tomu se vyjádřil také Ústavní soud, když řekl, 

že k omezení práva fyzické osoby na ochranu soukromého života, k němuž patří také způsob, 

jakým mohou být zpřístupněny skutečnosti ze soukromí fyzické osoby, může být přistoupeno 

za účelem ochrany základních práv jiných osob nebo za účelem ochrany veřejného zájmu 

současně s co nejširším uplatněním obou chráněných hodnot.51

K prolomení povinnosti mlčenlivosti však nemusí dojít pouze ve výše zmíněném případě, ale 

také v zákonem předpokládaných situacích, které jsou upraveny jak v ZSS, tak v jednotlivých 

právních předpisech. Konkrétně bych uvedla případ zproštění mlčenlivosti  pacientem, kdy 

sám pacient se může rozhodnout zda, v jakém rozsahu a za jakým účelem zprostí konkrétního 

poskytovatele mlčenlivosti a tím poskytne údaje o svém soukromí. Povinnost mlčenlivosti se 

vztahuje  také  na  zdravotnickou  dokumentaci  (dále  jen  „dokumentace“)  pacienta,  a  proto 

pokud pacient  nezprostí  poskytovatele  mlčenlivosti  nebo sám zdravotnickou dokumentaci 

48 Ustanovení § 51 odst. 1 ZZS.

49 Předpis č. 96/2001 Sb. m. s., Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s 

aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně).

50 PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-507-9, s. 7 – 8.

51 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2006, sp. zn. I. ÚS 321/06, dostupné z https://nalus.usoud.cz/.
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nepředloží,  není  možné  do  této  dokumentace  nahlédnout.  Konkrétně  v případě  soudního 

sporu může být k prokázání určité skutečnosti potřeba do dokumentace pacienta nahlédnout, 

pokud ale při žádosti soudu o dokumentaci nedoloží tento soud souhlas pacienta, není možné, 

aby  poskytovatel  dokumentaci  soudu  zpřístupnil.52 Z hlediska  povinnosti  zdravotnických 

pracovníků zachovávat mlčenlivost je ve srovnání s trestním řízením řízení občanskoprávní 

striktnější,  neboť z pohledu trestního práva je  povinnost  zachovávat  mlčenlivost  zákonem 

částečně prolomena pro potřeby trestního řízení či překažení nebo oznámení trestného činu. 

Při  dokazování  v OSŘ  je  dle  mého  názoru  častějším  jevem  potřeba  nahlédnutí  do 

dokumentace  nebo  poskytnutí  informace  ohledně  účastníka  řízení  či  svědka  o  jejich 

zdravotním stavu, z hlediska jejich účasti na řízení, než výslech lékařských pracovníků jako 

svědků. Myslím si, že výslech svědka, který je poskytovatelem zdravotnických služeb, bude 

častější  zejména  v řízeních,  jejichž  předmětem  je  náhrada  újmy  na  zdraví  nebo  ochrana 

osobnosti.53 Důsledky,  které  pro poskytovatele  zdravotních služeb při  porušení povinnosti 

zachovávat mlčenlivost můžou nastat, se odráží v celé řadě právních odvětví. Může se jednat 

zejména o odpovědnost z hlediska občanskoprávního, správního, trestněprávního, pracovního 

či disciplinárního. 

Povinnost mlčenlivosti duchovních

Z hlediska  ZCNS se  jedná  o  zvláštní  právo duchovního zachovávat  mlčenlivost,  které  je 

přiznáno  pouze  církvím  a  náboženským  společnostem,  které  jsou  registrované  a  mají 

duchovní,  přičemž  výkon tohoto  zvláštního  práva  je  přiznán  pouze  fyzickým osobám se 

statusem  duchovního.  Zachovávání  zpovědního  tajemství  a  právo  obdobné  zpovědnímu 

tajemství spadá pod státem uznanou povinnost mlčenlivosti a můžeme také říct, že se jedná o 

jeden z nejstarších institutů mlčenlivost,  který duchovnímu, neboli zpovědníkovi,  zakazuje 

sdělit komukoliv jakoukoliv informaci, kterou se dozví při zpovědi.54 

Pokud církev či náboženská společnost nemá duchovní, není možné, aby toto zvláštní právo 

získala. Proto je potřeba, aby si již v základním dokumentu církve a náboženské společnosti 

52 UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-476-7, s. 172.

53 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 300 - 301.

54 BREJCHA, Aleš. Právo na informace a povinnost mlčenlivosti v českém právním řádu. Praha: Codex 

Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-47-7, s. 170.

21



samy určily  způsob ustavování  a odvolávání  duchovních,  neboť jestliže  podle základního 

dokumentu  tyto  duchovní  nemají,  nelze  jim  přiznat  ono  zvláštní  právo  zachovávat 

mlčenlivost.55 

Zajímavý  je  zde  případ  Svědků  Jehovových,  kterým  se  zabýval  Nejvyšší  správní  soud 

následně pak také Ústavní soud. Svědci Jehovovi se domáhali  přiznání oprávnění výkonu 

zvláštního práva, které jim nebylo přiznáno Ministerstvem kultury, neboť v jejich základním 

dokumentu bylo stanoveno, že nemají duchovní. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí 

potvrdil rozhodnutí Ministerstva kultury a uvedl, že není možné, aby soud nebo jiné orgány 

posuzovaly,  které  osoby  v této  náboženské  společnosti  funkci  duchovních  vykonávají.56 

Svědci Jehovovi proti tomuto rozhodnutí podali ústavní stížností u Ústavního soudu, který 

však  tuto  stížnost  svým  usnesením  odmítnul  s odůvodněním,  že  pokud  by  Ministerstvo 

kultury vyhovělo návrhu a zvláštní právo přiznalo, bylo by nuceno samo posuzovat, které 

osoby vykonávají činnost duchovního, a zasáhlo by tak do základního práva náboženských 

společností na správu svých záležitostí, které je zaručeno LZPS v jejím čl. 16 odst. 2.57

Mimo výše uvedené uvádí zákon další podmínku, kterou je potřeba splnit,  aby mohlo být 

přiznáno zvláštní právo. Jedná se o skutečnost, že povinnost mlčenlivosti duchovních musí 

být  součástí  učení  církve  nebo  náboženské  společnosti  nejméně  50  let.  Cílem  tohoto 

ustanovení je snaha zamezit zneužití tohoto zvláštního oprávnění.

Prolomit mlčenlivost duchovního je možné v případě,  kdy je potřeba překazit  trestný čin, 

který někdo připravuje. Výčet takovýchto trestných činů je obsažen v ustanovení § 367 odst. 

1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). Je 

zajímavé, například u Církve římskokatolické stanoví Kodex kanonického práva (CIC 1983), 

že není možné jakýmkoliv způsobem vyzradit či  použít proti kajícníkovi informace,  které 

zpovědník získá při zpovědi,  a to ani v případě,  že již nehrozí nebezpečí z jeho odhalení. 

S ohledem  na  toto  ustanovení,  které  zpovědníka  vystavuje  trestu  církevnímu,  je  možné 

vyřešit tuto situaci použitím ustanovení § 367 odst. 2 TZ, které říká, že neoznámení trestného 

činu vyjmenovaného ve zmíněném ustanovení  §  367 odst.  2  TZ není  trestné,  „nemohl-li  

55 CHOCHOLÁČ, Aleš. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-296-2, s. 89 – 90.

56 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2006, čj. 5 As 25/2006, dostupné z /sbirka.nssoud.cz/  .  

57 Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2008, sp. zn. II. ÚS 331/06, dostupné z https://nalus.usoud.cz/.

22

http://www.nsoud.cz/


trestný  čin  překazit  bez  značných  nesnází  nebo  aniž  by  sebe  nebo  osobu  blízkou  uvedl  

v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.“58 Výjimku 

však  stanoví  ustanovení  §  368  odst.  3  TZ,  které  duchovní  registrovaných  církví  a 

náboženských společností s oprávněním výkonu zvláštních práv opravňuje neoznámit trestný 

čin, o kterém se dozví v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva 

obdobného zpovědnímu tajemství.59 Z pohledu svědecké výpovědi není možné, aby duchovní 

poskytnul jakékoliv informace, které se dozvěděl od kajícníka, pokud se nejedná o informace 

či výpověď způsobilou překazit trestný čin.

58 Ustanovení § 367 odst. 2 TZ.

59 CHOCHOLÁČ, Aleš. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-296-2, s. 88.
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3. Opatřování  důkazu  výslechem  svědka  a  sankce 

trestního stíhání

K tomu,  aby  se  mohl  svědek k jednání  dostavit  a  vypovídat  o  skutečnostech,  jež  vnímal 

svými smysly, tedy aby byla splněna jeho svědecká povinnost, je třeba jej předvolat. Pokud 

svědek nesplní svoji zákonem stanoveno svědeckou povinnost a nedostaví se k soudu, aby 

vypovídal, může být donucován jak z hlediska občanskoprávního a to předvedením dle § 52 

OSŘ či uložením pořádkové pokuty dle § 53 OSŘ, tak z hlediska trestněprávního, konkrétně 

při  podání  nepravdivého  svědectví  může  naplnit  skutkovou podstatu  trestného činu  křivé 

výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle § 346 TZ.

3.1. Předvolání

Soud předvolává svědka k tomu, aby splnil svou svědeckou povinnost a vypovídal o tom, co 

vnímal  svými  smysly,  předvoláním,  které  má  formu  usnesení.  Předvolání  je  svědkovi 

doručováno dle ustanovení § 45 a násl. OSŘ. Soud takto činí primárně  „ústně při jednání  

nebo při jiném soudním úkonu, u něhož je předvolaný přítomen.“60 V tomto případě je možné 

při  nesplnění  povinnosti  dostavit  se,  využít  předvedení  osoby  nebo  uložení  pořádkové 

pokuty.  Pokud takto  předvolání  doručeno  nebylo,  soud písemnost  doručí  prostřednictvím 

veřejné datové sítě do datové schránky. Není-li tento způsob doručení možný, nařídí předseda 

senátu  doručení  předvolání  v listinné  podobě,  které  se  děje  prostřednictvím  poštovního 

doručovatele, účastníka řízení nebo jeho zástupce.  Musí brát ovšem také v úvahu to, že tento 

proces je časově náročnější a může trvat delší dobu a toto zohlednit při nařizování jednání. 

Předvolání svědka prostřednictvím veřejné datové sítě a prostřednictvím doručujícího orgánu 

je nejběžnější a soud tento způsob využívá nejčastěji.

Může se  ovšem stát,  že  v určitých  naléhavých  případech  je  možné  osobu také  předvolat 

telefonicky či telefaxem, neboť nevyužití tohoto způsobu předvolání v určité situaci by mohlo 

mít  za  následek  zmaření  nařízeného  jednání.  Při  využití  tohoto  způsobu  předvolání,  je 

potřeba,  aby  byl  učiněn  záznam  ve  spise,  který  bude  sloužit  jako  důkaz.61 V  krajních 

případech si  v praxi  soud pomáhá i  tak,  že svědka předvolá skrze účastníka  řízení,  který 

60 Ustanovení § 51 odst. 1 OSŘ.

61 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 406 - 407.
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navrhl jeho výslech a je se svědkem v kontaktu. V těchto případech ale není možné, pokud se 

takto předvolaný svědek nedostaví k jednání, ho nechat předvést nebo mu uložit pořádkovou 

pokutu,  neboť  není  prokázáno,  že  předvolána  byla  konkrétní  osoba  a  soud  nedisponuje 

žádným průkazem doručení.62 Proto si myslím, že tento způsob není vhodný, ale chápu, že 

pokud je toto jediná možnost osobu kontaktovat, soud by ji měl využít nehledě na to, že se ve 

výsledku nemusí k jednání dostavit. 

Přestože je v zákoně uvedeno, že je svědek předvoláván, nebrání nic tomu, aby se svědek 

dostavil  i  z vlastní iniciativy nebo v součinnosti  některého s účastníků,  tím však může být 

narušena jeho věrohodnost.63

Zákon také upravuje, jaké obecné náležitosti musí předvolání obsahovat. V stanovení § 51 

odst. 2 OSŘ nalézáme náležitosti jako popis v jaké věci, se má předvolaný dostavit, předmět 

a místo úkonu soudu, dobu zahájení úkonu, důvod předvolání, povinnosti předvolaného při 

úkonu a může také obsahovat předpokládanou dobu trvaní úkonu. Zároveň toto ustanovení na 

svém začátku upozorňuje, že mimo tyto obecné náležitosti, může zákon nebo zvláštní právní 

předpis vyžadovat i další náležitosti. Předvolání pak také dále obsahuje poučení o právech a 

povinnostech  předvolaného.  V praxi  soud  využívá  při  písemném předvolání  vzorů,  které 

vydává Ministerstvo vnitra

Pokud  soudce  nařizuje  jednání,  k němuž  také  předvolává  svědky,  je  důležité,  aby  si 

představil, v jakém časovém rámci se bude jednání odehrávat a z toho následně dovozovat, 

jak by teoreticky bylo vhodné průběh jednání naplánovat. Je tedy vhodné, aby byl svědek 

předvolán na jiný čas než účastníci  řízení  a advokáti,  neboť v případě,  že ví, že bude na 

začátku  vyslýchán  účastník  řízení,  svědek  by  zbytečně  musel  na  svůj  výslech  čekat.  Ze 

stejného důvodu by měl  takto soudce postupovat,  i  pokud bude vyslýcháno více svědků. 

Myslím si, že pokud by se například jednalo v opravdu složité věci, v níž figuruje mnoho 

svědků, není vhodné, aby svědci zdlouhavě čekali na svůj výslech, neboť tato situace může 

do budoucna ovlivnit přístup svědka k předvolání v jiné věci.64

62 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-506-0, s. 206.

63 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-506-0, s. 447.

64 JIRSA, Jaromír. Klíč k soudní síni: příručka pro začínající soudce a advokáty. Vyd. 1. - dotisk [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-22-1, s. 358 – 359.
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3.2. Prostředky,  které  využívá  soud  k zajištění  přítomnosti 

svědka

3.2.1. Předvedení

Jedná  se  o  opatření,  kterým  soud  donucuje  konkrétní  osobu  k tomu,  aby  se  dostavila 

k procesnímu úkonu. Z pohledu ústavního práva se jedná  o zásah do ústavně zaručeného 

práva na osobní svobodu zakotveného v čl. 7 odst. 1 LZPS, který stanoví, že nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí je zaručena a omezena může být pouze v případech stanoveným 

zákonem, proto je toto opatření mimořádné. Je-li proto možné spolehlivě prokázat určitou 

skutečnost  jinými  důkazními  prostředky,  soud  svědka,  který  se  k jednání  bez  omluvy 

nedostavil,  nepředvede.  Tento postup může pomoci  například v případě,  kdy není svědek 

k nalezení,  nebo  se  trvale  zdržuje  v zahraničí  a  soud  by se  mohl  dostat  do  situace,  kdy 

nemůže  řízení  skončit,  neboť  svědka  nelze  předvést.65 S tímto  názorem se  ztotožnil  také 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí o dovolání, když shledal nedůvodnou námitku dovolatelů, 

že  se  odvolací  soud  nezabýval  jejich  návrhem  na  vyslechnutí  dlužnice,  paní  M.K.  jako 

svědkyně. V tomto případě nebylo možné zajistit  přítomnost paní M.K., ani po vyčerpání 

všech prostředků, které má soud k dispozici (předvolání, předvedení, ukládání pořádkových 

pokut),  avšak  v průběhu  řízení  dospěl  jak  soud  prvního  stupně,  tak  soud  druhostupňový 

k závěru, že není nezbytné tento důkaz provést, neboť skutečnosti, které by jím mohly být 

dokázány, byly prokázány jinak.66

K předvedení  soud  přistupuje  pouze  v případě,  kdy  jsou  naplněny  zákonem  stanovené 

požadavky. Prvním z nich je, že se svědek nedostaví bez omluvy k výslechu, přičemž byl 

řádně předvolán,  druhou podmínkou je,  že  byl  o  možnosti  předvedení  poučen.  Pokud se 

svědek sice omluví,  ale  soud neshledá  jeho omluvu důvodnou či  nepravdivou,  postupuje 

obdobně. Zákon neuvádí jako podmínku pro předvedení povinnost uložení pořádkové pokuty, 

proto není potřeba, aby bylo nejdřív uloženo pořádkové opatření a až následně byla osoba 

předvedena.67 

65 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 411 - 413.

66 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2008, sp. zn. 33 Odo 913/2006, dostupné z http://www.nsoud.cz/.

67 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 382.
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Forma, kterou se o předvedení rozhoduje, je usnesení, jež je doručováno předvolanému při 

předvedení.  Zde  bych  uvedla,  že  je  možné  vydat  toto  usnesení  pouze  předsedou  senátu, 

nikoliv vyšším soudním úředníkem nebo asistentem soudce. Policie České republiky je pak 

tím, kdo na žádost předsedy senátu svědka předvede. Předvedenému zákon formou usnesení 

ukládá povinnost nahradit náklady na jeho předvedení, pokud takové vzniknou. V případě, že 

se jedná o nezletilého svědka, předvedení Policií  České republiky nastupuje až v krajním 

případě, pokud nelze předvést mladistvého jinak, například prostřednictvím rodičů.68

3.2.2. Pořádková pokuta

Dalším způsobem, kterým si soud zajišťuje přítomnost svědka na jednání, pokud se k němu 

nedostaví,  ač  byl  řádně  předvolán  a  nebylo  rozhodnuto  o  jeho  předvedení,  je  institut 

pořádkové pokuty.  Společně s vykázáním jsou tyto instituty pořádkovým opatřením,  které 

soudu slouží nejenom k donucení účasti na jednání, ale také ke sjednání pořádku, slušnosti 

vystupování  osob či  vynucování  respektu.  Jedná se ale  také,  jako u předvedení,  o  krajní 

opatření, k němuž soud přistupuje, pokud nestačí jiné prostředky, jako například napomenutí. 

Horní hranici výše pořádkové pokuty zákon stanovuje na částku ve výši 50 000,- Kč, přičemž 

je možné ji uložit opakovaně. To slouží zejména k tomu, aby se svědek nebo jiná osoba, které 

je pořádková pokuta ukládána, do budoucna vyvarovala opakování svého jednání, za které 

mu byla pokuta uložena. S ohledem na tento účel soud vždy při stanovování konkrétní výše 

pořádkové  pokuty  vychází  jak  z četnosti  a  intenzity  chování,  které  je  pokutováno,  tak 

z majetkových poměrů takovéto osoby.69

Pořádkovou pokutu, na rozdíl  od předvedení,  může uložit  nejen předseda senátu, ale také 

vyšší soudní úředník, asistent soudce, nebo jiná k tomu oprávněná osoba. Je ukládána formou 

usnesení, proti němuž je možnost odvolání, ovšem pouze v případě, že je ukládána soudem 

prvního  stupně,  který  o  něm  také  může  výjimečně  v rámci  autoremedury  rozhodnout. 

Pořádková pokuta může být uložena také soudem odvolacím či dovolacím, proti usnesení 

těchto soudů však není odvolání přípustné. Usnesení o uložení pořádkové pokuty je nutné 

nejenom  řádně  odůvodnit  a  specifikovat,  z jakého  důvodu  byla  uložena,  ale  také  poučit 

osobu, které je ukládána, o možnosti jejího prominutí, pokud to odůvodňuje pozdější chování 

68 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 413 - 414.

69 ŠKÁROVÁ, Marta a Alena WINTEROVÁ. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou: podle 
stavu k 1. 9. 2009. 4. vydání. Praha: Linde, 2003. ISBN 978-80-7201-769-0, s. 118.
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postiženého. Hlavním cílem pokuty není sankce za to, že se svědek k výslechu nedostavil, ale 

motivace svědka k nápravě jeho chování. Proto předpokladem prominutí pokuty je náprava 

jeho  chování,  to  znamená,  že  je  patrné,  že  si  svědek  vzal  z uložení  pořádkové  pokuty 

ponaučení,  opakovaně  nebyl  důvod  ji  uložit  či  svého  chování  lituje,  což  vyjádřil  svou 

omluvou  soudu.  I  při  splnění  těchto  předpokladů  však  svědek  nemá nárok  na  prominutí 

pokuty,  neboť je  zcela  na úvaze  soudu, zda ji  promine.  Pokud se soud rozhodne pokutu 

neprominout, zákon nedává možnost se proti negativnímu rozhodnutí odvolat, neboť o tomto 

stanovisku soud nevydává rozhodnutí. Pokud naopak soud pokutu promine, může tak učinit 

jen z části. Pokud je usnesení o pořádkové pokutě vykonatelné, stává se exekučním titulem a 

dle ustanovení § 53 odst. 3 OSŘ připadají pořádkové pokuty státu.70

3.2.3. Sankce trestního stíhání

Jak  bylo  již  v úvodu  této  kapitoly  zmíněno,  povinnost  svědčit  není  sankcionována  jen 

občanskoprávními instituty,  které byly výše popsány, ale také prostředky trestněprávními. 

Určité  chování  svědka  může  založit  odpovědnost  z hlediska  trestního  práva,  konkrétně 

odpovědnost za trestný čin křivé výpovědi dle ustanovení § 346 TZ. Toto ustanovení říká, že 

kdo  jako  svědek  uvede  před osobami  v  tomto  ustanovení  vyjmenovanými  nepravdu  o 

okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo takovou okolnost zamlčí, dopustí 

se tohoto trestného činu křivé výpovědi.71

Pachatelem tohoto trestného činu se může stát pouze osoba v postavení svědka, přičemž jeho 

jednání, které naplní skutkovou podstatu trestného činu křivé výpovědi, musí být úmyslné, 

nikoliv nedbalostní. To znamená, že pachatel musí úmyslně uvést nepravdu, nebo úmyslně 

zamlčet určitou okolnost, což platí i za situace, kdy pachatel není výslovně tázán na určitou 

skutečnost, ale sám ví, že je tato skutečnost důležitá pro rozhodnutí ve věci. 

Křivá výpověď, kterou svědek poskytne, se musí týkat okolnosti, která má podstatný význam 

pro  rozhodnutí,  proto  se  až  v konkrétním případě  posuzuje,  zda  se  o  takovouto  okolnost 

jedná. Bude se většinou jednat o skutečnost, která je důležitá pro řešení otázky, ohledně které 

70 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 386 – 387.

71 Ustanovení § 346 odst. 2 TZ.
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má rozhodnout, přičemž není potřeba, aby v důsledku křivé výpovědi soud vydal nesprávné 

rozhodnutí.72

Ustanovení § 346 odst. 2, 3 TZ říká, že svědkovi může být za trestný čin křivé výpovědi 

uložen trest  odnětí  svobody na šest  měsíců  až deset  let  nebo zákaz činnosti,  a  v případě 

naplnění kvalifikované skutkové podstaty, může být pachateli uložen trest odnětí svobody až 

na dobu deseti let.

72 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 
978-80-7400-428-5, s. 3245 – 3246.

29



4. Postup při výslechu svědka

Jak  jsem  již  zmínila  v předchozích kapitolách,  výslech  svědka  je  jedním  z nejčastěji 

využívaných  důkazních  prostředků.  Vzhledem  k tomu,  že  při  výslechu  hraje  velkou  roli 

chování svědka a to jak působí na soudce, si troufám říct, že provedení tohoto důkazu může 

být z tohoto důvodu velmi náročné. Může se stát, že soud musí rozhodnout po slyšení dvou či 

více  svědků,  jejichž  výpovědi  se  však  výrazně  odlišují.  V této  situaci  je  proto  nelehkým 

úkolem soudu, aby zhodnotil, která z těchto výpovědí je pravdivá a které uvěří.73 

Základem podání  svědecké  výpovědi  je  hned na začátku  určit,  jaké  skutečnosti  mají  být 

výslechem svědka prokázány.  Ve většině  případů by mělo  být  jasné  již  z žaloby,  o  jaké 

skutečnosti se bude jednat. Pokud však žaloba neposkytuje dostatečný podklad pro určení 

skutečností, jež by měly být předmětem výslechu, soud tyto rozpory odstraní. Také by soud 

měl  dohlédnout  na  to,  aby  ten  účastník,  který  výslech  konkrétního  svědka  navrhnul, 

dostatečně určitě vymezil ve svém podání, co má být prokázáno a jaké sporné okolnosti se 

výslech týká. Pokud takto učiní, soud má jasně dáno, kterého svědka nebo svědky k výslechu 

předvolá, což mu usnadní výběr předvolávaných osob a vyhne se předvolání osob, jejichž 

výslech  by nebyl  ve  věci  užitečný  nebo dokonce  zbytečný.  Tento  postup,  tedy označení 

konkrétní skutečnosti, kterou je nutno dokázat, je důležitý také z hlediska předvídatelnosti, 

aby bylo jasné, jak bude soud v řízení postupovat. 

Od 1. 1. 2001, kdy vstoupila v účinnost novela občanského soudního řádu zákon č. 30/2000 

Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, již není povinností soudce, na rozdíl od předchozí úpravy, 

muset dohlížet na to, aby na jednání nebyli přítomni svědci, kteří nebyli dosud vyslechnuti. 

Cílem  předchozí  úpravy  byla  ochrana  věrohodnosti  výpovědi,  která  měla  být  podpořena 

faktem, že svědci nemohli být přítomni jednání do té doby, než byl proveden jejich svědecký 

výslech. Dřívější právní úprava se obávala toho, že přítomnost svědka na jednání, ještě než 

byl vyslechnut, může ovlivnit to, jak bude vypovídat, neboť se jeho výpověď bude odrážet od 

toho, co na jednání zaznělo. Naproti tomu nová právní úprava umožňuje předsedovi senátu 

dle jeho uvážení rozhodnout, zda svědci budou jednání přítomní, nebo bude jejich přítomnost 

v jednací síni zajištěna, až přijde na řadu jejich svědecký výslech.74 

73 TIKAL, Franitšek. Výslech svědka před soudem a rozpoznání lživé výpovědi. [online] 2017[cit. 7. 11. 2017]. 

Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/vyslech-svedka-pred-soudem-a-rozpoznani-lzive-vypovedi.
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Shodně se také vyjádřil v dovolacím řízení Nejvyšší soud. V řízení před ním žalobce namítal, 

že před prvostupňovým soudem byl prováděn výslech svědků, kteří byli současně přítomni 

v jednací síni, což není v souladu s ustanovením § 126 OSŘ, dle kterého nemají být soudem 

vyslýcháni svědci přítomni při přednesech účastníků a ostatních svědků, kteří vypovídají o 

stejných  skutečnostech.  Nejvyšší  soud  v odůvodnění  rozsudku  uvedl, že „právní  úprava 

účinná od 1. 1. 2001 nestanoví, že by z přítomnosti u jednání byli vyloučeni svědci, kteří  

dosud  nebyli  vyslechnuti,  vyplývá  z  ustanovení  §  118  odst.3  o.s.ř.,  že  je  ponecháno  na  

předsedovi  senátu,  aby  podle  okolností  případu  v  každé  jednotlivé  věci  posoudil,  jaké  

opatření ve vztahu k přítomnosti dosud nevyslechnutých svědků při jednání zvolí, tedy zda  

učiní opatření, aby nebyli (nemohli být) až do svého výslechu při jednání přítomni, nebo zda  

jim v přítomnosti při jednání nezabrání.“75

Jak již bylo uvedeno judikaturou Nejvyššího soudu, tuto možnost zakotvuje OSŘ, který říká, 

že  „nestanoví-li zákon jinak, určuje další průběh jednání předseda senátu podle okolností  

případu.“76 Pokud předseda senátu umožní svědkům účastnit se od počátků jednání, může to 

mít pozitivní dopad zejména proto, že svědek pozoruje jednání od samého začátku, pokud 

jsou vyslýchání jiní svědci nebo účastníci, může informace, které vyslechnul, doplnit nebo 

vyjasnit tím, že na ně bude reagovat, což do jisté míry přispěje k jeho věrohodnosti, neboť 

jeho výpověď bude věcná.77 

Myslím si, že je důležitým, ale zároveň nelehkým úkolem, předsedy senátu pečlivě zhodnotit, 

zda přítomnost svědka na jednání v konkrétním případu může být přínosem, nebo naopak 

může  jeho výpověď ovlivnit.  Pokud se  rozhodne v daném případě  svědky vyslýchat  bez 

jejich předchozí přítomnosti na jednání, měl by zvážit, v jakém pořadí je vyslechne a zda 

budou nejprve vyslechnuti účastníci nebo svědci jedné strany či strany druhé, aby nedošlo 

k situaci, že se před jednací síní budou svědci domlouvat,  jak budou vypovídat. Tomu by 

mělo napomoct také to, že svědci budou předvoláváni k výslechu na konkrétní hodinu, což 

vyloučí  jejich  kumulování  se  před  jednací  síní.  Také  je  důležité  si  pak  stanovit  pořadí 

jednotlivých  důkazů,  aby  v případě,  že  bude  potřeba  porovnat  účastnickou  a  svědeckou 

74 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 886 - 887.
75 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 1. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1392/2004, dostupné z http://www.nsoud.cz/  .  

76 Ustanovení § 118 odst. 3 OSŘ.

77 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 887.
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výpověď k určitému důkazu, účastník vypovídal jako první, neboť je na jednání přítomen od 

jeho počátku a mohl by být výpovědí svědka ovlivněn. Aby byly výpovědi jak svědků, tak 

účastníků co nejvěrohodnější,  bylo by nejlepší,  aby se dokazování  provádělo při  jediném 

nařízeném jednání.  To vyloučí zejména možnost svědků se na výpověď připravit tak, aby 

byla ve shodě s tvrzením té strany, které mohou být nakloněni. To, jaké rozhodnutí předseda 

senátu učiní, pak výslovně uvede v protokolu, pokud není pořizován zvukový nebo obrazový 

záznam.78 Osobně mám za to,  že zmiňovaná novela OSŘ, která zakotvila  možnost  účasti 

svědka na jednání  je  pozitivním přínosem. Dle mého názoru může přítomnost  svědka na 

jednání od jeho počátku přispět k jeho větší orientaci ve věci, protože vyslechne celý průběh 

řízení, což mu umožní přesně reagovat na to, co je potřeba jeho výslechem prokázat a bude 

moci  vyjasnit  případné nesrovnalosti,  které se ve výsleších jiných svědků nebo účastníků 

vyskytnou.

Samotný výslech se pak skládá ze dvou částí. Jedná se o výslech všeobecný (ad generalia) a 

výslech k věci (ad specialia), které budou níže detailněji rozvedeny. Svědek by měl být slyšen 

soudem, který o věci rozhoduje, neboť hodnocení svědecké výpovědi se neomezuje pouze na 

to,  co svědek vypověděl,  tedy na obsah výpovědi,  ale  na celkový dojem osoby svědka a 

podání  jeho  výpovědi.  V praxi  však  mohou  nastat  výjimečné  situace,  kdy  je  svědek 

vyslechnut dožádaným soudem nebo prostřednictvím videokonference. Jak vyplývá z dikce 

zákona, konkrétně ustanovení § 117 odst. 1 OSŘ, dokazování v senátních věcech je v rukou 

předsedy senátu, který tedy provádí výslech svědka, ovšem ustanovení § 117 odst. 2 OSŘ mu 

umožňuje přenést tuto jeho kompetenci na jiného člena senátu. Provádění důkazu výslechem 

svědka má vždy ústní formu. Pokud by svědek předložil  jeho výpověď v listinné podobě, 

nejednalo by se o důkaz pořízený výslechem svědka, nýbrž o důkaz pořízený listinou.79

4.1. Výslech ad generalia

Výslech svědka je započat tzv. výslechem ad generalia, neboli také výslechem všeobecným. 

Předseda senátu nejprve zjistí totožnost svědka z průkazu, který svědek předloží. Zpravidla se 

bude jednat o občanský průkaz, ale nic nebrání tomu, aby byla totožnost zjištěna i z jiného 

dokladu. Je možné výjimečně upustit od prokázání se totožnosti průkazem, pokud je osoba 

78 JIRSA, Jaromír. Klíč k soudní síni: příručka pro začínající soudce a advokáty. Vyd. 1. - dotisk [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-22-1, s. 359 – 360.

79 ŠKÁROVÁ, Marta a Alena WINTEROVÁ. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou: podle 
stavu k 1. 9. 2009. 4. vydání.  Praha: Linde, 2003. ISBN 978-80-7201-769-0, s. 297.
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svědka  soudu  známa  nebo  pokud  se  svědek  dostaví  k soudu  bez  jakéhokoliv  průkazu 

totožnosti, ale jeho osoba je známa účastníkům řízení, kteří toto prohlásí do protokolu. 

Je vhodné, aby soudce ve svědkovi vzbudil důvěru zejména proto, aby v něm vyvolal pocit,  

že  soud je  tou  autoritou,  která  může  zasáhnout  v případě,  že  by  byl  neúměrně  atakován 

dotazy  advokátů,  které  jsou  již  mimo  rámec  dokazované  skutečnosti,  a  tak  svědka 

„ochránit“.80 

Předseda senátu či samosoudce mají, ještě než se započne se samotným výslechem, mimo 

dotazování se svědka na jeho věk, rodinný stav či  zaměstnání,  povinnost zjistit  okolnosti, 

které  mohou mít  vliv  na jeho věrohodnost.  Pod tímto  se skrývá zejména zjišťování  jeho 

poměru k projednávané věci nebo účastníkům, zda je tento vztah přátelský či nepřátelský a 

jak dlouho trvá. V občanskoprávních věcech se často setkáváme s tím, že je svědek buďto 

v příbuzenském, kolegiálním nebo jiném vztahu s účastníkem řízení, což může mít vliv na 

pravdivost a věrohodnost v rámci hodnocení jeho výpovědi. To ovšem neznamená, že tento 

vztah od začátku zapříčiňuje, že svědkova výpověď bude nepravdivá, na druhou stranu nelze 

pravdomluvnost  svědků  ani  přeceňovat,  i  přesto,  že  byli  o  důsledcích  křivé  výpovědi 

poučeni.81 

V neposlední řadě do všeobecného výslechu řadíme také povinnost poučit svědka. Svědek je 

poučován  o  významu  jeho  výpovědi,  jakožto  i  o  jeho  právech  a  povinnostech  a 

trestněprávních  důsledcích  křivé  výpovědi,  které  ukládá  ustanovení  §  126  odst.  2  OSŘ. 

Obecně lze říci, že poučení svědka má dva různé významy. Prvním je upozornění svědka na 

možnost spáchání trestného činu křivé výpovědi dle ustanovení § 346 odst. 2 TZ, druhým 

významem, který vyplývá z prvního, je snaha působit na svědka tak, aby vypovídal pravdu a 

nic nezamlčoval. To se týká nejen skutečností, na které je tázán, ale také skutečností, o nichž 

ví, že jsou pro věc důležité. O tom, že byl svědek takto poučen, je potřeba pořídit protokol a 

nejlépe celé znění poučení zaprotokolovat. Odpovědnost za křivou výpověď může totiž nastat 

pouze tehdy, pokud k poučení opravdu dojde.82 Dle usnesení Nejvyššího soudu stačí, pokud 

80 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 311.
81 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 887.

82 HROMADA, Miroslav. Poučovací povinnost v civilním procesu. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice 

právní instituty. ISBN 978-80-7400-463-6, s. 55.
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je  svědek poučen,  že  takováto  trestní  odpovědnost  může  nastat  a  není  potřeba  podrobně 

uvádět podmínky trestnosti dle TZ, tedy skutkovou podstatu trestného činu atd.83

Poučení o právech a povinnostech svědka zahrnuje nejenom povinnost vypovídat pravdu a 

nic nezamlčet, ale také poučení o možnosti odepřít výpověď, pokud by tím sobě nebo osobě 

blízké  mohla  jeho výpověď způsobit  nebezpečí  trestního stíhání  a  taktéž,  že je  pouze na 

rozhodnutí  soudu,  zda  v konkrétním  případě  rozhodne  o  důvodnosti  odepření  výpovědi. 

Svědka je dále třeba poučit o tom, že má právo na svědečné, které však zanikne, pokud není 

uplatněno ve stanovené lhůtě.84 

Je  důležité,  aby svědek opravdu  porozuměl  tomu,  co  je  smyslem poučení  a  poučení  tak 

nebylo pouze formálního rázu. To znamená, že soudce má dbát na to, aby poučení svědka 

bylo přizpůsobeno jeho osobě.  Poučení  se tedy bude odvíjet  od jeho věku, inteligence či 

schopností porozumět. Může se také stát, že svědkem bude cizinec, který nerozumí českému 

jazyku, s čímž počítá LZPS, proto v ustanovení čl. 37 odst. 4 garantuje tomu, kdo neovládá 

jazyk, ve kterém je jednáno právo na tlumočníka.85

83 Usnesení Nejvyššího soud ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. 7 Tdo 109/2003, dostupné z http://www.nsoud.cz/. 

84 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 887.

85 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 311.
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5. Výslech ad specialia

Po výslechu všeobecném následuje tzv. výslech ad specialia, tedy výslech k věci, který je již 

výpovědí samou a je rozdělen do dvou částí. Je dobré, aby byl svědek seznámen s tím, jak má 

jeho výpověď vypadat, že se dělí do dvou částí, a co ve které z částí bude následovat. 

V první části výslechu ad specialia vyzve dle ustanovení § 126 odst. 3 OSŘ předseda senátu 

svědka, aby vylíčil vše, co je mu známo ohledně předmětu výslechu a svědek v přímé řeči 

souvisle vypoví, co o předmětu výslechu ví. Jeho výpověď by měla být monologem, bez toho 

aniž  by  mu byly  kladeny  jakékoliv  dotazy.  Smyslem tohoto  postupu  je,  že  svědek  není 

ovlivňován dotazy, jež mu jsou kladeny a může tak z výpovědi vyplynout jeho informovanost 

ohledně skutečností, které jsou významné pro posouzení ve věci. Je ovšem nutné, aby svědek 

vůbec věděl, ohledně čeho má vypovídat, proto je dobré, aby se ho předem soudce zeptal, zda 

je mu známo, co je předmětem sporu. Pokud to svědek neví, měl by dostat  popis sporné 

skutečnosti, k níž má vypovídat, aby jeho výpověď byla věcná. Na to má samozřejmě vliv i 

to, jak kvalitně je jednání připraveno a jestli je dostatečně konkrétně známo, jaké skutečnosti 

je potřeba dokázat. Zároveň není vyloučeno, aby byl svědek ve své výpovědi s ohledem na 

konkrétní  situaci  usměrňován,  vzhledem  k  tomu,  že  jeho  výpověď  je  odvislá  od  jeho 

osobnosti, věku, vzdělání či jiných vlastností, může být svědek naveden tak, aby vypovídal 

věcně, proto je potřeba říci, že přístup soudce nebude vždy stejný.86 

Druhá část  výslechu  ad  specialia  se  soustředí  na  kladení  doplňujících  otázek,  které  mají 

sloužit k upřesnění či vyjasnění výpovědi svědka a k získání co nejvíce informací k prokázání 

věci. Novelou OSŘ, která nabyla účinnosti 1. 7. 2009 zákon č. 7/2009 Sb., Zákon, kterým se 

mění  zákon  č.  99/1963  Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  další 

související zákon, bylo stanoveno přesné pořadí, v jakém je možné klást svědkovi otázky. 

Novela  také  zakotvila  právo  (nikoliv  možnost,  jak  bylo  stanoveno  předešlou  úpravou) 

účastníka, jeho zástupce a znalce klást svědkům při výslechu otázky a zároveň zdůraznila 

odpovědnost účastníka tím, že bude jím navrženým důkazem prokázána tvrzená skutečnost. 

Pořadí, v jakém jsou kladeny svědkovi otázky, je tedy dle současné právní úpravy, konkrétně 

dle ustanovení § 126 odst. 3 OSŘ následující: jako první má právo klást otázky předseda 

senátu, dále členové senátu, účastníci nebo jejich zástupci a nakonec znalci. Ne však každá 

položená  otázka  může  být  předsedou  senátu  připuštěna.  Zmíněné  ustanovení  stanoví,  že 

86 JIRSA, Jaromír. Klíč k soudní síni: příručka pro začínající soudce a advokáty. Vyd. 1. - dotisk [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-22-1, s. 360 -361.
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předseda  senátu  nepřipustí  takovou  otázku  účastníka  řízení  či  znalce,  která  s předmětem 

výslechu nesouvisí, nebo by byla schopná naznačit odpověď (otázka sugestivní), či takovou, 

která bude předstírat neprokázané nebo nepravdivé skutečnosti čili bude klamavá či úskočná 

(otázka  kapciosní).  Je  možné  také  neakceptovat  otázky,  které  se  snaží  navést  svědka 

k odpovědi,  která  bude  obsahovat  jeho  názor  a  nebude  se  týkat  skutečnosti,  jež  má  být 

prokázána (otázka spekulativní).87

Úkolem soudce je také dohlížet na to, aby se advokáti nesnažili svědka znejistit či „rozhodit“ 

dotazy, které budou nevhodné, budou zaměřeny na komentování svědkovy odpovědi a jejich 

chování ke svědkovi bude arogantní. Prostor, který je účastníkům řízení a jejich zástupcům 

vymezen  má  být  využit  na  srozumitelné  a  věcné  dotazy,  na  které  má  svědek  možnost 

odpovědět  jednoznačně.  Pokud  se  při  výslechu  vyskytnou  takové  otázky,  jež  jsou 

zapovězeny, nebo není jednání účastníků řízení či advokátů v souladu s pravidly výslechu, je 

předseda  senátu  dle  ustanovení  §  117 odst.  1  OSŘ oprávněn  učinit  opatření  a  odejmout 

možnost klást otázky nebo konkrétní otázku nepřipustit.88

Pokud se stane, že předseda senátu otázku nepřipustí, je povinen zaprotokolovat konkrétní 

důvody, proč tak učinil. Jestliže se jedná o spor, který je projednáván věcí senátní, zákon 

umožňuje účastníkovi dle ustanovení § 117 odst. 3 OSŘ v případě, že nesouhlasí s opatřením 

předsedy senátu žádat, aby rozhodl senát. Pokud je tato možnost účastníkem využita, senát se 

po  poradě  a  hlasování  rozhodne  o  přípustnosti  otázky,  která  nebyla  předsedou  senátu 

připuštěna. 

Předseda senátu má vždy brát ohled na to, aby byly jeho otázky přizpůsobeny, stejně jako 

poučení  svědka jeho osobnosti.  To znamená,  že by se měl  vyvarovat používání  složitých 

právnických výrazů u osoby, která není schopná s ohledem na její vzdělání otázku pochopit. 

Naopak svědky vysoce vzdělané by měl usměrňovat, pokud ve svých odpovědích používají 

odborné  fráze  či  okliky,  které  jsou  ve  výsledku  ve  věci  nepodstatné  a  činí  výpověď 

nepřehlednou.89

87 ŠKÁROVÁ, Marta a Alena WINTEROVÁ. Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou: podle 
stavu k 1. 9. 2009. 4. vydání. Praha: Linde, 2003. ISBN 978-80-7201-769-0, s. 297.

88 JIRSA, Jaromír. Klíč k soudní síni: příručka pro začínající soudce a advokáty. Vyd. 1. - dotisk [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-22-1, s. 361.

89 JIRSA, Jaromír. Klíč k soudní síni: příručka pro začínající soudce a advokáty. Vyd. 1. - dotisk [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-22-1, s. 361 - 362.
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V určitých případech na základě ustanovení § 122 odst. 3 OSŘ není vyloučeno, aby předseda 

senátu rozhodl o zopakování výslechu svědka. Při takovém opakovaném výslechu je svědek 

konfrontován  se  svou  dřívější  výpovědí  a  je  zároveň  poukázáno  na  rozdíly  v jeho 

výpovědích.  Nic  také  nevylučuje,  pokud  se  výpověď  jednoho  svědka  zásadně  odlišuje 

od výpovědi účastníka nebo jiného svědka, přistoupit k jejich konfrontaci. Vzhledem k tomu, 

že ustanovení § 125 OSŘ podává demonstrativní výčet důkazních prostředků, jimiž lze zjistit 

stav  věci,  nic  nebrání  tomu,  aby  bylo  soudem na  základě  jeho  úvahy  rozhodnuto  jak  o 

konfrontaci  mezi  jednotlivými  svědky  navzájem,  tak  o  konfrontaci  svědka  a  účastníka. 

Konfrontace bude sloužit  zejména k tomu, aby byly vyjasněny rozpory a  upřesněn obsah 

jejich  výpovědí.  S ohledem  na  specifika  občanského  soudního  řízení  je  možné  pro 

konfrontaci  využít  úpravu,  která  je  užívána  v trestní  řízení,  konkrétně  zakotvenou 

v ustanovení  § 104a zákona č.  141/1961 Sb.,  zákona o trestním řízení  soudním (dále  jen 

„TŘ“).90

Jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu, zákon nestanoví rozsah a poměr, ve kterém by 

měly obě části výslechu být. Je tedy na předsedovi senátu, zda po zhodnocení konkrétních 

okolností poskytne větší prostor pro svědkův monolog nebo naopak spíše klade doplňující 

otázky. Proto neznamená, že by předseda senátu pochybil, když u jednoho svědka zvolí delší 

souvislou  výpověď  a  u  druhého  naopak  klade  více  dotazů.  Pokud  by  se  některému 

z účastníků řízení zdálo, že nebyly položeny všechny doplňující dotazy, může využít svého 

zákonného práva a sám vznést otázky, které pokládá za důležité.91 

5.1.1. Otázky sugestivní

Jednou ze zakázaných praktik, které nesmějí být užity při výslechu svědka, je zákaz navádění 

svědka. Toto se může dít prostřednictvím tzv. sugestivních neboli návodných otázek, tedy 

takových otázek, jejichž cílem je ovlivnit názor svědka a cíleně ho navést k odpovědi. Jedná 

se  o  položení  otázky,  která  v tázací  formě  již  obsahuje  stanovisko  tázajícího  se  s jeho 

odpovědí.92 Kladení  sugestivních  otázek  snižuje  nejenom věrohodnost  výpovědi,  ale  také 

ovlivňuje projev svobodné vůle svědka. Úkolem soudce pak je, aby sám zhodnotil,  zda je 

odpověď svědka opravdu jeho odpovědí nebo mu byla advokátem tzv. „vložena do úst“. Je 

90 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4, s. 575.

91 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2012, sp. zn. 28 Cdo 665/2012, dostupné z http://www.nsoud.cz/  .  

92 Návodná otázka: Zavolal pan X po útoku psa záchranku? Stal se tento útok ve14h? Nenávodná otázka: Co 

udělal pan X po tom, co pes zaútočil? V kolik hodin se stal útok?
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jasné,  že  pokud jsou svědkovi  pokládány otázky,  na které  má možnost  odpovědět  pouze 

„ano“ a „ne“, není soudce schopen posoudit svědkovu věrohodnost.

Sugestivními otázkami jsou také například otázky, které dávají svědkovi možnost si vybrat ze 

dvou možností.93 Výslech by měl proto probíhat tak, že jsou svědkovi kladeny takové otázky, 

které  mu dávají  široký  prostor  pro  jeho  vyjádření  a  pro  popis  toho,  na  co  byl  tázán,  a 

minimalizují intervence advokáta. To znamená, že role právního zástupce či účastníka řízení 

při  dotazování  by  se  měla  soustředit  pouze  na pokládání  takových otázek,  kterými  bude 

svědek  postupně  směrován  z jedné  oblasti  do  druhé,  nikoliv  pokládání  otázek,  jejichž 

obsahem jsou okolnosti, které mají být výpovědí teprve zjištěny a které mu naznačují,  jak 

odpovědět.94

5.1.2. Otázky kapciózní

Dalším typem otázek, které nebudou předsedou senátu připuštěny, pokud je položí účastník 

řízení  nebo jeho zástupce,  jsou  otázky  úskočné,  klamavé,  tzv.  kapciózní.  Jedná se o typ 

otázky, která je formulovaná tak, aby svědek nepoznal její pravý smysl a jejím cílem je tedy 

svést  ho  k odpovědi,  kterou  si  vyslýchající  přeje.  Tyto  otázky  mají  tedy  představovat 

nepravdivou  skutečnost  či  skutečnost  dosud  neprokázanou.95 Kapciózní  otázkou  je  také 

otázka mylně stanovující či překrucující důkaz (v otázce je nepřesně odkazováno na důkaz již 

provedený), nebo otázka nesprávně citující svědka (v otázce je nepřesně citována předchozí 

odpověď svědka).  Může se jednat  také o situaci,  kdy je  pokládána otázka,  ale  v průběhu 

dokazování bylo uvedeno mnoho událostí či svědků a není tak jasné, k čemu otázka směřuje. 

V neposlední řadě můžeme za kapciózní otázku označit takovou, která je složená ze dvou či 

více  skutečností  a  při  odpovědi  na  ni  není  jasné,  na  kterou  z těchto  skutečností  svědek 

odpovídá.96 

Oba typy popsaných otázek, tedy jak sugestivní, tak kapciózní mají společné to, že jejich 

cílem je ovlivnění svědkovy výpovědi, což je přesným opakem toho, na jakých základech má 

93 Např.: Konala se schůzka v sobotu nebo v neděli?  Namísto otázky: který den se schůzka konala?

94 ROZEHNAL, Aleš. Strategie civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 

ISBN 978-80-7380-635-4, s. 160 – 162.

95 Nepravdivá skutečnost: Svědkyně Y ve své výpovědi uvedla, že jste smlouvu podepsal vy. Uveďte tedy, zda 

je to pravda. Neprokázaná skutečnost: Proč jste podepsal smlouvu, i když jste věděl, že není ve vašich 

možnostech předmětné plnění poskytnout.

96 ROZEHNAL, Aleš. Strategie civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 

ISBN 978-80-7380-635-4, s. 162 - 164.
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být výslech svědka stavěn. Tedy aby mluvil pravdu, vypovídal pouze o skutečnostech, které 

sám pozoroval, a jeho výpověď nebyla ničím ovlivněna. 
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6. Zvláštní způsoby výslechu

Z ustanovení  § 122 odst.  1 OSŘ lze vyčíst,  že se má výslech svědka konat při jednání u 

příslušného soudu, který rozhoduje ve věci. Jedná se o vyjádření zásady přímosti, tedy že věc 

má  být  rozhodnuta  po  jejím  projednání  při  jednání.  V určitých  zákonem  předvídaných 

situacích, lze však ze zásady přímost připustit určité výjimky. Těmito výjimkami jsou výslech 

svědka provedený dožádaným soudem, výslech svědka provedený mimo jednání a výslech 

s využitím  videokonferenčního  zařízení.  Při  těchto  alternativách  standartního  výslechu  je 

však  potřeba  zachovat  právo  účastníků  být  přítomni  u  výslechu,  tím  že  budou  řádně 

předvoláni a také povinnost sdělit výsledky takovéhoto výslechu při jednání.97 

6.1. Výslech svědka dožádaným soudem

Výslech  svědka,  který  je  proveden  dožádaným  soudem,  by  měl  být  využíván  pouze  ve 

výjimečných situacích a pouze tam, kde je to účelné, proto tento postup není standartní. Soud 

k této alternativě přistoupí zejména tehdy, pokud by byl výslech svědka procesním soudem 

spojen  s  vynaložením  nepřiměřeně  vysokých  nákladů.  Tento  názor  byl  vyjádřen  také 

Nejvyšším  soudem,  který  ve  svém  rozsudku  konstatoval,  že  hlediskem,  pro  které  je 

dokazování prováděno dožádaným soudem nebo mimo jednání, je zejména „nákladnost nebo 

obtížnost provedení důkazu před procesním soudem“ a je důležité, aby bylo stejně tak, jako u 

provádění důkazů při jednání, zajištěno právo účastníků být přítomni a uplatnit své procesní 

právo se vyjádřit ke všem důkazům, které byly provedeny.98

Jak již bylo zmíněno, nejedná se postup, který by byl častý, řekněme spíše výjimečný, proto 

je  potřeba  vždy  zhodnotit,  zda  je  potřebný  a  vhodný  vzhledem k danému  případu.  Jeho 

výjimečnost  tkví  v tom,  že  soud  k této  alternativě  nepřistoupí,  pokud  to  nebude  účelné. 

Ne každá situace, kdy svědek bydlí nebo se zdržuje v jiném okrese, by měla znamenat, že zde 

nastane problém s jeho dostavením se k procesnímu soudu, a proto je potřeba provést jeho 

výslech  u  soudu  dožádaného.  V dnešní  době  má  i  svědek,  žijící  ve  vzdálenosti  stovek 

kilometrů  mnoho  možností  se  k soudu  dostavit.  Proto  bude  provedení  výslechu  svědka 

dožádaným soudem účelné například v situaci, kdy se jedná o těžce nemocného člověka, pro 

97 Ustanovení § 122 odst. 2 OSŘ.

98 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 731/2006, dostupné z http://www.nsoud.cz/  .  
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kterého by bylo velkým problémem se k soudu procesnímu dopravit, ale zároveň není natolik 

nemohoucí, aby musel být proveden výslech mimo jednání.99

Je-li  prováděn  výslech  svědka  dožádaným  soudem,  jedná  se  o  rovnocenný  způsob 

dokazování, které by bylo za normálních okolností prováděno soudem procesním. Procesní 

soud dožádanému soudu nezasílá celý spis (zejména z důvodu obavy z jeho ztráty), ale stačí 

mu zaslat přípis, ve kterém je přesně vymezeno, co je předmětem dožádání a zároveň by měl 

obsahovat žádost o provedení předmětu dožádání v určité lhůtě. Při žádosti o výslech svědka 

nestačí, aby procesní soud zaslal pouze pokyn ve smyslu „žádám, aby soud provedl výslech 

svědka  XY“.  Naopak  je  potřeba  jej  v co  největší  míře  konkretizovat,  popsat,  k jaké 

skutečnosti má být výslech proveden, jaké mají být kladeny otázky a přesně je specifikovat 

tak, aby dožádaný soud přesně věděl, co je důležité z výpovědi získat.100 Účastníci musí být 

před prováděním výslechu svědka dožádaným soudem vyrozuměni, aby mohli uplatnit své 

právo přítomnosti  při  dokazování.  V tomto případě účastníky vyrozumívá dožádaný soud, 

který mimo to také svědky poučuje a rozhoduje o jejich nárocích na svědečné. Protokol o 

výsledcích  dokazování,  které  dožádaný  soud  vyhotovuje,  je  potřeba  následně  přečíst  při 

jednání před soudem procesním.101 

6.1.1. Výslech svědka, který je v zahraničí

Pouze  okrajově  bych  ráda  zmínila  situaci,  kdy  je  potřeba  vyslechnout  svědka,  který  se 

nachází  v zahraničí,  konkrétně  v rámci  EU. Pokud tato  potřeba nastane,  užije  se pro tyto 

případy nařízení Rady EU č. 1206/2001, o spolupráci soudů členských států při provádění 

důkazů v řízení ve věcech občanskoprávních a obchodních, účinné od 1. 1. 2004102. Takovýto 

výslech  je  možné  provést  dvěma  způsoby.  Prvním  způsobem  je,  že  český  soud  požádá 

ústřední orgán dožádaného státu o to, aby mohl být důkaz proveden přímo na jeho území 

českými  orgány.  Druhým,  častějším  způsobem zejména  z hlediska  nižších  nákladů  je,  že 

99 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 295.

100 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-078-4, s. 277.

101 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 295. 

102 Nařízení Rady EU č. 1206/2001, o spolupráci soudů členských států při provádění důkazů v řízení ve věcech 

občanskoprávních  a  obchodních.  [online] 2001  [cit.  14.  11.  2017]. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1206. 
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český soud požádá o to, aby justiční orgány dožádaného státu samy výslech provedly dle 

svých procesních postupů nebo na výslovnou žádost dle českých procesních postupů. Co se 

týká dožádání mimo rámec EU, zde se postupuje podle haagské Úmluvy o provádění důkazů 

v cizině  ve  věcech  občanských  a  obchodních  z roku  1970,  která  byla  ve  sbírce  zákonů 

publikována jako Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 129/1976 Sb. 103

Myslím si, že soud by měl opravdu uvážit před tím, než požádá o provedení výslechu svědka, 

zda  opravdu  není  nějaká  možnost,  aby  svědka  vyslechl  sám  a  tím  se  vyhnul  složitému 

postupu vyplývajícímu z nutnosti zachování principu ústnosti, veřejnosti a přímosti, zejména 

pokud se jedná o výslech prováděný zahraničním dožádaným soudem. Zastávám názor, že 

v obou těchto  případech  je  problémem,  že  si  procesní  soud nemůže  sám učinit  názor  na 

svědka, jeho chování při výslechu, mimiku, vyjadřování a celkový pocit z jeho osoby, neboť 

celkový dojem je důležitý z hlediska hodnocení svědka v odůvodnění rozsudku.

6.2. Výslech provedený mimo jednání

Další  z možných  alternativ  ke  standartnímu  provedení  výslechu  svědka  při  jednání  před 

procesním soudem,  je  možnost  jeho  provedení  mimo  toto  jednání.  Tak  jako  u  výslechu 

svědka provedeného dožádaným soudem, je tento způsob zcela výjimečný a je možné k němu 

přistoupit  jen  v případě,  je-li  to  účelné.  Obligatorně  musí  být  účastníci  o  tomto  úkonu 

vyrozuměni tak,  aby se takovéhoto výslechu mohli  účastnit.  Na druhou stranu se jedná o 

neveřejný úkon, při němž nemá veřejnost právo být přítomna. K výslechu, který se provádí 

mimo jednání se přistupuje tehdy, není-li jej vzhledem k jeho obtížnosti možné provést při 

jednání. Případy, pro které se výslech svědka koná mimo jednání je například hospitalizace 

svědka v nemocnici, jeho umístění v psychiatrické léčebně, nemohoucí svědek v místě svého 

trvalého  bydliště,  svědci,  kteří  jsou  ve  vazbě  či  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody,  nebo 

svědek, který odjíždí na delší dobu do zahraničí a nebylo by možné, aby se k výslechu na 

jednání dostavil, tedy takoví svědkové, jejichž výslech v budově soudu, je nemožný.

Dříve  než  soud  přistoupí  k výslechu  mimo  jednání,  musí  být  jeho  provedení  předem 

domluveno a to nejlépe telefonicky či elektronicky, zejména kvůli jeho organizaci. Pokud se 

jedná  o  svědka,  který  je  například  hospitalizován  v nemocnici  nebo  je  umístěn 

v psychiatrické léčebně je potřeba, aby si soud zjistil, na jakém oddělení ho najde, v jakém je 

pokoji  a  zda  je  vůbec  možné  jeho  výslech  vzhledem k  jeho  zdravotnímu  stavu  provést. 

103 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4, s. 568 – 569.
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K tomu je vhodné zjistit od lékařů co nejvíce informací o dané osobě, aby mohl být výslech 

přizpůsoben samotné osobě svědka. U svědků ve vazbě nebo trestu odnětí svobody je dobré 

z ústřední evidence vězňů zjistit, v jaké věznici se svědek nachází a domluvit si s vězeňskou 

službou zajištění místnosti pro výslech. U osob stíhaných ve vazbě je dále důležité, aby si 

procesní soud vyžádal souhlas od soudu, který o jejich umístění do vazby rozhodl.104

Jak již bylo výše zmíněno, o výslechu konaném mimo jednání se vyrozumívají jak účastníci 

řízení,  tak  jejich  zástupci,  i  když jejich  přítomnost  není  nutná.  Jedná-li  se o věc senátní, 

výslech není prováděn celým senátem, ale pouze předsedou senátu, který je senátem pověřen. 

Samotný výslech je  pak zachycen v protokolu či  je  o něm pořizován záznam a následně 

v závislosti na tom, jak byl výslech zaznamenán, jsou s ním následně při jednání seznámeni 

účastníci, a to i pokud byli výslechu mimo jednání přítomni.

6.3. Výslech prostřednictvím videokonference

Možnost výslechu prostřednictvím tzv.  videokonference  (technologie pro přenos obrazu a 

zvuku) zavedla novela občanského soudního řádu účinná od 1. 1. 2013, která do ustanovení § 

122 odst. 2 OSŘ zařadila větu „anebo lze důkaz provést za využití technického zařízení pro 

přenos  obrazu  a  zvuku“.  Toto  ustanovení  doplnilo  dříve  chybějící  úpravu  dokazování 

prostřednictvím prostředků umožňující přenos zvuku a obrazu. Tím, že byla tato možnost do 

občanského soudního řádu zakotvena, byla uznána jako plnohodnotná alternativa provedení 

výslechu svědka při jednání. 

Výslech  prostřednictvím  videokonference  je  ukázkou,  že  vzhledem  k neustálému  vývoji 

techniky  dochází  také  u  procesního  dokazování  k rozšiřování  možností,  jak  lze  soudu 

usnadnit a urychlit proces dokazování. Jeho smyslem je tedy pomoct soudu v situacích, kdy 

by byl výslech svědka znemožněn, ať již protože se svědek nachází v zahraničí nebo jako 

usnadnění výslechu svědků, kteří  by mohli  být zastrašováni či  přímo ovlivňováni. Dalším 

pozitivem  videokonference  je  možnost  tlumočení  či  výslech  zahraničních  znalců. 

Videokonference dokáže zajistit na jednání „přítomnost“ osob, které nemají sídlo či bydliště 

v České  republice  a  to  jednodušeji,  než  kdyby  soud  využil  institut  dožádání  do  ciziny, 

z tohoto hlediska je také finančně méně náročná.105

104 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 293 – 294.

105 JIŘÍČKOVÁ, Sandra. Uplatnění elektronických důkazů u soudu. Právní rádce, 2013, roč. XXI, č. 2, ISSN 

1210-4817, s. 32 – 33.

43



Sdílím  názor  s autorkou  výše  citovaného  článku,  neboť  si  myslím,  že  nejenom  výslech 

svědka,  ale  také  výslech  účastníka  řízení  či  znalce  může  být  s jejím  použitím  snadnější, 

zejména v rámci styku s cizinou. Omezí náklady jak svědka, který musí vynaložit prostředky 

na  to,  aby  se  k soudu  dopravil,  tak  náklady  soudu,  které  mu  vznikají  v souvislosti 

s dožádáním  do  ciziny.  Zároveň  může  pomoci  při  výslechu  svědků,  kteří  mají  obavu 

vypovídat při jednání, kde by mohli být konfrontováni s některým z účastníků řízení nebo 

jiným svědkem, z nichž mají strach, či může dále pomoci při výslechu svědků, kteří by mohli 

být přímo zastrašováni. 

Pokud byl pro výslech svědka použit některý z těchto zvláštních způsobů, zákon umožňuje 

v ustanovení § 122 odst. 3 OSŘ, jde-li o věc v působnosti senátu, aby senát rozhodl, že již 

jednou  provedený  výslech  dožádaným  soudem,  mimo  jednání  nebo  prostřednictvím 

videokonference, má být před ním doplněn nebo znovu zopakován. Toto ustanovení je zde 

zejména proto, aby umožnilo naplnit  zásadu přímosti,  která je ustanovením § 122 odst. 2 

OSŘ prolomena.  To  zároveň  potvrzuje,  že  tyto  alternativní  způsoby  provádění  výslechu 

svědka jsou pouze výjimečnými opatřeními a to zejména věcí v působnosti senátu.106

106 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4, s. 568.
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7. Zaznamenání výpovědi svědka

Od roku 2009, kdy nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, zákon č. 7/2009 Sb., 

zákon,  kterým se mění  zákon č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní  řád,  ve  znění  pozdějších 

předpisů, a další související zákony, se podstatně změnil způsob, jakým se má zaznamenávat 

průběh  jednání.  Od  této  novely  se  primárně  zaznamenávají  úkony,  při  nichž  jedná  soud 

s účastníky,  provádí  dokazování  nebo  vyhlašuje  rozhodnutí  ve  formě  zvukového  nebo 

obrazového záznamu, který je uchováván na trvalém nosiči dat (CD, DVD), jež je součástí 

spisu.107 Alternativou  zvukového  nebo  obrazového  záznamu  je  pořízení  protokolu,  avšak 

občanský soudní řád upřednostňuje formu záznamu. Protokol je sepisován v případě, že není 

pořízení  záznamu  možné,  pokud  tak  stanoví  zákon  nebo  pokud  takto  rozhodne  soud. 

V určitých případech je možné pořídit současně jak záznam, tak protokol a pokud se stane, že 

by mezi nimi vznikl rozpor, vždy má přednost záznam.108

Z tohoto vyplývá, že soud zaznamenává výpověď svědka buďto ve zvukovém či zvukově 

obrazovém  záznamu  nebo  je  jeho  výpověď  zachycena  v protokole.  Pokud  se  tedy 

protokoluje, musí být v protokolu uvedeny všechny náležitosti. Kromě označení věci a data je 

důležité, aby protokol obsahoval záznam, ze kterého lze vyčíst, že bylo svědkovi poskytnuto 

poučení dle zákonných ustanovení, zároveň, zda svědek na poučení reagoval, pokud ano, tak 

jak. V protokolu také nesmí chybět údaje o totožnosti svědka, tedy bydliště, datum narození a 

jiné údaje, které by mohly mít vliv na jeho věrohodnost. Co se týče samotné výpovědi, do 

protokolu  je  zanesen  pouze  podstatný  obsah  svědkovy  výpovědi.  Pokud  je  to  však  pro 

posouzení věci důležité, je možné zaprotokolovat výslech doslovně včetně kladených otázek.

Aby byla výpověď co nejvěrohodnější,  k protokolaci by se mělo přistoupit  až poté, co je 

svědkem souvisle vylíčeno, co o věci ví, tedy po ukončení první části výpovědi ad specialia. 

Pokud do protokolu není diktovaná celá výpověď svědka, ale pouze její podstatná část, je 

nepřípustné, aby soud obsah svědecké výpovědi jakkoliv zkresloval, ať již jazykovou nebo 

stylistickou úpravou.109

107 Ustanovení § 40 odst. 1 OSŘ.

108 SVOBODA, Karel. Občanský soudní řád: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-506-0, s. 153.

109 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 889.
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Samotný průběh protokolace pak vypadá následovně. Podstatný obsah výpovědi svědka je 

diktován soudcem. Je třeba, aby soudce diktoval výpověď dostatečně nahlas a zřetelně, aby 

bylo možné, v případě, že svědkovi připadá, že je jeho výpověď zkreslená, ji opravit. Toto 

právo mají mimo svědka také účastníci řízení nebo jejich zástupci, zároveň mohou žádat, aby 

byla zaprotokolovaná určitá část svědkovy výpovědi a to i doslovně. Zákon také nevylučuje, 

aby bylo svědkovi soudem umožněno diktovat si svou výpověď sám.110

Jak již  bylo uvedeno v kapitole,  která  se zabývala samotným průběhem výslechu svědka, 

výpověď ad specialia, tedy k věci, má dvě části. V části první, kdy svědek souvisle líčí, co je 

mu o věci známo je úkolem soudce pouze naslouchat, pozorovat a činit poznámky o tom, co 

bylo ve výpovědi podstatné a to způsobem, jakým uzná za vhodné. Důvodem, proč takto 

postupuje, je to, aby nezapomněl, co svědek říkal a také, jak jsem již výše uvedla, aby svědek 

nebyl  zbytečně  při  výpovědi  přerušován  tím,  že  by  každá  jeho  věta  musela  být 

zaprotokolována.  Po  té,  co  svědek  ukončí  svůj  monolog,  soudce  ze  svých  poznámek 

nadiktuje do protokolu to, co pokládá za podstatné.

V druhé části výpovědi ad specialia se přistupuje k otázkám, které mají upřesnit či doplnit 

svědkovu  výpověď.  Závisí  na  osobě  svědka  a  jeho  výřečnosti,  zda  dokázal  ve  svém 

monologu podat tak ucelenou výpověď, že nebude potřeba ve větší míře klást otázky. Od 

toho se  pak odvíjí  četnost  otázek.  V protokole  je  vhodné od sebe  obě  části  výslechu ad 

specialia  oddělit.  Je  dobré  proto  uvést  další  odstavec  v protokole  formulaci:  „K  dotazu 

soudu:“. Pokud jsou otázky kladeny účastníkem řízení nebo jeho zástupcem, je formulace 

následující: „K dotazu žalobce svědek uvádí:“. Není také od věci, pokud je na konci výslechu 

zaprotokolována věta o ukončení výslechu.111

110 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 9788075020765, s. 237.

111 JIRSA, Jaromír. Klíč k soudní síni: příručka pro začínající soudce a advokáty. Vyd. 1. - dotisk [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-22-1, s. 368 – 370.
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8. Zvláštnosti dané osobou svědka

V této kapitole bych se ráda věnovala některý zvláštním případům výslechu svědka, které 

jsou dány jeho osobou, konkrétně výslechu nezletilých a osob vyššího věku. Ne ke každému 

svědkovi  soud  při  jeho  výslechu  přistupuje  stejně,  naopak  je  žádán  individuální  přístup, 

neboť je potřeba zohlednit nejenom jeho věk, rozumovou vyspělost, míru inteligence, ale také 

zdravotní stav či závislost na návykových látkách. 

8.1. Výslech nezletilých

Ráda bych zde uvedla specifika, kterými je výslech nezletilých provázen. Vzhledem k tomu, 

že se dle mého názoru jedná o široké téma, zejména po stránce psychologické, nebudu se 

snažit postihnout celou problematiku, ale zmíním dle mého názoru to nejpodstatnější.

Občanské  soudní  řízení  neobsahuje  zvláštní  úpravu,  dle  které  by  soud  postupoval  při 

výslechu nezletilého svědka a taktéž neupravuje postup při výslechu nezletilého účastníka. 

Vzhledem k absenci této úpravy se při výslechu nezletilého svědka a nezletilého účastníka 

řízení postupuje podle obecné úpravy, tedy dle ustanovení § 126 OSŘ pro výslech nezletilého 

svědka a dle ustanovení § 131 OSŘ pro výslech nezletilého účastníka. Z toho jednoznačně 

vyplývá, že je důležité, aby bylo rozlišováno, v jakém postavení se nezletilý ocitá. Pokud se 

totiž jedná o výslech nezletilého účastníka řízení, jak již bylo zmíněno v kapitole druhé, jedná 

se o vyjádření jeho práva „být slyšen“, které mu přiznává Úmluva o právech dítěte,  tedy 

právo vyjádřit v řízení svůj názor. Naopak, dle ustanovení § 126 odst. 1 OSŘ řádu je uložena 

svědkovi „povinnost dostavit se na předvolání k soudu a vypovídat jako svědek“112, která se 

vztahuje  také  pro  nezletilého  svědka  a  jedná  se  proto  o  plnění  jeho  zákonem stanovené 

povinnosti, nikoliv práva výše uvedeného.

I když je při výslechu nezletilého svědka postupováno dle obecných ustanovení, je potřeba, 

aby byl brán ohled na jeho věk, rozumovou vyspělost, schopnost představivosti a fantazie. 

Právě rozvinutá fantazie a představivost dětí byl jeden z hlavních důvodů, dle kterých bylo na 

začátku  20.  století  k výpovědi  dětí  (nezletilý  mladší  15  let)  přistupováno  skepticky  a 

odmítavě. V dnešní době je pohled na výslech dětí opačný, pohlíží se na ně jako na stejně 

způsobilé osoby podávající věrohodnou výpověď. Čírtková ve své publikaci také uvádí, že 

některé  výzkumy  ukázaly,  že  za  určitých  okolností  si  jsou  děti  školního  věku  schopny 

zapamatovat lépe než např. VŠ studenti a to zejména díky jejich schopnosti si všimnout i 

112 Ustanovení § 126 odst. 1 OSŘ.
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sebemenších  detailů.113 Tento  smysl  pro  zapamatování  si  i  nejmenších  detailů  vyplývá 

zejména z tendence dětí jednoduše a rychle podlehnout bezprostředním dojmům, to znamená, 

že co je pro dospělého nevýznamné a nezajímavé, upoutá pozornost dítěte a naopak to, čeho 

si dítě ani nevšimne, si dospělý lehce zapamatuje.114

Obecně na začátku výslechu je potřeba poučit  svědka o jeho právu odepřít  výpověď a o 

trestních  následcích,  pokud  bude  křivě  vypovídat.  Toto  platí  i  pro  nezletilého  svědka 

s výjimkou, že svědka mladšího 15 let není nutné poučovat o následcích křivé výpovědi. Již 

v předchozích kapitolách jsem zmínila, že je důležité, aby soudce při poučení zohledňoval, 

komu  poučení  poskytuje  a  na  každý  konkrétní  případ  pak  zvolil  individuální  přístup. 

V případě nezletilého bude muset zvolit takový styl řeči a jazykové obraty, které nezletilému 

umožní pochopit smysl a podstatu poučení. 

Co se týče výslechu samého, první část výslechu ad specialia by měla být stěžejní. Soudce by 

měl  nechat  nezletilého  k věci  spontánně  vypovídat  a  zbytečně  mu  do  jeho  výpovědi 

nevstupovat,  aby  tím  například  nepřerušil  tok  myšlenek,  jeho  ochotu  vypovídat  nebo 

připravenost.  K druhé  části  výslechu  ad  specialia,  tedy  k doplňujícím  či  upřesňujícím 

otázkám,  by  měl  proto  soudce  přistoupit  až  poté,  co  si  bude  jist,  že  nezletilý  již  k věci 

vypověděl vše, co věděl a dále již nemá, co by řekl. U výslechu nezletilého pak také hraje 

důležitou roli délka výslechu, která nesmí být neúměrná jeho věku a schopnosti se po delší 

dobu koncentrovat.115

Na rozdíl od dospělých je potřeba myslet na to, že výpověď dítěte může být ovlivněna tzv. 

sugescí, tedy že dítě bude více ovlivnitelné než dospělý. Z tohoto pohledu je pak důležité 

dbát při výslechu na to, aby otázky položené vyslýchajícím nebyly formulované tak, že by 

napovídaly či naznačovaly odpověď, s čímž souvisí také tón hlasu, který zvolí. Také jako u 

dospělých  jsou  sugestivní  a  kapciózní  otázky  nepřípustné.  Dále  je  potřeba  se  vyvarovat 

otázek,  na něž lze odpovědět  pouze ano/ne,  neboť děti  mají  tendenci  spíše souhlasit  než 

nesouhlasit  a  to  i  pokud  třeba  otázce  nerozumí.  Vliv  na  výpověď nezletilého  může  mít 

prostředí,  v němž  je  vyslýchán  a  také  celková  atmosféra  při  výslechu,  která  je  utvářena 

113 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. ISBN 978-80-7380-461-9, s. 342.

114 MATIÁŠEK, Jan, Bohumil BÁRTA a Jaroslav SOUKUP. Psychologie a výslechová praxe. Praha: Orbis, 

1968, s. 45 – 46.

115 MELICHAROVÁ, Dita. Specifika výslechu nezletilého v civilním řízení. Soudce, 2008, roč. X, č. 7-8, ISSN 

1211-5347, s. 62 – 67.
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zejména osobou vyslýchajícího, na kterém závisí, jak se bude nezletilý při výslechu cítit a jak 

bude chtít spolupracovat.116 Je možné a myslím si, že i vhodné provádět výslech nezletilého i 

mimo jednací síň, například v kanceláři soudce či v prostředí nezletilému známém. 

Myslím  si,  že  výslech  nezletilého  je  jedním  z nejobtížnějších  specifik  výslechu  svědka, 

zejména z pohledu psychologie. Na soudce jsou kladeny vysoké nároky, konkrétně pokud 

zvolí  nevhodný  přístup  k nezletilému,  může  to  mít  neblahý  dopad  na  kvalitu  výpovědi 

nezletilého. Také si myslím, že je potřeba, aby soudce dosahoval takových profesních kvalit 

v oblasti psychologie nezletilých, aby s jejich pomocí z výslechu nezletilého získal co nejvíce 

informací důležitých věci.

8.2. Výslech osob vyššího věku

Stáří je poslední částí lidského života, které s sebou přináší úbytek tělesných i duševních sil. 

Z tohoto důvodu je nutné ve výslechové praxi počítat s tím, že u osob vyššího věku, tak jako 

u  nezletilých,  je  potřeba  zohlednit,  že  tato  skutečnost  může  mít  vliv  na  hodnověrnost  a 

spolehlivost jejich výpovědi, a proto je potřeba praktikovat odlišný přístupu výslechu. 

Čím je  člověk starší,  tím více  dochází  nejenom ke  změnám v jeho  schopnosti  vnímat  a 

zapamatovat si, ale také ve schopnosti reagovat a chápat určité souvislosti. Zde je zajímavé, 

že si  člověk vyššího věku dokáže vzpomenout i na ty nejmenší detaily ze svého mládí, ale na 

druhé straně si není schopen vybavit,  co bylo minulý týden, což je jedním z úskalí,  které 

výslech starého člověka přináší, je však nutné je v praxi chápat a respektovat. Může docházet 

k situacím, kdy si svědek myslí, že vypovídá pravdivě, avšak díky jeho snížené schopnosti si 

zapamatovat,  může,  nikoliv  však záměrně,  poskytovat  nepravdivé  informace,  kterým sám 

věří.

Jedním z dalších problémů výslechu osob vyššího věku je,  tak jako u nezletilých svědků, 

zvýšená  míra  ovlivnitelnosti  (sugestibility),  hlavně  vzhledem k osobám,  které  znají  či  je 

pokládají  za  určitou  autoritu,  čímž  soudce  nesporně  je.  Tedy  je  potřeba  se  vyvarovat 

navádějících otázek, které by mohly jejich výpověď ovlivnit. Samotný výslech pak může být 

ovlivněn zejména přístupem, který soudce zvolí. U osob staršího věku je proto důležité zvolit 

takovou  techniku  výslechu,  která  bude  zohledňovat  zmíněná  specifika,  jež  jsou  s věkem 

přinášena.117

116 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. ISBN 978-80-7380-461-9, s. 342 – 344.
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9. Výslech člena statutárního orgánu právnické osoby

Vzhledem k tomu, že právnická osoba nemá procesní způsobilost je z pohledu procesního 

práva vytvořena určitá konstrukce tak, aby mohla jednat. Jednání za PO upravuje ustanovení 

§ 21 OSŘ, které obsahuje výčet oprávněných fyzických osob za ni jednat.118 Vzhledem k této 

konstrukci se nabízí otázka, v jakém postavení bude vypovídat v řízení před soudem, jehož 

účastníkem je právnická osoba, fyzická osoba, která je statutárním orgánem této právnické 

osoby. Tedy např. jednatel nebo člen představenstva, který má vypovídat ohledně okolností 

týkajících  se  této  právnické  osoby.  Zda  bude vypovídat  jako  svědek  nebo  jako  účastník 

řízení,  neboť  postavení  těchto  osob  je  rozdílné.  Z pohledu  občanského  soudního  řádu  je 

postavení  této  fyzické  osoby  obdobné  jako  postavení  účastníka  řízení,  proto  bude  také 

vyslýchána dle ustanovení § 131 OSŘ upravující výslech účastníka řízení.

Občanský soudní řád upravuje výslech této fyzické osoby ve dvou ustanoveních, konkrétně 

v ustanovení  § 126 odst.  4 a ustanovení  § 126a OSŘ. Důvodem, proč zákon upravil  tuto 

problematiku hned dvakrát je následující. 

Ustanovení § 126 odst. 4 OSŘ upravuje postup, který se využije v případě, kdy je potřeba 

vyslechnout fyzickou osobu, která je členem statutárního orgánu právnické osoby v řízení, 

jehož účastníkem je tato právnická osoba. Podle této úpravy se využije postup dle ustanovení 

131 OSŘ, který upravuje výslech účastníka řízení. Důležité je, že je odkazováno na všechny 

odstavce ustanovení § 131 OSŘ bez výjimky. To znamená, že fyzická osoba v době, kdy má 

být vyslechnuta,  je statutárním orgánem nebo členem právnické osoby. Proto pokud bude 

soud chtít tuto fyzikou osobu vyslechnout, nesmí tak učinit, pokud s tím nesouhlasí právnická 

osoba, která je účastníkem řízení a současně není možné skutečnost, jež má být dokazována, 

prokázat jinak.

Naproti tomu ustanovení § 126a OSŘ, které bylo do občanského soudního řádu zavedeno 

novelou z roku 2009, konkrétně zákonem č. 7/2009 Sb., reflektuje situaci, kdy je vyslýchána 

fyzická  osoba,  která  má  vypovídat  o  okolnostech  týkajících  se  právnické  osoby,  jež  je 

účastníkem řízení, ale zároveň v době, kdy je vyslýchána již jejím statutárním orgánem nebo 

jeho členem není. Zákon tedy rozlišuje mezi současným a bývalým statutárním zástupcem 

117 MATIÁŠEK, Jan, Bohumil BÁRTA a Jaroslav SOUKUP. Psychologie a výslechová praxe. Praha: Orbis, 

1968, s. 64 – 69.

118 Jedná se např. o statutární orgán nebo jeho člena, zaměstnance PO, vedoucího odštěpeného závodu či 

prokuristu na základě udělení prokury.
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právnické osoby. Fyzická osoba má v této situaci vypovídat o okolnostech v době, kdy tímto 

orgánem nebo jeho členem byla.  Na rozdíl  od ustanovení  § 126 odst.  4 OSŘ neodkazuje 

ustanovení § 126a odst. 2 OSŘ na ustanovení § 131 odst. 1 OSŘ, čímž tyto dvě ustanovení od 

sebe odlišuje,  což znamená,  že k výslechu fyzické  osoby dle  ustanovení  126a OSŘ není 

potřeba souhlasu. Z toho vyplývá, že je tato osoba povinna, stejně jako svědek, dostavit se na 

předvolání  k soudu  a  vypovídat,  ovšem  její  výslech  se  bude  řídit  stejnými  procesními 

pravidly  jako  výslech  účastníka.  Proto  tato  osoba,  pokud  by  poskytla  křivou  výpověď, 

nebude stíhána pro trestný čin křivé výpovědi dle ustanovení 346 TZ.119

K této  problematice  bych ráda  zmínila  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu,  v jehož  odůvodnění 

soud konstatoval, že soud prvního stupně postupoval v rozporu se zákonem, když byl v této 

věci vyslechnut místostarosta obce jako svědek a při hodnocení důkazů byla tato výpověď 

hodnocena  jako svědecká  místo  toho,  aby byl  vyslýchán  jako  účastník  řízení.  Vzhledem 

k tomu,  že předmětem výslechu byly okolnosti  z doby,  kdy byl  místostarostou nebo jeho 

činnost  související  s touto  funkcí,  měl  být  vyslechnut  jako  účastník  řízení  nikoliv  jako 

svědek. A tak skutková zjištění,  která  se opírala  o výsledky této výpovědi,  nemají  oporu 

v provedeném dokazování.120

119 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 888.

120 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1397/2006, dostupné z http://www.nsoud.cz/  .  
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10. Hodnocení svědecké výpovědi

10.1. Hodnocení  důkazů obecně,  zásada volného hodnocení 

důkazů

Dokazování  obecně  můžeme  rozdělit  do  čtyř  fází.  Těmi  jsou  navrhování  důkazů,  jejich 

obstarávání,  následné provádění  a  nakonec hodnocení  důkazů.  Proces dokazování  je  tedy 

ukončen  hodnocením  důkazů,  kterým  se  rozumí  „myšlenková  činnost  soudu,  kterou  je  

provedeným důkazům přisuzována hodnota závažnosti (důležitosti) pro rozhodnutí, hodnota  

zákonnosti, hodnota pravdivosti, popřípadě věrohodnosti.“121 

Český civilní  proces je založen na principu volného hodnocení důkazů, který je vyjádřen 

v ustanovení § 132 OSŘ, podle něhož důkazy hodnotí soud a to podle své úvahy, přičemž je 

každý důkaz hodnocen jak jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti s pečlivým přihlédnutím 

ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. To znamená, že soud 

podle  svého  vnitřního  přesvědčení  může  dospět  k závěru,  zda  výpověď  svědka  určitou 

skutečnost, k níž svědek vypovídal, potvrzuje nebo naopak vyvrací. Opakem zásady volného 

hodnocení důkazů je zásada legální důkazní teorie typická pro feudální proces, podle níž je 

jednotlivým  důkazním  prostředkům  stanovena  zákonem  důkazní  síla  nebo  určeno,  které 

důkazní  prostředky  a  v jakém rozsahu  jsou  potřeba  k prokázání  určitých  skutečností.  Od 

volného hodnocení  důkazů založeného  na respektu  schopností  a  úsudku soudce,  který se 

snaží rozpoznat určitou skutečnost pomocí jednotlivých důkazních prostředků, tak jak na něj 

u dokazování konkrétní skutečnosti působí, je legální důkazní teorie ovládána mechanickým 

procesem,  který  soudci  prostor  pro  jeho  uvážení  nenechává.  V českém civilním  procesu 

můžeme náznak legální důkazní teorie nalézt u důkazního prostředku veřejné listiny, u níž je 

stanovena její důkazní síla.122

Jak již bylo zmíněno, proces hodnocení je v kompetenci soudu, což ovšem nevylučuje, že si 

sám  účastník  pro  sebe  hodnotí  provedené  důkazy  a  na  základě  jejich  výsledků  dochází 

k závěru,  který mu poslouží  pro jeho další  postup (např.  zda podá nebo nepodá opravný 

prostředek). Pro rozhodnutí ve věci samé je však důležité hodnocení soudu. Zásada volného 

hodnocení důkazů se týká výlučně hodnocení pravdivosti v jejím rámci také věrohodnosti, 

121 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2006, sp. zn. 33 Odo 1191/2003, dostupné z http://www.nsoud.cz/  .  

122 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 9788075020765, s. 76 – 77.
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jejíž popis a to, co se pod tímto výrazem skrývá, však není v teorii  vysvětlen. Detailnější 

popis věrohodnosti poskytuje forenzní psychologie.123 

10.2. Věrohodnost z pohledu forenzní psychologie

Z pohledu této  disciplíny  věrohodnost  označuje  to,  zda  je  osoba,  která  podává  výpověď, 

důvěryhodná a dá se jí věřit, zda líčí opravdu ty skutečnosti, jež sama vnímala, nebo se jedná 

o skutečnosti,  které si „vyfantazírovala“ nebo vymyslela.  Právní kategorií  věrohodnosti  je 

pak pravdivost výpovědi, tedy zda je výpověď v souladu s realitou, tedy pravdivá. 

Věrohodnost  je  z pohledu  forenzní  psychologie  dělena  na  věrohodnost  obecnou  a 

věrohodnost  speciální  (specifickou).  Obecností  zde  rozumíme  to,  zda  má  vyslýchaný 

psychické předpoklady k tomu, aby dokázal určitou skutečnost vnímat, zapamatovat si ji a 

následně vybavit, tedy zda je „způsobilý“. Obecná věrohodnost je tedy jakási psychologická 

charakteristika  osobnosti.  Může  být  snižována  např.  duševními  chorobami  nebo  určitými 

povahovými vlastnostmi svědka. 

Naproti tomu věrohodnost speciální sleduje to, zda se výpověď opírá o reálné zážitky, které 

osoba opravdu zažila, a proto je možné jí věřit. Zde je zkoumáno to, zda jsou splněna určitá  

kritéria pro to, aby bylo možné říci, že osoba to, o čem vypovídá, skutečně zažila. Výpověď 

z tohoto pohledu není pravdivá, pokud osoba lže úmyslně, nebo lže neúmyslně (jde o tzv. 

pseudovzpomínky,  které  mohou  vznikat  např.  v důsledku  vnější  sugesce).  Z pohledu 

specifické  věrohodnosti  je  prověřováno,  proč  by  mohlo  dojít  k tomu,  že  bude  svědek 

vypovídat lživě. Vliv na to mohou mít různé skutečnosti – strach, ochrana jiné osoby, zištnost 

nebo msta.

Vztah mezi obecnou a speciální věrohodností není souměrný, což znamená, že i od obecně 

nevěrohodné osoby může být v konkrétním případě podána věrohodná výpověď, což platí 

také opačně. Při posuzování výpovědi je pak přihlíženo zejména k osobnosti svědka, jeho 

motivaci a verbálnímu a neverbálnímu chování. V následném hodnocení se proto ve výsledku 

hodnotí věrohodnost obecná a speciální ve vzájemné souvislosti, z nichž jsou vyvozovány 

závěry.124

123 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 9788075020765, s. 245.

124 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. ISBN 978-80-7380-461-9, s. 377 – 380.
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Důkazy  nejsou  však  hodnoceny  pouze  na  základě  věrohodnosti,  která  naplňuje  zásadu 

volného  hodnocení  důkazů,  ale  také  z hlediska  zákonnosti  a  důležitosti  (tzv.  právní 

relevance). Důležitost důkazů, neboli také závažnost, znamená, že ne každá skutečnost, která 

v rámci dokazování vyjde najevo, je v dané věci právně relevantní.  S ohledem na to musí 

soud  při  hodnocení  z hlediska  důležitosti  určit  význam  jednotlivých  důkazů  pro  jeho 

rozhodnutí  a uvážit,  zda o ně může opřít  svá skutková tvrzení  a pokud ano, tak do jaké 

míry.125 U zákonnosti je pak posuzováno, zda pořízení důkazu odpovídá postupu, který je 

v souladu se zákonem. Obě tato kritéria soud posuzuje podle jasně vymezených zákonných 

ustanovení nikoliv „volně“.126

Co se  týče  postupu  při  hodnocení,  soud  má  sice  do  jisté  míry  velký  prostor  pro  volné 

hodnocení  důkazů,  to  ovšem neznamená,  že  by  měl  postupovat  libovolně.  Podle  nálezu 

Ústavního soudu  „K tomu, aby rozhodování soudu nebylo zatíženo projevem libovůle,  je  

nezbytné,  aby  soud každý  důkaz,  který  byl  v  řízení  před  ním proveden  -  samozřejmě za  

předpokladu, že se vztahuje k relevantnímu tvrzení účastníka - učinil předmětem svých úvah  

a  hodnocení.  Jestliže  tak  obecný  soud  neučiní,  zatíží  své  rozhodnutí  nejen  vadami  

spočívajícími v porušení obecných procesních předpisů, ale současně postupuje v rozporu se  

zásadami  vyjádřenými  v  hlavě  páté  (především  čl.  36  odst.  1,  čl.  38  odst.  2)  Listiny  

základních práv a svobod a v důsledku toho i v rozporu s čl. 95 odst. 1 Ústavy.“127

Zásada  volného  hodnocení  důkazů  je  jednou  z  nejsložitějších  a  hlavně  klíčových  zásad 

ovládají civilní proces. Na osobu soudce jsou v tomto směru kladeny vysoké nároky, neboť 

mimo odborných znalostí a lidských schopností je kladen důraz na jeho logické myšlení a 

schopnost  rozeznat  pravdu od nepravdy.  Myslím si,  že  v tomto  ohledu  by si  měl  každý 

soudce  uvědomovat  svou pozici  a  závazek,  který  je  mu touto  zásadou svěřen.  Zastávám 

názor, že osoby, které vykonávají funkci soudce, musí být natolik kvalifikované, aby byly 

schopny složité myšlenkové operace provádět, ale také si myslím, že těchto kvalit je možné 

dosáhnout až s dostatečnou praxí. 

Složitost  této zásady spočívá zejména v tom, že v zákoně není uveden konkrétní postup a 

pravidla, ze kterých hodnocení důkazů jak samostatně tak ve vzájemné souvislosti vychází. 

Důvod,  proč  zákon  tento  postup  neupravuje,  spočívá  v  náročnosti  užití  složitých 

125 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2006, sp. zn. 33 Odo 1191/2003, dostupné z http://www.nsoud.cz/  .  

126 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4, s. 596.

127 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2011, sp. zn. IV. ÚS 3309/07, dostupné z https://nalus.usoud.cz/.
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myšlenkových  postupů,  jehož  závěrem  jsou  jak  jednotlivé  tak  komplexní  závěry  o 

věrohodnosti výsledků získaných provedením jednotlivých důkazů. Ty jsou pak podkladem 

k tomu,  aby  soudce  mohl  v závěru  říci,  jaké  skutečnosti  má  za  prokázané,  které  tvoří 

skutkový stav.128

10.3. Hodnocení svědecké výpovědi

Jak již bylo zmíněno výše, zákon nám neposkytuje přesný postup, podle kterého by měly být 

důkazy  hodnoceny,  a  také  nepodává  „návod“,  jak  přistupovat  k hodnocení  svědecké 

výpovědi.  Z pohledu  zásady  volného  hodnocení  důkazů  soudce  hodnotí  výpověď svědka 

z hlediska  jeho  věrohodnosti  (pravdivosti),  ovšem  zákon  už  neříká,  jak  velká  míra 

věrohodnosti je potřeba, aby mohl výpověď svědka pokládat za pravdivou, ani podmínky, za 

kterých je  skutečnost  za  pravdivou považována.  Odpověď na tuto  otázku můžeme nalézt 

v procesní nauce, která říká, že pravdivé zjištění je takové, o jehož pravdivosti a správnosti je 

soudce  přesvědčen.  Ovšem  ne  vždy  lze  s jistotou  říct,  že  je  skutečnost  pravdivá,  proto 

přesvědčení soudce nemusí být nikoliv bezvýhradné.129

Ke kritériím, která by měl soud vzít v úvahu v souvislosti hodnocení věrohodnosti výpovědi 

svědka, se vyjádřila judikatura mnohokrát, já bych zmínila část jednoho rozsudku Nejvyššího 

soudu,  který  se  této  problematice  věnuje.  V  tomto  rozsudku  Nejvyšší  soud  uvedl  tuto 

„poučku“:  „Při  důkazu  výpovědí  svědka  musí  soud  vyhodnotit  věrohodnost  výpovědi  s  

přihlédnutím k tomu, jaký má svědek vztah k účastníkům řízení a k projednávané věci a jaká  

je jeho rozumová a duševní úroveň, k okolnostem, jež doprovázely jeho vnímání skutečností,  

o  nichž  vypovídá,  vzhledem  ke  způsobu  reprodukce  těchto  skutečností  a  k  chování  při  

výslechu (přesvědčivost, jistota, plynulost výpovědi, ochota odpovídat na otázky apod.) a k  

poznatkům, získaným na základě hodnocení jiných důkazů (do jaké míry je důkaz výpovědi  

svědka souladný s jinými důkazy, zda jim odporuje, popřípadě zda se vzájemně doplňují);  

celkové posouzení z uvedených hledisek pak poskytuje závěr o pravdivosti či nepravdivosti  

tvrzených (prokazovaných) skutečností.“130  

128 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 914.

129 DAVID, Ludvík. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-460-4, s. 596 - 597.

130 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 21 Cdo 360/2006, dostupné z http://www.nsoud.cz/  .  
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Z toho  vyplývá,  že  by  měl  soud  nejdříve  nazírat  na  výpověď  svědka  z hlediska  obecné 

věrohodnosti,  jak  bylo  uvedeno  ve  zmíněném nálezu,  vztahu  svědka  k účastníkům,  věci, 

mentálním schopnostem konkrétním okolnostem doprovázející vnímání skutečností, o nichž 

vypovídal. 

Závěry soudce, který provádí výslech svědka, jsou složitě sdělitelné. Tím chci říct, že pouze 

soudce se se svědkem setkává v „tváří v tvář“ a má možnost pozorovat jeho chování. To, že 

například svědek, který koktá, je nervózní, potí se nebo se často opravuje, hraje velkou roli 

při následném hodnocení, ale není jednoduché se s tím v protokole vypořádat.131

Při hodnocení  výpovědi  svědka je  tedy nejtypičtějším kritériem,  které soudce zohledňuje, 

svědkovo chování při výslechu. Pod pojmem svědkova chování je možné si představit např. 

plynulost  jeho  řeči,  tón  hlasu,  jistotu  a  přesvědčivost,  s nimiž  výpověď  poskytuje  a 

v neposlední řadě také mimiku, gesta, zda mu nedělá problém udržovat oční kontakt či jak je 

ochotný  odpovídat  na  doplňující  dotazy.  Tyto  zmíněné  „psychologické“  faktory  jsou 

nejspolehlivějším  ukazatelem  toho,  zda  svědek  mluví  pravdu  nebo  lže.  Co  se  pak  týče 

hlediska,  které  ovlivňuje  svědeckou výpověď naopak nejméně,  je  hodnocení  rozumové a 

duševní  úrovně  svědka.  Přikláním  se  k názoru  autorky  článku  „Hodnocení  věrohodnosti 

svědecké výpovědi v civilním řízení“132, že vliv rozumové a duševní úrovně svědka může mít 

vliv zejména tam, kde jako svědek vypovídá osoba s omezenou svéprávností, nezletilec nebo 

osoba duševně nemocná. Pokud se jedná o člověka plně svéprávného, toto hledisko hrát roli 

nebude, neboť nelze říci, že vysokoškolsky vzdělaný svědek je více věrohodný než svědek se 

základním vzděláním.133 

To že je svědek určitým způsobem spřízněn s účastníkem řízení, např. je jeho příbuzný či 

partner,  také  nelze  okamžitě  pokládat  za  fakt,  že  jeho  svědectví  je  nevěrohodné.  V této 

souvislost, zmiňuji rozsudek Nejvyššího soudu, v němž bylo vyjádřeno následující: „apriorní  

odmítání  svědecké  výpovědi  pro  příbuzenský  či  jiný  vztah  svědka  k  účastníkovi  řízení  

131 JIRSA, Jaromír. Klíč k soudní síni: příručka pro začínající soudce a advokáty. Vyd. 1. - dotisk [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-22-1, s. 374 - 375.

132 PINKAVOVÁ, Zdena.  Hodnocení věrohodnosti svědecké výpovědi v civilním řízení.  [online] 2015 [cit. 12. 

11.  2017]. Dostupné  z  http://www.bulletin-advokacie.cz/hodnoceni-verohodnosti-svedecke-vypovedi-v-

civilnim-rizeni#ftn8.

133 PINKAVOVÁ, Zdena. Hodnocení věrohodnosti svědecké výpovědi v civilním řízení. [online] 2015 [cit. 12. 

11. 2017]. Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/hodnoceni-verohodnosti-svedecke-vypovedi-v-

civilnim-rizeni#ftn8.
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odporuje  smyslu  a  účelu  zákona,  neboť  ten  slyšení  osoby účastníkovi  blízké  jako  svědka  

nevylučuje.  Zjistí-li  soud okolnosti,  které mohou ovlivnit  svědkovu věrohodnost (např. má  

příbuzenský poměr k účastníkům), neznamená to nezpůsobilost svědčit; tyto okolnosti vezme  

soud v  úvahu při  hodnocení  svědkovy  výpovědi.“134 Z tohoto  názoru  Nejvyššího  soudu a 

zároveň s ohledem na ustanovení § 132 OSŘ lze dovodit, že pouhá skutečnost, že je svědek 

příbuzný  k některému  z účastníků  nezakládá  nepravdivost  jeho  výpovědi,  neboť  ta  bude 

hodnocena ne pouze jako jednotlivá, nýbrž ve vzájemné souvislosti s ostatními důkazy.

Jak již bylo zmíněno v minulých kapitolách, v průběhu první části výpovědi ad specialia, kdy 

svědek  vypovídá  souvisle,  co  je  mu  o  věci  známo,  by  se  neměl  soudce  uchýlit  ke 

komentování  jeho výpovědi a to ani tehdy, pokud má pocit,  že vypovídá nevěrohodně či 

dokonce lživě. Pokud takto výpověď svědka na soudce působí, své úvahy o tom, by si měl 

vyhradit  až  v odůvodnění  rozsudku nikoliv  v průběhu výpovědi  např.  přerušování  svědka 

s cílem  ho  na  jeho  nepravdy  upozornit.  S tím  souvisí  jakákoliv  gestikulace  „na  konto“ 

svědka, tzn. posunky, kývání hlavou či obracení očí v sloup. Soudce by měl v každé situaci 

zachovat kamennou tvář a „oprostit se“ od vyjadřování svých pocitů.135

V odůvodnění rozsudku, jak již bylo výše zmíněno, soudce hodnotí každý jednotlivý důkaz 

nejen samostatně, ale také ve vzájemné souvislosti s ostatními důkazy. Vzhledem k tomu, že 

rozsudek musí být instančně přezkoumatelný,  je potřeba aby myšlenkové operace soudce, 

které  provádí  při  hodnocení,  byly dostatečně  odůvodněny.  Porušení  povinnosti  odůvodnit 

rozsudek  by  totiž  znamenalo  porušení  ústavně  zaručeného  práva  na  spravedlivý  proces. 

Zákon  soudci  proto  poskytuje  vodítko,  kterým  se  má  u  odůvodnění  řídit.  Z hlediska 

prováděných důkazů má jasně vyložit, které skutečnosti vzal za prokázané, a které nikoliv, o 

které opřel svá skutková tvrzení, proč některé důkazy neprovedl a dle jakých úvah se řídil. 

Právě  to,  jakými  úvahami  se  soud  řídil,  naplňuje  zásadu  volného  hodnocení  důkazů. 

Vzhledem k tomu, že každá jednotlivý případ je jiný, je nepřípustné, aby se soudce uchýlil 

k tomu, že by provedené důkazy a přednesy účastníků opisoval.136

Myslím si, že hodnocení svědecké výpovědi je pro soudce jeden z nejsložitějších úkolů, se 

kterým se při svém výkonu povolání soudce potkává. Zastávám názor, že právě otázka toho, 

zda se rozhodnout věřit  či  nevěřit  svědkově výpovědi je zde klíčovou, a proto je potřeba 

134 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. 25 Cdo 133/2011, dostupné z http://www.nsoud.cz/  .  

135 JIRSA, Jaromír. Klíč k soudní síni: příručka pro začínající soudce a advokáty. Vyd. 1. - dotisk [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: LexisNexis CZ, 2007. ISBN 978-80-86920-22-1, s. 361.

136 Ustanovení § 157 OSŘ.
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dostát těm nárokům, jež jsou na osobu soudce kladeny, a být schopen vynést tak přesvědčivé 

rozhodnutí, o němž nebudou důvodné pochybnosti.
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11. Svědek,  který  splnil  svou  povinnost  nebo  byl 

připraven ji splnit

11.1. Svědečné

Tzv. svědečným se rozumí nárok svědka, který splnil svou svědeckou povinnost, nebo také 

nárok svědka, který byl svědeckou povinnost připraven splnit,  to znamená, že se k soudu 

dostavil, ale k jeho výslechu nakonec nedošlo.137 Od novely občanského soudního řádu z 1. 7. 

2009 je ovšem pojem svědečné lehce matoucí, neboť se pod ním rozumí také nárok osob 

uvedených  v ustanovení  §  126a  OSŘ,  tedy  bývalých  statutárních  zástupců  nebo  členů 

statutárního orgánu. Zákon tedy nárok svědka a taktéž osoby uvedené v ustanovení § 126a 

OSŘ upravuje v ustanovení § 130 odst. 1 OSŘ, podle kterého mají svědci a fyzické osoby 

uvedené v § 126a právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku, tedy „svědečného“. 

Toto ustanovení také stanoví, že pokud není právo uplatněno do tří dnů od výslechu nebo ode 

dne, kdy bylo svědku oznámeno, že k výslechu dojde, zanikne. Aby svědek i osoba uvedená 

v § 126a OSŘ mohli své právo uplatnit, musí o tom být soudem poučeni. Pokud se bude níže 

hovořit v souvislosti se svědečným o svědkovi, má se tím také namysli osoba uvedená v § 

126a OSŘ. 

Vyhláška  č.  37/1992  Sb.,  jednací  řád  pro  okresní  a  krajské  soudy  (dále  jen  „JŘ“)138 

v ustanovení § 29 až 33 pak dále upravuje způsob, jakým je svědečné vypočteno. Konkrétně 

pak ustanovení § 33 JŘ stanoví, že pro určení výpočtu svědečného se užijí § 29 až 32 JŘ. Dle 

těchto ustanovení se jedná o náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku, které se sice vztahují 

k účastníkovi řízení, ovšem je dle § 33 JŘ je lze použít také pro určení výše svědečného. 

11.2. Hotové výdaje

Pod tímto pojmem se rozumí jízdné, stravné a nocležné. Lze pod ně také zařadit výdaje a ušlý 

zisk vzniklý osobě, která poskytla svědkovi stiženému těžkou tělesnou nebo jinou chorobou 

pomoc tím, že jej k výslechu dovedla (průvodce svědka).139 Soudem jsou hrazeny účelně a 

137 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). ISBN 9788075020765. S. 237.

138 Vyhláška č. 37/1992 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a 

krajské soudy.

139 Ustanovení § 29 odst. 1 a 4 JŘ.
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hospodárně  vynaložené  cestovní  výdaje  veřejnými  a  místními  hromadnými  dopravními 

prostředky.  Zákon také  umožňuje  s předchozím souhlasem soudu využít  vlastní  dopravní 

prostředek,  ovšem  náhrada  nákladů  mu  vzniklých  s jeho  užitím  je  mu  poskytnuta  dle 

ustanovení § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“). Nárok na 

jízdné však vznikne pouze tomu, kdo nebydlí či nepracuje v místě konání řízení nebo ho soud 

předvolá z místa, kde se zdržuje pouze dočasně. Stravné a nocležné je svědkovi nebo osobě 

uvedení v § 126a OSŘ určováno také podle zákoníku práce.140

11.3. Ušlý výdělek

Vzhledem k tomu, že účast svědka, který je v pracovním či obdobném poměru při soudním 

jednání je výkonem občanské povinnosti, za který mu nenáleží náhrada mzdy nebo platu od 

zaměstnavatele, je soud tím, kdo má povinnost nahradit svědkovi to, co by mu jinak náleželo 

od zaměstnavatele. Zaměstnavatel má sice povinnost svědka pro podání svědecké výpovědi 

na základě předvolání soudu uvolnit, ovšem už není jeho povinností mu nahradit vzniklou 

finanční ztrátu.141  

Svědkovi, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, se určí 

ušlý  výdělek  ve  výši  průměrného  výdělku,  který  se  počítá  dle  ustanovení  §  351 a  násl. 

zákoníku práce. Ustanovení § 352 zákoníku práce pak stanovuje, co se rozumí pod pojmem 

průměrný  výdělek.  Jedná  se  o  průměrný  hrubý  výdělek  zaměstnance,  pokud  nestanoví 

pracovněprávní předpisy něco jiného. Výši svého průměrného výdělku dokládá s potvrzením, 

které  mu  vystaví  jeho  zaměstnavatel.  Toto  potvrzení  obsahuje  výši  částky,  která  mu  je 

zaměstnavatelem sražena  za  tu  dobu,  co  nebyl  přítomen v práci  a  také  informaci,  zda  je 

možné, aby zaměstnanec do práce nastoupil na zbytek jeho směny.142

Pokud je svědek osobou, která je výdělečně činná, avšak není v pracovním nebo obdobném 

poměru, vychází soud pro výpočet ztráty na výdělku této osoby dle ustanovení § 29 odst. 3 

JŘ z částky,  určené dle  rozhodnutí  správce daně vydaného podle  poslední  známé daňové 

povinnosti.143

140 Ustanovení § 30 až § 32 JŘ.

141 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 392.

142 Ustanovení § 29 odst. 2 JŘ.

143 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 959.
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11.4. Uplatnění nároku svědkem

Jak jsem již uvedla výše, právo svědka na náhradu svědečného musí být uplatněno ve lhůtě 

třech dnů ode dne, kdy toto právo vzniklo. Jedná se o lhůtu prekluzivní, což znamená, že 

pokud svědek neuplatní svědečné ve stanovené lhůtě, toto právu mu zanikne. V této lhůtě 

musí svědek sdělit výši svědečného, kterou uplatňuje, a zároveň přiložit doklady, které jeho 

nárok potvrzují. Běh této lhůty je vázán na splnění poučovací povinnosti soudu, proto pokud 

soud svědka o jeho právu uplatnit svědečné nepoučí, nemůže ani tato lhůta začít běžet.

Pokud je svědek po skončení jednání řádně připraven, to znamená, že u sebe má potvrzení 

zaměstnavatele o ušlé mzdě a také doloží dobu, kterou reálně u soudu strávil, je možné mu v 

pokladně soudu svědečné přiznat a proplatit, ovšem až na základě rozhodnutí soudu. Pokud 

svědek těmito doklady nedisponuje, má možnost v uvedené lhůtě právo na svědečné uplatnit 

písemně.  Pokud nárok  uplatní  po  lhůtě,  soud z úřední  povinnosti  svědečné  nepřizná,  má 

zároveň povinnost odůvodnit, proč takto rozhodl.144

Jak je  o  nároku rozhodováno? Svědečné přiznává soud usnesením,  proti  němuž není  dle 

ustanovení § 202 odst. 1 písm. e) OSŘ odvolání přípustné. Takovéto usnesení se nemusí ani  

odůvodňovat (na rozdíl od usnesení, kterým soud svědečné nepřizná), ani doručovat. Pokud 

je věc v kompetenci senátu a také v odvolacím a dovolacím řízení o svědečném, rozhoduje 

pouze předseda senátu, nikoliv celý senát. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednodušší úkon 

soudu,  může  být  pravomoc  vydat  usnesení  o  svědečném přenesena  na  vyššího  soudního 

úředníka,  justičního čekatele  nebo asistenta  soudce.  Pokud je  to  možné,  měl  by soud ke 

stanovení výše nároku přistoupit neprodleně a před svědkem, o jehož nároku na svědečné se 

rozhoduje, aby ho bylo možné případně poučit o chybějících nebo nedostatečných údajích.145 

Právo svědka na svědečné vzniká u soudu, který jej předvolal. Pokud by proto byl svědek 

předvolán k podání výpovědi dožádaným soudem, je ten povinen o jeho nároku na svědečné 

rozhodnout a vyplatit mu jej.

144 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář : podle stavu k 1.2.2016. Vydání druhé, 

doplněné a upravené. Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-034-0, s. 392.

145 DRÁPAL, Ljubomír. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 978-

80-7400-107-9, s. 962.
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Závěr

Tématem této práce byl výslech svědka v civilním procesu. Cíl, kterého jsem chtěla v této 

práci  dosáhnout,  bylo poskytnutí  uceleného výkladu a uvedení  do problematiky  svědecké 

výpovědi jakožto jednoho z nejčastěji využívaných důkazních prostředků v civilním procesu. 

Ráda bych se proto v závěru mé diplomové práce zaměřila na vyložení poznatků, které jsem 

při zkoumání této problematiky získala. 

V  úvodu  této  práce  bylo  nejprve  nutné  vysvětlit  pojem  důkazních  prostředků  a  jejich 

rozdělení. Zákon svědeckou výpověď upravuje obecně, to znamená, že stanoví pouze určitý 

rámec, v němž se má výslech svědka realizovat, ovšem neposkytuje již přesný postup, podle 

kterého  by  se  měl  tento  důkazní  prostředek  provádět  a  především,  jak  by  mělo  správně 

hodnocení svědecké výpovědi probíhat. Právě tato absence postupu, který by stanovil, jak se 

má při hodnocení postupovat, činí výslech svědka jedním z nejnáročnějších a nejsložitějších 

úkolů, se kterým se soudce v řízení setkává. 

V kapitole  týkající  se osoby svědka bylo nutné se nejprve seznámit  s osobou svědka, její 

zákonnou  povinností  vypovídat  a  způsobilostí.  Právě  v souvislosti  se  způsobilostí  svědka 

jsem dále  rozvedla  právo odmítnutí  vypovídat  a  povinnost  zachovávat  mlčenlivost,  které 

svědkovi  podle  zákona  náleží.  Jak  bylo  řečeno  již  v úvodu  této  práce,  problematice 

mlčenlivosti jsem se věnovala detailněji. Mým cílem bylo pokusit se rozvést a poukázat na 

důvody,  které  jsou  příčinou  úpravy  problematiky  mlčenlivosti  u  advokátů,  notářů, 

zdravotnických  pracovníků  a  duchovních.  Zjistila  jsem,  že  hlavním  společným  znakem 

„zvláštních“  zákonů  upravující  povinnost  zachovávat  mlčenlivost  u  povolání,  které  jsem 

rozebírala, je především snaha ochránit důvěru, která panuje mezi osobami vykonávajícími 

zmíněná  povolání  a  osobami,  kterým tyto  osoby poskytují  „služby“  v souvislosti  s jejich 

povoláním.  V rámci  výslechu  svědka  je  proto  stěžejní  otázkou,  zda  je  osoba  poskytující 

svědeckou výpověď vázána povinností mlčenlivosti a pokud ano, zda je možné ji prolomit.

V následujících  kapitolách  jsem se  již  konkrétně  věnovala  zákonem upravenému postupu 

soudu při výslechu svědka. Tento postup, jak je výše uvedeno, nestanoví, jak konkrétně by 

měl soud při výslechu svědka postupovat, dá mu však určitý rámec, kterého by se měl držet.  

Důležitou  změnu v tomto ohledu přinesla  novela občanského soudního řádu v roce 2001, 

která změnila pohled na účast svědků, kteří dosud nebyli vyslechnuti, při jednání. Do této 
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doby musel soud dohlížet na to, aby dosud nevyslechnutí svědci nebyli přítomni jednání a to 

s cílem ochránit věrohodnost jejich výpovědi. 

Dále se v této práci  věnuji  zvláštním způsobům výslechu svědka a  způsobu zaznamenání 

výpovědi svědka. Přestože se institut výslechu svědka zdá být neměnný, k jeho rozvoji přesto 

dochází.  Ukázkou využití  techniky  dnešní  moderní  doby je  například  výslech  prováděný 

prostřednictvím videokonference. Jedná se o zjednodušení postupu výslechu svědka, jehož 

přítomnost u soudu by bylo složité či nemožné zajistit. Její přínos vidím také v souvislosti 

s přeshraničními spory, neboť se s využitím videokonference sníží náklady, které musí být 

vynaloženy v souvislosti s dožádáním do ciziny. 

Dále jsem se v následující kapitole snažila poukázat na rozdíly dané osobou svědka, které 

vyžadují zvláštní přístup ze strany soudu. Blíže jsem se věnovala výslechu nezletilých a osob 

vyššího věku. Na tuto kapitolu jsem navázala specifickou zákonnou úpravou týkající se člena 

statutárního orgánu. 

Jak jsem již několikrát uvedla, to co činí svědeckou výpověď opravdu náročnou a složitou, je 

hodnocení  podané  výpovědi,  které  se  řídí  zásadou  volného  hodnocení  důkazů.  Této 

problematice  proto  byla  věnována  další  kapitola.  Podle  zásady  volného  hodnocení  je 

svědecká  výpověď  hodnocena  soudcem  z hlediska  její  pravdivosti.  Z pohledu  volného 

hodnocení důkazů hraje významnou roli při provádění výslechu soudce, neboť je tím, kdo má 

možnost chování svědka pozorovat. Poznatky, které při výslechu svědka získá, tedy to, jak se 

svědek při výslechu chová, mu může významně pomoct při hodnocení jeho věrohodnosti. 

Jedním z nejtěžších úkolů je pak rozhodnutí se soudce, zda výpověď svědka bude považovat 

za pravdivou. V poslední kapitole mé práce jsem věnovala pozornost nároku svědka, který 

splnil povinnost svědčit nebo ji byl připraven splnit.

Právní  úprava výslechu svědka v českém civilním procesu poskytuje  pouze určitý  rámec, 

v němž je možné při výslechu svědka postupovat. Při analýze tohoto tématu jsem narazila na 

velké množství judikatury, která dává odpověď na řadu otázek a zákonnou úpravu doplňuje. 

Nedostatek v souvislosti s výslechem svědka v českém civilním procesu vidím v chybějícím 

institutu ochrany svědka. Tento institut je běžný v trestním právu, v civilním řízení ovšem 

upraven  není.  Podstatou  ochrany  svědka,  je  možnost  utajení  totožnosti  a  podoby svědka 

(například se údaje  o svědkovi nezapisují  do protokolu,  jsou vedeny mimo spis, protokol 

svědek  podepisuje  pod  smyšleným  jménem),  kterému  v souvislosti  s podáním  výpovědi 

v trestním řízení  hrozí  újma  na  zdraví  nebo jiné  vážné  nebezpečí  a  zároveň není  možno 
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ochrany dosáhnout jinak. Úpravu institutu ochrany svědka nalézáme v trestním řádu a také 

v zákoně č. 137/2001 Sb., zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti  s 

trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, který upravuje zvláštní ochranu svědků. Myslím si, že by tento institut bylo vhodné 

zavést  také  v civilním  procesu,  neboť  i  zde  se  v kauzách  objevují  svědci,  kteří  se  bojí 

vypovídat z obavy o své zdraví nebo jiného nebezpečí.
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Abstrakt 

Předložená diplomová práce pojednává o výslechu svědka v civilním procesu.  Jedná se o 

jeden  z nejsložitějších  důkazních  prostředků  s ohledem  na  jeho  provedení  a  následné 

hodnocení soudem. Práce je vnitřně členěna do 10 kapitol, které na sebe vzájemně logicky 

navazují. Nejprve se v úvodu této práce věnuji výkladu pojmu důkazních prostředků a tomu, 

jak je lze dělit. Dále pak navazují kapitoly týkající se samotného tématu diplomové práce. 

Druhá kapitola se mimo seznámení se s osobou svědka, jeho zákonnou povinností vypovídat 

a způsobilostí, týká práva odmítnout vypovídat a povinnosti zachovávat mlčenlivost. Právě 

povinnosti  zachovávat  mlčenlivost  je  věnována  značná  pozornost.  Zabývám  se  zde 

problematikou povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákonů, upravující tuto povinnost u 

advokátů, notářů, lékařů a duchovních.

Dále se již práce týká postupu při výslechu svědka, tak jak jej upravuje zákon. To, jak soud 

svědka k výslechu předvolává a jaké dává zákon soudu možnosti k tomu, aby svědka donutil 

ke splnění povinnosti svědčit nebo ho sankcionoval za poskytnutí křivé výpovědi. V kapitole 

čtvrté  a  páté  je  věnována  pozornost  samotnému  průběhu  výslechu  svědka  a  možným 

zvláštním způsobům výslechu jako je výslech dožádaným soudem nebo výslech provedený 

mimo jednání. Je zde uvedena možnost výslechu prostřednictvím videokonference, která je 

ukázkou toho, že v institutu výslechu svědka stále dochází k vývoji. 

V další  kapitole  jsem  poukázala  na  rozdíly  dané  osobou  svědka,  kupříkladu  pokud  je 

vyslýchán nezletilec nebo osoba vyššího věku. Na základě těchto rozdílů soud přistupuje ke 

každému svědkovi individuálně. 

Následující  kapitola poukázala na náročnost při hodnocení výslechu svědka. Český civilní 

proces je ovládán zásadou volného hodnocení důkazů, která soudci dává pouze určitý rámec, 

v němž se má při hodnocení pohybovat, ale přesné vodítko, jak má soudce výpověď hodnotit 

nedává. Z pohledu této zásady soudce hodnotí výpověď svědka podle její pravdivosti. Soudce 

má pak nelehký úkol,  kterým je  se  rozhodnout,  zda  bude výpověď svědka považovat  za 

pravdivou. 

Poslední kapitola upravuje nárok, který vzniká svědkovi, který splnil povinnost svědčit nebo 

byl připraven ji splnit.
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Cílem  této  práce  bylo  poskytnout  ucelený  a  srozumitelný  výklad  svědecké  výpovědi 

v civilním  procesu.  Proto  byl  tento  institut  analyzován  na  základě  zákonné  úpravy 

s přihlédnutím k dosavadní judikatuře k tomuto tématu.
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Abstract

This thesis is about the interrogation of a witness in civil proceeding. It is considered as one 

of the most difficult means of proof in terms of its execution and later evaluation by the court. 

This  work  is  divided  into  10  chapters  which  systematically  follow  each  other.  In  the 

introduction I firstly define the concept of means of proof and the groups they can be divided 

into. The following chapters focus on the main topic.

The second chapter  is  composed of  introduction  of  the  witness,  their  legal  obligation  to 

testify and their capability. Also, it deals with the right to reject to testify and the obligation 

of confidentiality which receives extra attention. I deal with the obligation of confidentiality 

based on laws regulating this obligation for attorneys, notary, doctors and clerics.

Furthermore, the work deals with the procedure of interrogation of witness as the law dictates 

it. Particularly, the way the court summons the witness and which lawful means does the law 

allows the court to enforce the duties among the witness to testify or punishing them for false 

testimony. In the chapter four and five the attention is on the process of interrogation itself 

and on possible specific means of interrogation, for example, the interrogation requested by 

the court or the interrogation done outside of the proceeding. The possibility of interrogation 

via  videoconference  is  included,  which  is  a  showcase  of  the  progress  in  the  ways  of 

interrogation. 

In the next chapter I pointed out the differences given by the character of the witness, e.g. the 

interrogation of the minor of elderly. Based on these differences, the court deals with each 

witness individually. 

Following chapter shows the difficulty of evaluation of the interrogation. Czech civil process 

is governed by the free evaluation of means of proof principle, which gives only particular 

frame for the judge on how to decide, but not the exact pattern. In the light of this principle, 

the judge evaluates the testimony of witness based on its truthfulness. The judge is afterwards 

given a tough task; to decide wether the testimony should be considered as truthful.

The last chapter covers the title which arises to witness who fulfilled the obligation to testify 

or was ready to do so.

73



The aim of this thesis was to offer a comprehensive and intelligible presentation of witness 

testimony  in  civil  procedure.  Therefore,  this  institute  was  analyzed  based  on  statutory 

regulation with regards to judicature for this given topic.
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