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ÚVOD
Taktika výslechu je oblast, které se věnovalo a stále věnuje velké množství kriminalistů.
Navzdory tomu nelze říci, že by to bylo téma vyčerpané, kterému už by se neměla připisovat
pozornost. Výslech se řadí k nejdůležitějším důkazním prostředkům a v některých případech
dokonce jediným vodítkem k úspěšnému vyšetření trestného činu.
Výslech je mezi důkazními prostředky specifický také tím, že se jedná o interakci dvou
osob. Na jedné straně je orgán činný v trestním řízení, který má ze své pozice autoritu, která
může být i neúmyslně v některých případech dána najevo nevhodným způsobem. V důsledku
toho se zde zvyšuje nebezpečí sekundární viktimizace.1 Aby tomuto bylo předcházeno, je
potřeba se soustředit nejen na kriminalistické teorie, ale dbát také na poznatky z forenzní
psychologie, která se viktimizaci věnuje.
Výslech je i společensky citlivé téma, protože je potřeba, aby lidé měli důvěru v osoby,
které výslechy provádí, nevyhýbaly se tomuto úkonu a předcházelo se tak latentní kriminalitě.
S ohledem nejen na tyto důvody je třeba rozvoji taktik výslechu ustavičně věnovat pozornost a
zajímat se o moderní poznatky a také o výsledky z výzkumů, které probíhají v zahraničí.
V této práci bude využita zejména analyticko-deskriptivní metoda, kdy bude popsán
způsob taktik výslechu v české kriminalistice. V některých částech bude doplněna
komparativní metodou, kdy bude český přístup porovnáván zejména s anglo-americkými
postupy. Aby práce nebyla pouze teoretickým souhrnem, bude průběžně ve většině kapitol
doplněna ukázkami z reálných výslechů, které vyšetřovala SKPV ÚOOZ. Tyto výslechy jsou
na žádost ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu plk. JUDr. Michala Mazánka
anonymizované a mohou z nich být použity pouze úryvky. Tyto budou vždy relevantně
zařazeny tak, aby doplnily teoretickou pasáž, po které budou následovat. Ukázky z výslechů
budou do textu přepisovány v původním znění (tzn. včetně překlepů a chyb) a ve stejném
formátování, jako jsou zaznamenány v protokolech. Bude tedy co možná nejvíce zachována

1

Například u trestného činu znásilnění označuje až třetina obětí orgány činné v trestním řízení (policie a soudy)
za zdroj sekundární viktimizace. Tento trestný čin je velmi silným zásahem do psychického stavu a bylo by tedy
více než vhodné vyvinout maximální úsilí, aby bylo vhodným vedením výslechů této sekundární viktimizaci
předcházeno.
(ČÍRTKOVÁ, Ludmila a Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro
pomáhající profese. Praha: Grada, 2007, s. 22. ISBN 978-80-247-2014-2.)
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jejich autenticita a bude přiblíženo, jak reálně výslechy vypadají. Umožnit přístup k těmto
výslechům mi zprostředkoval plk. Stanislav Plocek, kterému tímto také děkuji.
Výslechy pochází z pravomocné odsouzeného případu z roku 2012. Jednalo se o
organizovanou zločineckou skupinu sedmi osob, která opakovaně v průběhu delší doby páchala
na různých místech v zahraničí zvlášť závažné zločiny proti životu a zdraví. Protokoly o
výsleších budou zanalyzovány a jednotlivé části podřazeny pod konkrétní taktiky výslechu dle
kriminalistické nauky. Dojde tím k propojení teorie a praxe. Mimo to bych se ráda pokusila
zjistit, zda se skutečně taktiky využívají tak, jak jsou teoreticky popsány a zda orgány činné
v trestním řízení dodržují v přístupu k vyslýchaným etické a zákonné zásady.
V první části práce se budu věnovat problematice výslechu z obecného pohledu. Tato
pasáž tedy bude o vymezení základních pojmů, vymezení cíle a významu výslechu. Dále bude
popsán proces formování výpovědi a výslech bude zařazen do právního rámce. V druhé části
bude popsána příprava výslechu tak, jak probíhá v analytické a syntetické fázi. Pozornost bude
věnována také možnosti využití speciální výslechové místnosti. Třetí část práce se bude týkat
samotných stadií výslechu, tedy části monologické a dialogické. Způsob kladení otázek bude
porovnán s přístupem amerických kriminalistů v jejich praxi. Ve čtvrté části budou popsány
jednotlivé taktiky výslechu obecně. Dále budou rozebrány jednotlivé typické výslechové
situace a způsob jejich řešení a konkrétní možnosti využití obecných taktik. Mimo to v této
části bude více podrobně rozebrána taktika výslechu utajeného svědka a zakázané metody
výslechu. Pátá a závěrečná část je zaměřena na psychologii výslechu. Psychologie výslechu
bude popisována jak z pohledu českých odborníku, tak dle přístupu zahraničních (zejména
amerických) psychologů. Nejprve budou shrnuty obecné poznatky o psychologii výslechu,
následně bude popsáno vedení výslechu s ohledem na poznatky psychologů. Další pasáž se
bude věnovat posuzování věrohodnosti z pohledu psychologů a využití psychologie při
výsleších dětí a osob, které jsou psychicky defektní.
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1 OBECNÁ PROBLEMATIKA VÝSLECHU
1.1 Význam, pojem a cíle výslechu
Při objasňování skutkového stavu se mezi nejdůležitější, a zároveň i nejčastěji
využívané důkazní prostředky řadí výslechy, a to jak obviněného, tak případných svědků.2
V případě, že se osoba dostane do situace, kdy je svědkem trestného činu, se informace o tom,
co svými smysly vnímala, fixují do jejího vědomí v tzv. paměťových stopách. Paměťovou
stopou „…rozumíme ideální obraz, který vznikl, nebo se zformoval v příčinné souvislosti
s kriminalisticky významnou událostí.“3 Bezprostředním a nejjednodušším způsobem, jak tyto
informace sdílet s jinými osobami, je prostřednictvím lidské řeči. K tomu je způsobilý jen ten,
v jehož paměti jsou poznatky uloženy, a činí tak verbálně či nonverbálně skrze výpověď, která
je získávána v rámci výslechu.4
Zaznamenání co nejúplnější a pravdivé výpovědi je primární úlohou výslechu.5
„Pravdivou výpovědí rozumíme výpověď, v níž uvedená kriminalisticky a právně významná
fakta odpovídají objektivní realitě.“6 Pokud budeme hovořit o pojmu výslechu, tak se jedná o
kriminalistickou metodu, kdy v mezích zákona dochází z vědomí člověka k vytěžování
informací, které jsou z kriminalistického a právního pohledu relevantní a jsou uložené
v paměťových stopách.7
Pokud bychom měli definovat výpověď, tak se jí: „…rozumí sdělení vyslýchané osoby
učiněné v průběhu výslechu a zadokumentované podle příslušných právních předpisů.“8
Z pohledu trestního práva procesního je specifickým druhem výpovědi vysvětlení, které není
v trestním řízení považované za důkaz, ale slouží k tomu, aby si orgány činné v trestním řízení
udělaly o projednávané věci přehled. Z hlediska psychologie výslechu není mezi vysvětlením a

2

VANDUCHOVÁ, Marie a Jaromír HOŘÁK. Na křižovatkách práva. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 205. Beckova
edice právo. ISBN 978-80-7400-388-2.
3
MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2004, s. 327. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-878-9.
4
Tamtéž, s. 327.
5
PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika: Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, s. 472. ISBN 978-80-7380-589-0.
6
KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, s. 59. ISBN 978-80-7380-547-0.
7
Tamtéž, s. 327.
8
Tamtéž, s. 468.
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výpovědí rozdíl a lze tedy aplikovat stejné metody a taktiky na situace, které v rámci obou
nastávají.9
Výslechy jsou uskutečňovány s cílem, co možná nejpřesněji a nejúplněji objasnit
skutkový stav věci. K tomu může dojít jen když je získaná výpověď komplexní a takové kvality,
že není důvodné pochybovat o její věrohodnosti. Pokud tohoto chceme dosáhnout, tak je nutné
dodržovat jednak právní řád (v první řadě Ústavu ČR, LZPS, EÚLP a TrŘ) a jednak také
reflektovat nejmodernější poznatky kriminalistiky, které se věnují taktice výslechu.10

1.2 Formování výpovědi
V rámci výslechu nedochází k přesnému tlumočení proběhlé události, ale k reprodukci
subjektivních vzpomínek na to, jak osoba vše vnímala. Tyto vzpomínky jsou vždy specificky
interpretovány a záleží na osobnosti vyslýchaného, který může být více či méně schopný podat
kvalitní výpověď. Zároveň je stejně tak důležitá osoba vyslýchajícího, který musí vyvinout
snahu pro získání co nejkomplexnějšího souboru informací a tyto přijaté informace následně
správně interpretovat, aby výsledkem byl odraz skutečnosti.11
Proces formování výpovědi je ovlivněn čtyřmi aspekty. První je historický, který
reflektuje to, že každé výpovědi předchází určitá stadia, kterými je výpověď ovlivněna. Nejprve
je konkrétní událost vnímána a zapamatována. Během výslechu dochází k vybavování
vzpomínek a jejich následné reprodukci. Dále máme osobnostní aspekt, který zohledňuje to,
že kvalita výpovědi závisí na psychickém rozpoložení i fyzickém stavu a vlastnostech osoby,
která podává výpověď. Dále výpověď ovlivňuje situační aspekt, čímž rozumíme to, za jakých
okolností a kde výslech probíhá a jak se ve vztahu k vyslýchanému projevuje vyslýchající.
Neméně důležitý je poslední, sémantický aspekt, kdy zdůrazňuje, že při výslechu je nutné
věnovat pozornost tomu, jaký má vyslýchaná osoba mluvený projev. To je ovlivněno mnoha
faktory, kterými jsou například inteligence, prostředí, ve kterém vyslýchaný žije, vzdělání nebo
věk. S přihlédnutím ke všem těmto okolnostem je třeba výslech vždy modifikovat tak, aby došlo

9

KONRÁD, Zdeněk. Prověrka výpovědi na místě. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006, s. 8. ISBN 807251-221-8.
10
NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Vyd. 1. Praha: EUROUNION, 2004, s. 181-182. ISBN
80-7317-036-1.
11
Tamtéž, s. 183-184.
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ke správnému předání informací, které po zaprotokolování poslouží jako kvalitní důkazní
prostředek.12
Proces formování výpovědi
Celý proces formování výpovědi probíhá v několika etapách, které jsou provázané a
vzájemně se ovlivňují.
První je etapa získání, shromažďování a zpracování informací, kdy je
nejzásadnějším faktorem to, jak vypovídající celou událost svými smysly vnímal. Záleží na
mnoha okolnostech. Například při dopravních nehodách mají svědci tendenci domýšlet si na
základě svých zkušeností a následných rozhovorů s dalšími svědky, jak vše proběhlo, i když
situaci začali vnímat až v okamžiku, kdy slyšeli skřípění pneumatik a náraz vozidel. Stejné
sklony mají často také svědci trestných činů proti životu a zdraví. Ti vidí zraněnou a krvácející
osobu a podvědomě si domyslí, jak asi ke zranění došlo a jak probíhal útok. Je potřeba, aby na
toto vyslýchající dával pozor a volil otázky tak, aby případné deformace vzpomínek odhalil a
zasadil se o to, aby byly vhodným způsobem odstraněny. Při kvalitně provedeném výslechu si
svědek sám uvědomí, co skutečně viděl a svou výpověď oprostí od svých představ a
domněnek.13 Problematice odlišení skutečné paměťové stopy od vsugerované se věnovalo
mnoho vědců. Zkoumáním došli k několika znakům, které jsou vodítkem k tomu, že výpověď
není založená na osobním vnímání. Pokud osoba vypovídá o sugerovaných vzpomínkách, tak
je její líčení delší, než by bylo obvyklé, často využívá slovní spojení jako: „myslím si… mám
pocit…“.14
Etapa fixace, podržení a přepracování informace souvisí s pamětí. Schopnost osoby
zapamatovat si to, co vnímala, ovlivňuje kvalitu a rozsah informací, které je v následující etapě
schopná předat. Záleží na tom, jestli došlo ke snaze si něco zapamatovat záměrně nebo jestli to
bylo pouze nahodile vnímáno, kdy dochází k uložení do paměti jen asi 30 % prožitku.
Paměťové schopnosti jsou ovlivněny mnoha faktory, mezi které řadíme intenzitu prožitku,

12

NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Vyd. 1. Praha: EUROUNION, 2004, s. 184-185. ISBN
80-7317-036-1.
13
PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika: Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, s. 469. ISBN 978-80-7380-589-0.
14
PORADA, Viktor, STRAUS Jiří et al. Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 268. ISBN 978-80-7380-477-0.
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případné úsilí si zapamatovat, věk, vliv času a následné dojmy. 15 Postupem času dochází
k zapomínání, které se člení na různé druhy. K zapomenutí informací dochází v první řadě
spontánně. Pokud tomu chceme předejít a vzpomínky si uchovat, tak je nutné si je pravidelně
opakovat. Informace uložené v paměti se mohou vzájemně překrývat, v důsledku čehož jsou
pak vzpomínky chybně reprodukovány. Zapomínání je v některých případech cílené a dochází
k němu, protože osoba chce zážitek potlačit. Se silně negativními událostmi je spojené
traumatické zapomínání.16
Etapa vybavení a reprodukce informace, během které dochází k rozpomínání na
proběhlou událost a následné reprodukci vzpomínek. Je třeba pamatovat na to, že může
docházet k tzv. vzpomínkovým chybám, tedy buď k úmyslnému nebo bezděčnému vyplňování
vzpomínkových mezer. Je důležité důsledně dbát na to, aby nebyly kladeny sugestivní otázky,
které mohou celou výpověď zkreslit tím, že vypovídající převezme to, co je mu takto
podsouváno.17
Etapě přejímání, přepracování a přesného podchycení informace vyslýchajícím se
věnuje teorie informací, která pracuje s tím, že výslech je proces, během něhož dochází
k předání informací od subjektu A (vyslýchaný) subjektu B (vyslýchající). Dochází k tomu
prostřednictvím řeči a je důležité, aby vyslýchající vnímal nejenom samotná slova, ale i
emotivní zabarvení celého projevu, protože i to může dodat důležité poznatky. Vyslýchané
osoby mají tendenci sklouznout k výběrovosti, kdy vypovídají pouze o skutečnostech, které
jsou důležité z jejich pohledu. Úkolem vyslýchajícího je podpořit vyslýchanému k co
nejúplnější výpovědi.18

1.3 Kriminalistická dokumentace průběhu a výsledků výslechu
Aby mohlo být dosaženo cíle výslechu a byly prostřednictvím něho objektivně
zachyceny podstatné informace, je potřeba, aby byl výslech procesně řádně zadokumentovaný.
Jen tak je možné, aby byl opakovaně využitelný jako důkaz v různých stadiích trestního řízení.
Dokumentace výslechu je obligatorně prováděna protokolem, který musí splňovat obecné
15

NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Vyd. 1. Praha: EUROUNION, 2004, s. 186 - 187.
ISBN 80-7317-036-1.
16
PORADA, Viktor, STRAUS Jiří et al. Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 260-261. ISBN 978-80-7380-477-0.
17
NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Vyd. 1. Praha: EUROUNION, 2004, s. 187-188. ISBN
80-7317-036-1.
18
Tamtéž, s. 188-189.
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náležitosti stanovené v § 55 a § 55a TrŘ. Zároveň je třeba reflektovat i specifika, která vyplývají
z procesního postavení vyslýchaného a jsou upravena ustanoveními § 95 TrŘ pro obviněného
a § 101a TrŘ pro svědka.19
Včasnost, nenahraditelnost, objektivnost a úplnost jsou základními zásadami, které musí
být při dokumentaci bezvýjimečně uplatňovány. Zásada včasnosti reflektuje skutečnost, že
paměťové stopy s postupem času slábnou a je tedy vhodné výslech provést co nejdříve.
Samozřejmě je nutné přihlédnout ke konkrétní osobě vyslýchaného a jeho aktuálnímu
psychickému stavu, neboť někdy může dojít k takovému otřesu, že je víc než vhodné naopak
s výslechem počkat, až se subjekt alespoň částečně z prožitku. Protokol o výslechu je ničím
nenahraditelný a k jako takovému je třeba k němu přistupovat s maximální pečlivostí. Zásada
objektivnosti odráží skutečnost, že vyslýchající musí projevit nejvyšší možné úsilí o to, aby byl
zachycen objektivní popis události.20 Porada k tomuto uvádí, že: „protokol je výpovědí
vyslýchané osoby, nikoliv slohovým cvičením vyslýchajícího.“21
Vyslýchající tedy musí přihlédnout k vyjadřovacím a komunikačním schopnostem
vyslýchaného a klást mu otázky tak, aby nemohla nastat situace, kdy jim vyslýchaný
neporozumí a v důsledku toho dojde ke zkreslení toho, co vypovídá. Vyslýchající do výpovědi
zaznamenává reálný odraz projevu vyslýchaného, a to včetně nespisovných výrazů, dialektu a
podobně.22 Někdy nastane situace, kdy je vyslýchaný buď nepochopí položenou otázku a
odpovídá na něco jiného nebo tuto skutečnost předstírá. V obou případech je nutné otázku
přeformulovat, jako v níže uvedeném příkladu, aby se vyslýchaný vyjádřil k tomu, co se od něj
požaduje.
Příklad
„Otázka rady: Můžete mi vysvětlit, jak je možné, že jim X vynadá, že to tak nemělo dopadnout
a následně vám a jim dává částku 1.000,-EUR?
Odpověď: On nám dával ty peníze z toho, co já jsem vybral z toho bankomatu, tak dal vlastně
každému tisíc EUR.

19

NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Vyd. 1. Praha: EUROUNION, 2004, s. 211. ISBN 807317-036-1.
20
Tamtéž, s. 211-212.
21
PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika: Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, s. 470. ISBN 978-80-7380-589-0.
22
Tamtéž, s. 470.

7

Otázka rady: Zřejmě jste nepochopil podstatu mého dotazu spočívajícího v tom, že se na ně X
naštve a poté jim ještě dává peníze?“
V této situaci vyslýchající správně postřehl, že došlo k problému během předání
informací, kdy vyslýchaný jeho otázku buď skutečně nepochopil nebo to předstíral s cílem
vyhnout se odpovědi. Vyslýchající na tuto situaci zareagoval, vyslýchaného upozornil na to, že
si je toho vědom a otázku přeformuloval do zjednodušenější formy a položil mu ji znovu. Na
druhou stranu je ale ke zvážení podstata dotazu, kdy vyslýchající chce po vyslýchaném, aby
vysvětlil chování spolupachatele s ohledem na vnitřní myšlenkové pochody spolupachatele.
Tato otázka je spekulativní a jako taková sice není trestním řádem výslovně zakázána, ale
v rámci výslechu by se vyslýchající otázkám tohoto typu měl vyhnout tím, že dotaz buď vůbec
nepoloží nebo zformuluje vhodnějším způsobem, aby bylo možné na něj odpovědět bez snahy
odhadnout motivaci jiné osoby.
Pokud vyslýchaný popisuje delší časový úsek události, tak může někdy být příhodné,
pokud svůj ústní výklad doplní o plánek, který k tomu sám nakreslí, a který je součástí
protokolu výslechu jako příloha. Plánek umožní lepší orientaci jednak pro vyslýchajícího a
jednak pro další osoby, které se s výslechem seznamují později. I vyslýchanému může pomoci,
že místopisné skutečnosti zakreslí a může se lépe soustředit na popis ostatních okolností.
S ohledem na konkrétní situaci je v některých případech také vhodné zvážit použití i
jiných technik k zaznamenání výslechu, jako například zvukových nebo obrazových záznamů.
Ty mohou v pozdějších fázích trestního řízení napomoci k lepšímu zhodnocení důkazu.23
Ve zde uvedeném příkladu vyslýchaný popisoval relativně komplikovaný průběh děje,
na kterém participovalo větší množství osob. Z protokolu o výslechu obviněného to sice
nevyplývá výslovně, ale lze odtušit, že byl vyslýchaným vyzván, aby během výpovědi zároveň
i kreslil plánek události.
Příklad (plánek je součástí této práce jako příloha č. 1)
„…Nyní vám to ke svému popisu ještě nakreslím (příloha č. 1). Přijeli jsme z dálnice tou
okreskou, a potom jsme zahnuli doleva na tu prašnou cestu, zakresluji šipkami. Po pravé straně
byly ty domky. Bylo tam takové kruhové prostranství a X tam zaparkoval v místech č. 1, ale tak,
23

MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2004, s. 275. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-878-9.
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že auto otočil a to auto bylo orientované zpět na tu okresku. Pan A s Y tedy byli v bodě č. 2, což
bylo asi 1,5-2 metry za zadní částí vozu. Hned jak Z vyndal ty lopaty, tak X odjel pryč. Já jsem
vůbec neviděl předtím, že by Y měl tu potravinovou folii. Já jsem stál s Z v místech, které jsem
označil číslem 3 a viděl jsem tam pana A s Y. Pan A seděl a Y klečel za ním. Tu folii mu zezadu
přitiskl na obličejovou část a tak ho držel. Na to jsem řekl Z co to dělaj a Z odpověděl, ať držím
hubu a odtáhl mě stranou do míst, která označuji číslem 4. Na to mi Z řekl, ať tam v prostoru
mezi dunami vyhrabu větší díru, protože ho tam hoděj… Nevím, jak dlouho ho tam s tím igelitem
držel, já jsem potom slyšel ten divný zvuk a když jsem se otočil, tak jsem viděl, jak pan A ležel
na zemi, ale nevím, jestli na zádech nebo na břiše a na něm byl Y a držel v obou rukách kámen,
mohu odhadnout, že tak velikosti 30 cm, ukazuji názorně a tím kamenem ho víckrát praštil do
hlavy, já jsem tu ránu slyšel několikrát. Já jsem tam k němu nešel, W potom zavolal na Z, ať
tam za ním jde. Přišel tam a odtáhli ho do té díry vlastně hned tam jak jsme hrabali tu díru bod
č. 4 a 5…“
Jak je na uvedeném příkladu vidět, průběh skutkového děje je opravdu velmi
komplikovaný a na místě se pohybovalo hodně osob, které se zároveň věnovaly různým
činnostem. Plánek, který vyslýchaný nakreslil, je sice jen v hrubých rysech, ale i tak výrazně
usnadňuje pochopení popisovaného děje. Pokud si nejprve přečteme popis a až pak nahlédneme
do plánku, tak je tento rozdíl zřetelný. Každá osoba si situaci představuje individuálně a tyto
představy skutečnost reflektují daleko méně věrně s ohledem na skutečnost, než za současného
nahlížení do plánku. Zároveň je u tohoto příkladu dobře vidět, jak byl do protokolu zanesen
věrný odraz projevu vyslýchaného, kdy se zde vyskytují hovorové výrazy i vulgární slovní
spojení.

1.4 Právní rámec výslechu
Právní řád obecně reguluje podmínky, kdy a kým je možné získávat výpověď (ev.
vysvětlení). Dále zakotvuje práva a povinnosti osoby, která je vyslýchaná a vyslýchajícího.
V případě uvedení skutečností, které nejsou pravdivé, nebo jejich zamlčení, zákon konkrétně
upravuje sankce, které za toto hrozí.24
Základní procesní podmínky provádění výslechu jsou upraveny v prvním a druhém
oddílu hlavy páté TrŘ. V úvodu je obecně pro veškeré dokazování stanoveno, že: „důkaz

24

PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2007, s. 246. ISBN 978-80-7380-038-3.
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získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit
v řízení…“.25 Ustanovení §§ 90–95 TrŘ se věnují problematice výpovědi obviněného. Zákaz
donucování k výpovědi a případnému doznání je zde konkretizován v § 92 TrŘ, který zároveň
také zakotvuje zákaz sugestivních a kapciózních otázek. Zákonné podmínky, které musí být
dodrženy při výslechu svědka, jsou upraveny v § 101–103 TrŘ. Zákaz donucení je dále
zdůrazněn ve vztahu vůči obviněnému v §164 odst. 3 TrŘ. 26
Mezi práva obviněného patří i právo zvolit si obhájce a radit se s ním i během úkonů
prováděných orgánem činným v trestním řízení.27 Toto právo má ale i své hranice, které byly
v uvedeném příkladu překročeny.
Příklad
„Otázka rady: Uveďte všechna přístupová hesla ke shora uvedeným e-mailovým adresám a zda
je k těmto e-mailovým adresám i další zabezpečení?
(poznámka rady: obviněný X požádal o krátkou poradu se svým obhájcem. Přestože již byla
položena otázka, byla obviněnému porada se svým obhájcem v době od 09:55 do 10:12 hodin
umožněna)
Odpověď: Já vám to nemůžu říct, protože k tomu, co jsem provedl, jsem se přiznal, v těch emailových schránkách je spousta e-mailů, co s tímto případem nemá nic společného, protože
já jsem v Dubaji prodával zlato a jiné nemovitosti no a prostě já to těm lidem nemůžu udělat,
aby jste je popotahovali, abych to řekl slušně.“
Práva obviněného jsou z velké části upravena v § 33 TrŘ, kdy toto ustanovení mimo
jiné zakotvuje právo obviněného zvolit si obhájce a radit se s ním i během úkonů, které provádí
orgán činný v trestním řízení. Pokud už byla položená otázka, tak o odpovědi na ní se obviněný
se svým obhájcem radit nemůže.28 Shodně se k tomuto vyjadřuje i Šámal, který říká, že:
„(p)okud by však o takovou poradu bylo požádáno po položení otázky a před odpovědí na ni,
vyslýchající orgán poradu s obhájcem umožní až po odpovědi na již položenou otázku. Přitom

25

§ 89 odst. 3 TrŘ
VANDUCHOVÁ, Marie a Jaromír HOŘÁK. Na křižovatkách práva. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 205-206.
Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-388-2.
27
§ 33 odst. 1 TrŘ
28
§ 33 odst. 1 TrŘ
26
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však nesmí být obviněný donucován žádným způsobem k odpovědi.“29 Ve výše uvedeném
příkladu se tedy vyslýchající dopustil chyby a porušil jasně znějící ustanovení TrŘ. Pokud
vyslýchaný na otázku nechtěl odpovídat, tak k tomu nemohl být nucen, ale muselo by to být
jeho rozhodnutí, ne důsledek porady s obhájcem.

29

ŠÁMAL, Pavel. § 33 [Práva obviněného]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, NOVOTNÁ, Jaroslava,
PÚRY, František, RŮŽIČKA, Miroslav, ŘÍHA, Jiří, ŠÁMALOVÁ, Milada, ŠKVAIN, Petr. Trestní řád I, II, III.
7.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 404. ISBN 978-80-7400-465-0.
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2 PŘÍPRAVA VÝSLECHU
Výslech je psychicky náročným a organizačně složitým úkonem, který se využívá při
objasňování téměř každé kriminalisticky relevantní události. Při vyšetřování některých
specifických druhů trestných činů (např. trestný čin pomluvy) je to navíc někdy pro
vyšetřovatele jediná možnost, jak získat důkazy.30 Aby provedení výslechu bylo řádné a
naplnilo jeho cíl, je třeba, aby samotnému úkonu předcházela pečlivá příprava vyslýchajícího.
Jedině tak lze předejít tomu zmaření výslechu a případnému zásahu do práv osob. Přípravu lze
rozdělit do dvou úseků, které po sobě bezprostředně následují.31

2.1 Analytická fáze
Během analytické fáze přípravy výslechu vyslýchající věnuje svoji pozornost třem
okruhům. Měl by se v první řadě zaměřit na svou osobu. Následně je třeba, aby zhodnotil
všechny doposavad shromážděné materiály a osobnost vyslýchajícího. V rámci autoreflexe,
kterou vyslýchající provádí, aktivně posuzuje, jaký je jeho aktuální mentální (ale i fyzický)
stav, zda a případně jaké jsou negativní vlivy, které na něj působí. Pokud by nebyl v dobré
kondici nebo zjistil přítomnost negativních vlivů, hrozilo by riziko, že nebude schopen
přiměřeně a vhodně reagovat na případnou konfliktní situaci. Byla by ale také snížena jeho
způsobilost přizpůsobit své vedení výslechu obecně (tedy i v případě absence vyloženě
konfliktních momentů). Neboť i v průběhu klidného výslechu může dojít k nečekané změně a
je nutné improvizovat a nedat na sobě znát nejistotu. Pokud vyslýchající zhodnotí, že takové
vlivy existují, je potřeba provést jejich analýzu a pokusit se zjistit, co je zapříčiňuje. Před
samotným začátkem výslechu je nezbytné tyto skutečnosti eliminovat. Pokud to nelze, tak je
na vyslýchajícím, aby nastalou situaci vyřešil tím, že například výslech přesune na jiný termín
nebo zařídí jiného vyslýchajícího. To je samozřejmě až poslední možné řešení, ale někdy je
nevyhnutelné. Jen vyslýchající, který je v dobrém psychickém rozpoložení a má dostatečné
znalosti a schopnosti, je způsobilý udělat vše pro to, aby byl s vyslýchaným navázán
psychologický kontakt a výslech byl správně veden.32

30

METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK. Kriminalistická taktika. Brno: Václav Klemm, 2013,
s. 179. ISBN 978-80-87713-08-2.
31
NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Vyd. 1. Praha: EUROUNION, 2004, s. 202. ISBN 807317-036-1.
32
MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2004, s. 329. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-878-9.
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Zásadní část obsahové přípravy je detailní analýza všech shromážděných materiálů, ve
kterých se vyslýchající musí dokonale zorientovat. V první řadě určí, které skutečnosti jsou
objasněné, které jen částečně nebo vůbec. Poté vybere ty, které bude možné objasnit výslechem.
Materiály můžeme rozdělit na důkazní (např. záznamy o provedených úkonech, znalecké
posudky, odborná vyjádření, zajištěné věcné a listinné důkazy, protokoly z dalších výslechů
atd.) a pomocné, které jsou důležité z hlediska kriminalistické taktiky (např. záznamy o
oznámení trestného činu, důvěrné informace, poznatky z vyšetřovacích spisů atd.).33 Je třeba
zjistit, jak jsou jednotlivé důkazy vzájemně propojené a zda se v nich vyskytují mezery nebo
rozpory. Shromážděná fakta se dále hodnotí s ohledem na to, zda je vyslýchaná osoba mohla
svými smysly vnímat, případně co naopak bylo nade vší pochybnost vyloučené, aby vnímala.
Takto utříděné informace vyslýchajícímu umožní, aby v průběhu výslechu mohla být
vyslýchaná osoba v případě potřeby s důkazy konfrontována. Mohou pomoci, pokud je
posuzována obecná, ale zejména pak specifická věrohodnost vyslýchaného. S ohledem na
shromážděné důkazy vyslýchající zjistí, jaké otázky je třeba klást, aby byly vyřešeny případné
rozpory mezi jednotlivými důkazy a doplněny mezery.34 Mít perfektní přehled o důkazní situaci
je důležité zejména při výslechu lhoucího svědka. Pokud by ten zjistil, že vyslýchající neví o
všech důkazech nebo neví, jak jsou provázané, tak by ho to utvrdilo v tom, že má dobrou
výchozí pozici a je reálné, že svou lživou výpověď udrží.
Se zhodnocením materiálů úzce souvisí i posouzení a analýza osobnosti vyslýchaného.
Ať to vyslýchající činí úmyslně či neúmyslně, tak si na osobu vyslýchaného vytváří v průběhu
výslechu svůj osobní názor podle toho, jaké má vzezření a jak se chová. S ohledem na přípravu
plánu výslechu je třeba, aby vyslýchající získal co nejpřesnější obrázek o osobnosti
vyslýchaného ještě před začátkem výslechu.35 To vyslýchající nesmí učinit pouze na základě
fyziognomických znaků nebo oděvu, ačkoliv i toto může mít v souhrnu s dalšími skutečnostmi
význam. Osobnost vyslýchaného lze posoudit z materiálů, které vypovídají o dosavadním
způsobu života, o chování v předchozích fázích trestního řízení (např. zpráva z vazební věznice)
a z vystupování v počáteční fázi výslechu. Toto hodnocení slouží k následnému správnému
zvolení taktických postupů výslechu a přístupu k vyslýchanému, které se pro různé typy

33

METEŇKO, Jozef, Iveta BAČÍKOVÁ a Martin SAMEK. Kriminalistická taktika. Brno: Václav Klemm, 2013,
s. 188-189. ISBN 978-80-87713-08-2.
34
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Beck, 2004, s. 329. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-878-9.
35
GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 1. vyd. Praha:
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osobností liší.36 Více k tomuto v páté části práce, která se podrobněji věnuje psychologii
výslechu.

2.2 Syntetická fáze
Po důkladné analýze všech materiálů nastupuje syntetická fáze přípravy výslechu,
během které vyslýchající věnuje úsilí tomu, aby byl výslech zajištěn po organizační stránce a
pokouší se předvídat, jak výslech proběhne. Tuto fázi lze rozdělit na obecnou a zvláštní část.37
2.2.1 Obecná část
Během obecné části syntetické fáze přípravy výslechu vyslýchající svou pozornost
věnuje a rozhoduje: „… zejména o:
•

formě výslechu podle procesního postavení vyslýchané osoby,

•

určení předmětu a cíle výslechu,

•

zařazení výslechu do procesu vyšetřování trestného činu,

•

určení místa a času výslechu,

•

způsobu zajištění přítomnosti vyslýchané osoby,

•

způsobu utajení totožnosti svědka ve smyslu § 55 odst. 2 TrŘ,

•

možných a nutných účastnících výslechu,

•

volbě předpokládaných taktických postupů vedení výslechu,

•

určení prostředků dokumentace výpovědi a jejich použití.“38

Při plánování výslechu je třeba s ohledem na okolnosti předmětné události vhodně zvolit
čas výslechu. Je vhodné, aby proběhl co nejdříve po události, dokud jsou paměťové stopy
nejsilnější. Zároveň se tím sníží šance na vzájemné domlouvání pachatelů mezi sebou nebo na
ovlivňování svědků.39 Pokud by byl pachatel v tzv. koluzní vazbě40, tak je třeba mít na paměti,

36

MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H.
Beck, 2004, s. 328-329. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-878-9.
37
Tamtéž, s. 329.
38
Tamtéž, s. 329-330.
39
GILLERNOVÁ, Ilona a Hedvika BOUKALOVÁ. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 1. vyd. Praha:
Karolinum, 2006, s. 182. ISBN 80-246-1293-3.
40
Ve smyslu § 67 písm. b) TrŘ lze obviněného vzít do vazby, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních
skutečností vyplývá důvodná obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo
jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.
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že tato vazba může trvat nejdéle tři měsíce41 a je tedy nutné využít tuto dobu k tomu, aby v první
řadě proběhly všechny výslechy, jejichž průběh by obviněný mohl chtít ovlivnit.
Místo výslechu neboli dle kriminalistické nauky výslechové prostředí, lze pro potřeby
taktické přípravy rozdělit na vnější a vnitřní výslechové prostředí. Vnějším výslechovým
prostředím rozumíme samotný prostor, kde výslech probíhá. Z taktického hlediska je vhodné
využít k výslechu speciální výslechovou místnost.42 Těchto místností je ale v celé republice
zatím pouze 33, takže ne vždy je možné je využít.43 Pokud tedy není možné, aby výslech
proběhl v této místnosti a koná se v běžné kanceláří, tak je třeba ji připravit včas. Před
zahájením výslechu musí být připravené a zprovozněné všechny technické prostředky, které
bude potřeba využít, aby později jejich manipulací nedocházelo k rozptylování vyslýchaného i
vyslýchajícího.44
Vnitřní výslechové prostředí je označení pro klima, které panuje uvnitř výslechové
místnosti v průběhu výslechu. Na to, jaké toto klima je, má vliv mnoho okolností, počínaje
vybavením výslechové místnosti, tím, kde vyslýchající a vyslýchaný sedí či jakou pozici vůči
sobě vzájemně zaujímají. Dále na atmosféru v místnosti působí případná přítomnost dalších
osob a výskyt okolních rušivých vlivů (vyzvánění telefonu, klepání na dveře atd.).45 U obojího
je vhodné eliminovat četnost na minimum.
S přípravou výslechu souvisí i volba vhodného způsobu a formy předvolání
vyslýchaného s ohledem na jeho procesní postavení a dosavadní poznatky o jeho osobě. Toto
je některými kriminalisty zařazováno až do úvodního stadia výslechu, ale jak podotýká Straus,
tak výslech samotný začíná až vstupem vyslýchaného do místnosti, kde výslech probíhá, a
předvolání logicky musí tomuto kroku předcházet a spadá tedy ještě do fáze přípravy
výslechu.46

41

§72a odst. 3 TrŘ
NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Vyd. 1. Praha: EUROUNION, 2004, s. 206. ISBN 807317-036-1.
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Seznam speciálních výslechových místností. Ministerstvo vnitra České Republiky [online]. [cit. 2018-06-03].
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-specialnich-vyslechovych-mistnosti.aspx
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NĚMEC, Miroslav. Kriminalistická taktika pro policisty. Vyd. 1. Praha: EUROUNION, 2004, s. 206. ISBN 807317-036-1.
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Tamtéž, s. 206.
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STRAUS, Jiří a kolektiv. Kriminalistická taktika. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2008, s. 111. ISBN 978-80-7380-095-6.
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Speciální výslechová místnost
Toho, aby mohl být výslech proveden s co nejlepšími výsledky, je mimo jiné možné
dosáhnout také využitím speciální výslechové místnosti. Jedná se o prostor, který je specificky
uspořádán a vybaven moderními technickými prostředky záznamu. Tyto nesmí být umístěny
skrytě a vyslýchané osoby na ně musí být upozorněny. Výslechová místnost přináší mnoho
pozitiv. V první řadě jsou zde eliminovány rušivé vlivy. Díky technickým prostředkům je po
výslechu k dispozici více výstupů (videozáznam, zvukový záznam) a výslech je přesně
dokumentován a zároveň dochází k naplňování zásady zákonnosti. Osoba vyslýchajícího a
případné další zúčastněné osoby zde jsou ve větším bezpečí, protože jim nehrozí, že by
případnému útoku ze strany vyslýchaného musely čelit bez pomoci. Uspořádání výslechové
místnosti umožňuje, aby výslech mohly sledovat i jiné osoby (např. znalec nebo státní
zástupce). Ty by svou přímou přítomností u výslechu mohly narušit psychické rozpoložení
vyslýchaného, který by v důsledku toho nemusel být ochoten vypovídat.47
Speciální výslechová místnost není jen jedna místnost, kde probíhá samotný výslech,
ale komplex více prostor. Osoby, které mají být vyslechnuty, jsou před samotným výslechem
situovány v čekárně, která je celá kvůli bezpečnosti zabírána kamerou. Nad vstupem do čekárny
je oznámení o zákazu vstupu, aby čekající osoby nikdo nerušil. V prostoru mezi čekárnou a
výslechovou místností je místnost dozorčí služby, ze které lze jednocestným zrcadlem
pozorovat prostor čekárny a výslechové místnosti. Zařízení k záznamu zvuku a obrazu jsou
umístěny v technické místnosti, která je lokalizována bezprostředně vedle výslechové
místnosti.48
2.2.2 Zvláštní část
Závěrečným krokem syntetické fáze přípravy výslechu a zároveň i ukončením celé
přípravy je sestavení plánu výslechu. Plán výslechu se vždy sestavuje s ohledem na konkrétní
případ a jeho složitost. V některých případech nemusí být ani v psané podobě, jindy stačí pár
poznámek, které se týkají zásadních částí výslechu. Při přípravě na složitější výslechy je ale
vhodné, aby si vyslýchající připravil písemný plán, ve kterém si zdůrazní klíčové fáze výslechu

47

TIPLICA, Mircea. Kriminalistická taktika. 2. upr. vyd. Praha: Policejní akademie, 1999, s. 75-76. ISBN 807251-007-X.
48
STRAUS, Jiří, NĚMEC, Miroslav a kol. Teorie a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 213-216. ISBN 9788073802141.
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a případně i souhrn důkazů, které chce vyslýchanému předložit s upřesněním, kdy tak učiní.49
Mimo to by měl plán obsahovat způsob protokolace, jednotlivé taktické postupy, které budou
uplatňovány a způsob případné reakce, pokud bude vyslýchaný vypovídat lživě.50
Písemné zpracování plánu výslechu je důležité zejména pokud výslech proběhne ve
speciální výslechové místnosti. Celý proces výslechu je zde zaznamenáván jak zvukovým, tak
obrazovým záznamem. Výslechu se účastní i další osoby a jejich činnost je třeba koordinovat
tak, aby nedošlo k narušení výslechu. Pokud je dobře zpracovaný plán výslechu, který je
k dispozici zainteresovaným osobám, snižuje se riziko organizačních problémů, které by se
mohly naskytnout před nebo v průběhu výslechu.51
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PORADA, Viktor a kol. Kriminalistika: Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 473. ISBN 978-80-7380-490-9.
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STRAUS, Jiří, NĚMEC, Miroslav a kol. Teorie a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 223-224. ISBN 9788073802141.
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3 STADIA VÝSLECHU
Kriminalistická taktika uvádí, že výslech by měl probíhat ve stanoveném pořadí ve třech
navazujících stadiích, kdy každé má svůj specifický účel. S ohledem na ustanovení
§91 odst. 1 TrŘ, §92 odst. 1,2 TrŘ (výslech obviněného52), §101 odst. 1,2 TrŘ (výslech svědka)
jsou obligatorní první dvě stadia – úvodní a monologické, kdy dochází k souvislému vylíčení
skutečností. Po nich může ve smyslu § 92 odst. 3 TrŘ (výslech obviněného) a § 101 odst. 3 TrŘ
(výslech svědka) fakultativně následovat dialogické stadium, pokud je třeba některé poznatky
doplnit nebo upřesnit prostřednictvím položených otázek.53

3.1 Úvodní stadium
Výslech obecně a tato jeho první část začíná příchodem vyslýchané osoby do místnosti
a jejím přivítáním, protože už od toho momentu se začíná formovat psychologický kontakt mezi
vyslýchajícím a vyslýchaným.54 Během úvodního stadia je nutné v první řadě splnit procesní
náležitosti, které požaduje trestní řád. Mezi ně patří zejména poučení vyslýchaného o jeho
právech a povinnostech s ohledem na jeho procesní postavení a dále vysvětlení významu
výpovědi.55
Mimo naplnění procesních náležitostí je toto stadium příležitostí osobně vyslýchaného
poznat, protože vyslýchající do kontaktu s ním před samotným výslechem zpravidla nepřichází.
Během úvodního stadia si tedy vytvoří představu o jeho osobnosti a s ohledem na to pak může
zvolit vhodné taktické postupy pro další stadia výslechu.56
Z hlediska kriminalistické psychologie je v této fázi důležité, že dochází k prvotnímu
formování psychologického kontaktu. Jeho včasné vytvoření může u vyslýchaného vyvolat
snahu vypovídat pravdivě a tím dojde k usnadnění celého průběhu výslechu. S ohledem na to
je nutné, aby vyslýchající vystupoval korektně. Zejména, ale nejenom v případě, kdy je
vyslýchaný v této situaci poprvé, je nutné, aby vyslýchající disponoval vhodnou mírou
52

§ 12 odst. 7 TrŘ: „Pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného, rozumí se obviněným též obžalovaný a
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trpělivosti, vyslýchaného nechal adaptovat a zbytečným popoháněním v průběhu výpovědi
nezvyšoval míru stresu.57
Ke konci úvodního stadia je pro lepší navázání psychologického kontaktu vhodné
s vyslýchaným chvilku vést rozhovor na obecná témata. To přispěje k jeho uklidnění a zároveň
má vyslýchající možnost poznat jeho osobnost, způsob vyjadřování, zhruba odhadnout intelekt
a ochotu spolupracovat. S ohledem na tyto zjištěné poznatky je pak možné finálně upravit plán
výslechu před dalšími klíčovými fázemi, které bezprostředně následují.58
Jako úplně poslední krok tohoto stadia se doporučuje zeptat se vyslýchaného: „…zda
porozuměl poučení, využije práva odepřít výpověď, není nositelem státního či státem
uznávaného tajemství vztahujícího se k předmětu výslechu, pochopil předmět výslechu.“59

3.2 Stadium souvislého líčení (monolog)
Po ukončení úvodního stadia je vyslýchaný pobídkou vyslýchajícího vyzván, aby svými
slovy popsal, co ví o předmětu výslechu.60 Monologické stadium je zásadní, protože poskytuje
přehled o celé situaci. Z výzkumů vyplynulo, že pokud vyslýchaný nemá možnost o situaci
vypovědět souvisle a bez přerušování, dochází ke ztrátě důležitých informací. Při přerušování
monologu dotazy, má vyslýchaný tendenci odpovídat jen na položené otázky a vyjadřuje se
stručněji.61
Dle Němce je monolog „…volná, spontánní a nepřerušovaná výpověď vyslýchaného
k předmětnému ději.“62 Je potřeba, aby vyslýchaný odlišoval, co reálně zaznamenal svými
smysly, a ty skutečnosti, které se dozvěděl například od ostatních svědků nebo z médií. Jedině
bez zbytečných zásahů do monologu se vyslýchající může dozvědět i o skutečnostech, o kterých
vůbec neví, nebo které mu doposud nepřipadaly důležité, i když mohou napomoci při dalším

57
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vyšetřování. V případě časově náročnějších výslechů, které mohou trvat i několik hodin, se
tomu v některých případech ale nevyhne, protože se vyslýchaný může (i neúmyslně) odchýlit
od předmětu výslechu a je potřeba ho usměrnit. Lze ho vyzvat, aby vypovídal v časovém sledu,
k jednotlivým událostem nebo osobám.63 Vhodnost pokládání dotazů už v monologické části
výslechu je vidět v následujícím příkladu.
Příklad
„Otázka rady: Vyjádřete se ke všem spoluobviněným, od kdy a jak dobře je znáte.
Odpověď: K osobě X uvádím, že… Y jsem viděl poprvé v Dubaji…V a Z znám z VTOS z Borů…
Otázka rady: Popište přesně tu událost se založením účtu.“
Tento úryvek je z prvního výslechu obviněného z několika zvlášť závažných zločinů
spáchaných v organizované skupině. Výslech byl dlouhý a komplikovaný, a proto vyslýchající
zasáhl těmito dotazy už v monologické části. Vyslýchaný nejprve nepřerušovaně vypovídal a
po části výpovědi byl zastaven s upřesňujícím dotazem. Vyslýchající by sice mohl počkat do
dialogického stadia, ale účelnější bylo, že dotazy položil hned. Vyslýchaný se nemusel později
v paměti přeorientovávat zpět a mohl se rovnou podrobněji vyjádřit k tomu, o čem zrovna
mluvil a co by jinak nezmínil, protože mu to buď nepřipadalo důležité, nebo ho nenapadlo o
tom vypovídat. Celá událost je v protokolu díky tomu zachycena konzistentně a umožňuje lepší
představu o proběhlém skutku. Po těchto dvou dotazech vyslýchaný opět pokračoval
v samostatné výpovědi.
Vyslýchající musí být v této části výslechu velmi trpělivý a vést výslech tak, aby
vyslýchaný nepochyboval, že je objektivní, a že je mu umožněno vypovídat o všech
skutečnostech, které považuje za podstatné. Pokud vyslýchaný vypovídá očividně lživě, tak ani
to není důvodem pro zasažení do jeho monologu. Naopak je vhodné ho nechat dále mluvit,
protože je pravděpodobné, že při uvádění dalších detailů se ve svých nepravdách sám přestane
orientovat a v jeho výpovědi se objeví rozpory. S těmi ho následně vyslýchající může
konfrontovat ve fázi dialogu,64jako tak učinil v následujícím příkladu.
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Příklad
„Otázka rady: Uvedl jste, že účet na jméno K měl být vytvořen k účelu nějakého ruského
obchodu a nyní hovoříte, že jste se dívali na stav toho účtu, můžete to vysvětlit?
Odpověď: X říkal, že se to převede tady na ten účet, na toho K, když už je udělanej, no a pak
někam dál, ale já nevím.“
Zde vyslýchající v monologické části výpovědi zaznamenal rozpory, ale správně na ně
vyslýchaného neupozornil a až v dialogické části mu je předestřel a žádal od něj vysvětlení.
Monologická část výslechu vyslýchajícímu umožňuje, aby si obecně udělal přehled o
informacích, které mu vyslýchaný může předat. Mimo to může zjistit, které události byly pro
vyslýchaného důležité, protože je popisuje podrobněji nebo jako první. Emoční zabarvení
mluvy také ukazuje na to, co se vyslýchaného osobně dotklo. Pokud se vypovídání o některých
skutečnostech, které musel vnímat, vyslýchaný vyhýbá, tak je to pro vyslýchajícího také
důležitý poznatek z hlediska následující volby taktických postupů.65

3.3 Stadium otázek a odpovědí (dialog)
Tato fakultativní fáze výslechu nastupuje, pokud poznatky z monologické fáze nejsou
dostačující, protože se vyslýchaný k některým skutečnostem nevyjádřil vůbec nebo o nich sice
vypovídal, ale málo podrobně. Hlavní úlohu má v tomto stadiu vyslýchající, který svými
otázkami objasňuje nejasnosti, zjišťuje detaily, ověřuje skutečnosti a konfrontuje vyslýchaného
s případnými rozpory (vnitřními v jeho vlastní výpovědi nebo vůči ostatním důkazům).66
Ve smyslu § 92 odst. 3 TrŘ vyslýchající během dialogu pokládá otázky, které jsou jasné
a srozumitelné a musí se vyvarovat kapciózních (úskočných) nebo sugestivních (návodných)
otázek. Otázky by měly být pokládány tak, aby vyslýchaný nemohl odpovídat neurčitě nebo
nejednoznačně a zároveň v nich nesmí být naznačena odpověď, protože vyslýchaný musí
odpovídat jen na základě své paměti. Dle kriminalistiky je toto stadium považované obzvlášť
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při výsleších podezřelých nebo obviněných za nejdůležitější, protože při vhodném
psychologickém působení během něho může dojít k zamezení lživé výpovědi.67
V následujícím příkladu lze vidět, jak v první ukázce vyslýchající během stadia dialogu
konfrontuje vyslýchaného s tím, že jeho předchozí výpověď z dřívějšího výslechu je v rozporu
s tvrzením spoluobviněného, kterému tato výpověď byla předložena. V druhé části se
vyslýchaný vyjadřuje k tomu, co o něm uvedl spoluobviněný, protože to je v rozporu s tím, co
on sám vypověděl v monologické části výslechu.
Příklad
„Otázka rady: Vyjádřete se k výpovědi obv. Y ze dne XX, kdy na otázku: Dále Z ve stejném
výslechu uvádí, že v okamžiku, kdy došlo ke střelbě na pana A jste byli …, odpověděl: Tohleto
není pravda, my jsme stáli na kraji cesty a vůbec jsme nevěděli, že se bude střílet a až když jsme
slyšeli střelbu, tak …
Odpověď: Je to lež, je to tak jak jsem říkal já.
Otázka rady: Vyjádřete se k výpovědi obv. Z ze dne XX, kdy uvádí: Vím, že potom říkal
(poznámka rady: tím myslí vás), tedy potom na té schůzce na Chodově, že si obalil ruku, až
k hlavni zbraně hadrem, dále říkal…
Odpověď: Na Chodově jsem nic takového neříkal, …“
Vyslýchající zde vhodně počkal s objasněním rozporů až do dialogického stadia,
protože kdyby vyslýchaného přerušoval už v monologickém, tak by výslech nebyl konzistentní
a mohla by se snížit ochota vyslýchaného vypovídat. Takto řekl vše, co chtěl a rozpory mu byly
ukázány až následně, kdy jeho předchozí výpověď byla zaprotokolovaná.
3.3.1 Zakázané typy otázek
Zákaz kladení sugestivních a kapciózních otázek je zakotven v § 92 odst. 3 in fine TrŘ
pro výslech obviněného a v § 101 odst. 3 in fine TrŘ pro výslech svědka, kdy tato ustanovení
shodně uvádí, že: „(o)tázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstíraní klamavých a
nepravdivých okolností; nesmí v nich být naznačeno, jak na ně odpovědět.“
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Sugestivní otázka je ta, která je postavena tak, že obsahuje náznak odpovědi.68
Příkladem takové otázky by mohlo být: „Odjel pachatel po činu modrým autem?“ v situaci,
kdy svědek vypověděl, že pachatel po činu ujel motorovým vozidlem, ale konkrétně by ho
nespecifikoval. Vyslýchající by měl otázku položit tak, aby neobsahovala část odpovědi a
vhodná modifikace by byla: „Jakým typem vozu pachatel po činu odjel?“ nebo by případně
bylo možné přistoupit k rekognici. V následujícím příkladu je vidět snaha obhájce svou
návodnou otázkou vyslýchanému pomoci v průběhu výslechu.
Příklad
„Otázka obhájce: Během přehrávání nahrávky tak je tam řečeno důrazně zřetelně, že jste
schopen udělat cokoliv co se vám řekne. Vy jste sdělil v průběhu výslechu policejního rady, že
si skoro nic nepamatujete, důvodem únavy vaší byla návštěva restauračního zařízení v Dubaji,
takže mě z toho logicky vyplývá, jestli není možné, že v současné době trpíte ztrátou paměti, a
tudíž že si třeba nepamatujete skutečnost tu, že by vám někdo ze spoluobviněných nařídil, abyste
vzal pistoli a někoho zabil. Můžete mi na to odpovědět?
Pozn. rady: Já jsem zcela nepochopil otázku obhájce a z obsahu usuzuji, že se jedná o otázku
návodnou, tedy vás žádám, zda byste tuto otázku nemohla přeformulovat.
Otázka obhájce: Nařídil vám někdo ze spoluobviněných, abyste vzal pistoli a někoho zabil
v Dubaji?
Odpověď: Ne.“
Z toho, jak je otázka obhájce nekonzistentní a kostrbatá, lze usuzovat, že ho napadla
varianta, jak pomoci klientovi a snažil se tak učinit prostřednictvím návodné otázky.
Vyslýchající toto správně zaregistroval a přiměl obhájce otázku přeformulovat. Dle zákona tedy
bylo vše v pořádku, ale klient už informaci stejně získal a obhájce tedy dosáhl svého cíle.
Tomuto bohužel nelze nijak předejít, protože obhájce má samozřejmě právo klást otázko a to,
co již vyřčeno bylo, zpět vzít nelze.
Kapciózní neboli úskočná otázka „…buď obsahuje část nepravdivé informace, nebo je
položena tak, že staví odpověď do dvou nebo vícero rovin, kdy jakékoli připuštění některé
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odpovědi je pro vyslýchaného přitěžující.“69 Pokud například obviněný nepřiznal, že by
jakýmkoliv způsobem zranil poškozeného, tak je nepřípustné se ho zeptat takto: „Způsobil jste
zranění na těle poškozeného jedním nebo více údery?“
Nevhodné jsou otázky, které jsou zavádějící, obsahují vnitřní rozpory, dvojitě záporné
nebo se současně ptají na dvě a více věcí.70 V následujícím příkladu je vidět další nevhodné
položení otázky. Ačkoliv se nejedná o otázku sugestivní, ani kapciózní, které jsou výslovně
zakázané, tak by bývala vhodnější jiná formulace.
Příklad
„Otázka rady: Vyjádřete se k výpovědi X, že jste pana A zabil vy…
Odpověď: Je to celé nesmysl, podrobnější vyjádření si nechám k soudu.
…
Otázka rady: Mohl byste se vyjádřit k tomu, když uvádíte, že výpověď X je nesmysl, proč by se
sám X o sobě vyjadřoval a přiznával by se k účasti na vraždě pana A, měl by k tomu nějaký
důvod?
Námitka

obhájce:

Odpověď

na

tuto

otázku

by

bylo

spekulativním

výrokem.

Poznámka rady: Tuto námitku zamítám. Já se ptám, zda je panu Y známo, zda ví o tom, že by
měl pan X nějaké důvody se přiznávat k účasti na vraždě?“
Dle mého názoru byla v této situaci námitka obhájce důvodná a její zamítnutí nebylo
správné. Mimo to se mi otázka jeví jako nadbytečná a nikam nesměřující. Vyslýchaný byl
jedním ze spoluobviněných nařčen, že spáchal vraždu, což popřel, aniž by kohokoliv označil
za pachatele. Vyslýchající po něm ale chce, aby popisoval možné myšlenkové pochody jiné
osoby. Otázku bych tedy buď vůbec nepokládala nebo přeformulovala ve smyslu, zda existuje
nějaký důvod, proč by mohl být vyslýchaný obviněným nepravdivě obviněný.
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3.3.2 Způsoby formulace otázek dle amerických kriminalistů
Jedním z členění, které v případě potřeby rozlišení otázek připadá v úvahu, je dle
amerických kriminalistů. Ti je člení do čtyř kategorií na otázky irelevantní, relevantní,
srovnávací a projektivní.71 Přestože některé níže popsané teorie jsou specifické s ohledem na
částečně odlišnou mentalitu v USA a zařazení například FAINT metody do průběhu našich
výslechů by asi bylo problematické, tak obecně si myslím, že jsou to zajímavé podněty, které
by měly být brány na zřetel. Především využití srovnávacích otázek mne velmi zaujalo a věřím,
že by v některých případech mohlo být využitelné i v našem prostředí.
Irelevantní otázky jsou takové, které nemají nic společného se samotným předmětem
vyšetřování. Na vyslýchaného se jimi tím pádem nevytváří tlak, protože ať už je vinný nebo
nevinný, tak nemá důvod ve své odpovědi lhát. To ale neznamená, že by tyto nebyly důležité.
Lze jimi dosáhnout zejména následujících cílů. Za prvé vyslýchající během kladení těchto
otázek dá najevo přiměřeným způsobem svou autoritu. Za druhé umožní poznat v rámci
možností běžné chování vyslýchaného, protože výslech je emočně náročná situace a během
kladení irelevantních otázek toto napětí ještě není tak silné. Za třetí je to příležitost pro
vyslýchajícího poznat, zda nemá s vyslýchaným společného něco, co by pomohlo vytvořit
psychologický kontakt (například společný koníček, místo původu atd.). A za čtvrté slouží
k tomu, aby minimalizovaly odpor vyslýchaného, protože nemůže využít strategii lhoucích
osob, které na otázku odpovídají otázkou. Vyslýchající by se měl vyvarovat otázek, které se
týkají náboženského vyznání, politiky a podobných emočně silných témat. Příkladem vhodné
irelevantní otázky je například: „Jaké je Vaše jméno? Máte rodinu?“72 Tyto otázky slouží i
k naplnění ustanovení TrŘ, kdy na začátku výslechu je nutné: „…zjistit totožnost obviněného,
dotázat se na jeho rodinné, majetkové a výdělkové poměry a předchozí tresty…“73
Relevantními otázkami jsou uzavřené otázky, které se přímo týkají předmětu
vyšetřování. Jsou ideálně pokládány tím způsobem, že musí být zodpovězeny stručně (často je
odpovědí i jen ano/ne). Vyslýchající tyto otázky formuluje tak, že nevinný obviněný na ně
odpoví pravdivě a skutečný pachatel je buď nucen lhát nebo přiznat vinu. Příklad otázky na
osobu, která se primárně zapojila, může být: „Zranil jste během hádky poškozeného?“ Osoba,
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která byla zapojena sekundárně a je tedy vyslýchána v pozici svědka, může být dotázána, zda
byla přítomna na místě činu, zda slyšela výstřel atd. Dle Gordona a Fleischera by se vyslýchající
měl vyvarovat používání právních výrazů (např. krádež, vloupání nebo vydírání), které mohou
vyslýchaného zastrašit. Jako příklad uvádí slovo úplatek, kdy vyslýchaný sice popře, že přijal
úplatek, ale je možné, že bude souhlasit s tím, že dostal zaplaceno za speciální práci. Ve své
mysli si totiž už dříve tento čin zracionalizoval a ospravedlnil a nemá tedy pocit, že by udělal
něco nezákonného, jako je přijetí úplatku.74 Tato taktika se na první pohled jeví rozumně, ale
dle mého názoru není univerzálně využitelná. Například u pachatele recidivisty není potřeba
předstírat, že se nestalo nic zásadního a vyhýbat se používání slov, která by ho mohla vyděsit.
Naopak by takové chování v něm mohlo vzbudit dojem, že vyslýchající je slabý „protivník“.
Pokud někdo páchá trestnou činnost opakovaně, tak si je zpravidla velmi dobře vědom, co činí
a je mu známa skutečnost, že jedná protizákonně. Na druhou stranu u pachatelů zejména
nedbalostní trestných činů by bylo vhodné na tyto poznatky při formulaci otázek myslet.
Třetí kategorií otázek jsou srovnávací, které jsou dle Gordona a Fleischera jedny
z nejužitečnějších při odlišení lhoucího a pravdivě vypovídajícího vyslýchaného. Princip
srovnávacích otázek lze nejlépe přiblížit na příkladech. Obecnou srovnávací otázkou může být
například: „Řekl jste někdy během celého života lež s cílem dostat se z problému?“ Srovnávací
otázka pro vyšetřování krádeže je např.: „Ukradl jste někdy něco svému předchozímu
zaměstnavateli?“ Ve své mysli většina osob na obě otázky odpoví ano (jako krádež totiž
považují třeba i odnesení kancelářských potřeb), ale nevinný pachatel bude mít během výslechu
tendenci odpovídat ne, aby ukázal, že žije spořádaný život. Z hlediska psychologie výslechu je
důležitý fakt, jestli jsou pro vyslýchaného více obtěžující relevantní nebo srovnávací otázky.
Pro nevinného jsou to srovnávací, protože v případě relevantních vypovídá pravdu, ale u
srovnávacích je nucen, aby se přiznal k něčemu, co udělal. Pokud tedy vyslýchaný reaguje
emočně silněji na srovnávací otázky, může to být signálem, že vypovídá pravdu o tom, že
nespáchal něco nezákonného. Naopak lhoucí osoba má silnější reakce na relevantní otázky,
které se přímo týkají předmětu vyšetřování.75
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Posledním typem otázek jsou projektivní otázky. Jsou součástí způsobu výslechu
FAINT76, který se využívá v USA. Princip spočívá v kladení stejných otázek ve stejném pořadí
všem podezřelým a slouží k odlišení vinných a nevinných osob. Pravdomluvní vyslýchaní se
dle Gordona a Fleischera snaží vyslýchajícímu pomoci s úspěšným vedením výslechu.
Zpravidla jsou více hovorní a nebrání se používání právních výrazů jako např. vražda,
znásilnění atd. Lhoucí vyslýchaní poskytují méně informací a v obavě z usvědčení mluví
vyhýbavě a neurčitě. Novátorem této metody byl John Reid,77 který se věnoval behaviorální
analýze výslechů, což je metoda, která slouží vyslýchajícím k odlišení osob, které
pravděpodobně budou vinné a těch, které pravděpodobně ne.78 Reid ve své studii použil patnáct
otázek,79 na základě kterých analyzoval osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Výsledkem
této studie bylo správné identifikováno 78% pravdomluvných podezřelých, mylně označeno
5% jako lhoucích a 17% shledáno nezařaditelnými. Přesnost u rozpoznání lhoucích podezřelých
byla 66%, 17% bylo nesprávně označeno, že vypovídá pravdivě a opět 17% nešlo zařadit.
Pokud pomineme nezařaditelné osoby, tak byla průměrná přesnost 91% pro pravdomluvné a
80% pro lhoucí podezřelé.80
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4 TAKTIKA VÝSLECHU
Při uplatňování taktických postupů je třeba dbát na to, aby jejich použití bylo zákonné.
Další podmínkou je praktická a vědecká odůvodněnost konkrétního taktického postupu, kdy by
se mělo vždy postupovat v souladu s nejmodernějšími poznatky těch oborů vědy, z nichž
kriminalisté při své práci čerpají. V neposlední řadě je třeba při provádění výslechu dbát na
etiku.81
Taktikou výslechu se dle Němce rozumí: „aktivní tvůrčí proces skládající se
z myšlenkových operací vyslýchajícího, jehož výrazem je souhrn aplikovaných nejefektivnějších
postupů pro řešení obecné úlohy výslechu v konkrétním případě.“82 Obecnou úlohou je
myšleno vytěžení úplného a pravdivého popisu vyšetřované skutečnosti. Jednak je v první řadě
třeba dbát na to, aby získané informace byly pravdivé, protože ne vždy má vyslýchaná osoba
zájem vypovídat pravdivě. Jednak ale i v případě pravdivé výpovědi dochází k tomu, že popis
situace není komplexní a je třeba se využít taktické postupy k tomu, aby tyto nesrovnalosti byly
doplněny a výsledkem pak byla úplná a tedy i věrohodná výpověď.83

4.1 Obecné taktické postupy
Kriminalistická literatura rozlišuje čtyři základní taktické postupy, které slouží
k naplnění úlohy výslechu. Lze je rozdělit na obligatorní (formování psychologického kontaktu
a analýza výpovědi v průběhu výslechu), k jejichž aplikaci dochází při každém výslechu, a na
fakultativní (pomoc vyslýchanému při vybavení si zdánlivě zapomenutého a působení na
nepravdivě vypovídajícího), které se využijí, pokud je to vzhledem ke konkrétní situaci
potřebné. Uvedené postupy se neaplikují osamoceně, ale dochází k jejich vzájemné
kombinaci.84
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4.1.1 Formování psychologického kontaktu
Vytvoření psychologického kontaktu je esenciální podmínkou pro to, aby následný
výslech dosáhl svého cíle a účelu.85 Mezi vyslýchajícím a vyslýchaným je ideální nastolení
situace, kdy dojde k vytvoření takového psychologického kontaktu, v rámci kterého vyslýchaný
není uzavřený do sebe a má zájem aktivně komunikovat s vyslýchajícím a podat pravdivou a
úplnou výpověď. Aby toho bylo dosaženo, tak musí vyslýchající za všech okolností vystupovat
vůči vyslýchanému korektně. Mimo to je třeba dbát na to, aby neztrácel svoji autoritu, byl
všímavý a nepodléhal emocím. 86 Někdy není potřeba se o vytvoření psychologického kontaktu
významně zasadit, protože někteří pachatelé s úlevou vítají možnost, že si o svém činu mohou
konečně s někým promluvit a v jejich případě pak není problém s tím, že by nebyli ochotní
vypovídat.87 Tato situace ale není běžná, a proto je nutné, aby vyslýchající na toto nespoléhal a
vždy o vytvoření psychologického kontaktu od počátku usiloval.
Protikladem k psychologickému kontaktu je psychologický střet, který nastává, pokud
se kontakt nedaří vytvořit a zájmy vyslýchaného a vyslýchajícího jsou v rozporu. Tato situace
nastává zejména, když má vyslýchaný silnou motivaci nevypovídat pravdivě nebo nevypovídat
vůbec.88 Výzkumy ukázaly, že nejčastějším důvodem, proč nebyl navázán psychologický
kontakt, jsou sklony vyslýchajících přistupovat k vyslýchaným spíše z pozice své nadřazené
autority, než jim poskytovat podporu. Mezi vyslýchaným a vyslýchajícím následně vzniká
konflikt a u vyslýchaného se snižuje ochota vypovídat. U obětí trestných činů toto chování
vyslýchajícího může mít za následek sekundární viktimizaci. Vyslýchající nedostatek podpory
ze své strany nejčastěji zdůvodňují obavou ze ztráty autority, kdy mají pocit, že by byli
považování za nekompetentní nebo slabé. Je tedy potřeba snažit se najít ideální rovnováhu mezi
poskytováním podpory a prosazováním autority.89
Mezi nejdůležitější prostředky k vytváření psychologického kontaktu řadíme
následující. V první řadě je vhodné zvážit přiměřenou formu vyzvání k výslechu. Pokud je
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zřejmé, že svědek nemá zájem vyhýbat se své povinnosti, tak je možné místo písemné výzvy
zvolit (po dohodě) méně formální ústní nebo telefonické pozvání. Dále je třeba zajistit klidné
výslechové prostředí. Výslechu by se nemělo účastnit více osob, než je nezbytné. K tomu všemu
může napomoci i speciální výslechová místnost, která mimo jiné eliminuje vnější podněty na
minimum. Vyslýchající musí dbát na správné chování vůči vyslýchanému, kdy je na jednu
stranu nezbytné, aby si udržoval svou autoritu, ale na druhou stranu to musí mít své hranice,
aby jeho vystupování nemohlo být vyslýchaným považováno za povýšené. Osoba, která vede
výslech, by se měla pokusit poznat osobnost vyslýchaného, což může napomoci ke zvolení
správných dalších taktických postupů. Je vhodné projevit zájem o osobu vyslýchaného,
případně projevit pochopení se situací. Psychologický kontakt se nesmí budovat na základě
nereálných slibů, protože je potřeba, aby byl vztah založen na vzájemné důvěře.90 Vyslýchající
může vylepšit psychologický kontakt i zdánlivými maličkostmi, jako je třeba nabídnutí pití
nebo dovolení vyslýchanému zakouřit si, pokud je to možné. Vše samozřejmě s ohledem na
konkrétní situaci a osobnost vyslýchaného.
S přihlédnutím k osobnosti pachatele je třeba zvážit, zda při seznámení s předmětem
výslechu bude využita striktně úřední nebo tzv. „občanská“ forma, která je více neformální a je
vhodná například u výslechů osob, které budou pravděpodobně vypovídat pravdivě, u
nezletilých, starších osob a osob mentálně postižených.91
Podrobné zásady chování příslušníků Policie ČR vůči společnosti jsou popsány
v Etickém kodexu Policie ČR a v zásadě pokrývají to, co je napsáno výše.92
Vhodná a empatická reakce ze strany vyslýchajícího na neobvyklou situaci je dobře
vidět v následujícím příkladu.
Příklad
„Odpověď: …vlastně všichni jsou nevinní, pamatují si jen to, co se jim hodí…Jen já jsem jako
Voldemort, a když jsem vypovídal, tak jsem se nikdy nevyviňoval z toho co jsem udělal nebo
neudělal a na nikoho jsem to nesváděl a né že si pamatuji jen to co se mi hodí. K této věci ale
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v této fázi řízení nebudu vypovídat. V případě, že se rozhodnu k věci vyjádřit sdělím vám to
písemně nebo prostřednictvím své obhájkyně. Můžu se zeptat, proč se paní obhájkyně nemohla
podívat do spisu?
Policejní rada: Dostáváte mě do zvláštního postavení, kdy se obviněný v rámci výslechu ptá
vyslýchajícího, přesto vám na to odpovím. Vaší obhájkyni, jako všem obhájcům, jsem umožnil
nahlédnutí do spisu…“
Tento příklad je úryvek z výslechu, který proběhl poté, co se vyslýchaný seznámil ve
spisu s výpověďmi spolupachatelů, kteří ho shodně označili za organizátora zvlášť závažných
zločinů. Pro vyslýchaného to byla emočně vypjatá situace a i z protokolu o výslechu je znatelné
jeho silné rozrušení. Odmítl k věci vypovídat a na závěr položil vyslýchajícímu otázku.
Vyslýchající sice konstatoval, že to není úplně standardní situace a nemá žádnou povinnost mu
odpovědět, ale zareagoval správně a vyslýchanému zdvořile a klidně podal vyčerpávající
vysvětlení. Tímto velmi pravděpodobně vyslýchaného alespoň částečně uklidnil a byl to dobrý
krok z hlediska prohlubování psychologického kontaktu, protože mu tím dal najevo přiměřený
respekt k jeho osobě. Pokud by mu odmítl odpovědět na otázku, která se týká procesních
záležitostí, tak by tím ochotu vyslýchaného příště vypovídat nepochybně nepodpořil, protože
by vzrostl jeho pocit nespravedlnosti. Zároveň by se utvrdil ve své domněnce, že jeho
obhájkyně neměla přístup ke spisu, i když to nebyla pravda.
4.1.2 Analýza výpovědi v průběhu výslechu
Ačkoliv je tato taktika aplikována v průběhu všech stadií výslechu, tak klíčový význam
má v průběhu monologického stadia.93 Cílem je posuzovat už v průběhu výslechu pravdivost a
věrohodnost výpovědi a postoj vyslýchaného k výslechu. S ohledem na zjištěné pak může
vyslýchající reagovat a následně tomu přizpůsobovat kladené otázky a celkové vedení výslechu.
Věrohodnost lze hodnotit třemi způsoby.94
Konfrontace výpovědi s ostatními důkazy nám může ukázat rozpor, který ale není vždy
způsoben snahou vypovídajícího lhát. Může být následkem poruch paměti, kdy je potřeba zjistit
příčinu a vypovídajícímu pomoci tyto mezery překonat. Pokud vyslýchaný lže, je zásadní na to
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přijít co nejdříve a aplikovat taktiky na překonání lživé výpovědi. Dále slouží k ověření
věrohodnosti posouzení, zda je výpověď koherentní a uvedené skutečnosti nejsou vzájemně
v rozporu. Pokud má vypovídající snahu lhát, tak většinou neudrží všechny detaily tak, aby si
neodporovaly a výpověď pak obsahuje nesrovnalosti. Posledním způsobem je vyjasnění dalších
okolností, kdy je potřeba zjistit, zda měl svědek reálně možnost vnímat svými smysly
skutečnosti tak, jak je ve své výpovědi popisuje.95
V průběhu výslechu je třeba nezapomenout i na sledování fyziologických projevů
vyslýchaného, protože pokud lže, tak se to zpravidla projeví i v tom, jak se chová. Vzhledem
k tomu, že jsou osobité, a ne vždy odráží to, že vyslýchaný lže, nejsou použitelné jako důkaz.
Tyto projevy mají význam z taktického hlediska.96
Nejdůležitějším neverbálním projevem je mimika, kdy z výrazů tváře lze i intuitivně
vyčíst, v jakém psychickém stavu se osoba nachází, zda je šťastná, rozzlobená, vyděšená,
překvapená apod. Dalším fyzickým projevem je oční kontakt, který umožňuje posouzení
vyslýchaného. Pokud se vyhýbá přímému očnímu kontaktu či jeho pohled rychle skáče
z předmětu na předmět, je možné usuzovat, že je nejistý, neupřímný atd. 97 Lhaní lze hodnotit
také podle hlasového projevu, kdy možným znakem je rozechvělý hlas nebo třeba přítomnost
neustálého odkašlávání.98
Vnitřní rozpoložení je možné pozorovat také podle tělesných pohybů celkově.
Pozornost je třeba věnovat zejména zbytečným a opakujícím se pohybům (např. hraní si
s manžetou, opakované sundávání brýlí atd.). O psychickém stavu také vypovídá celkový postoj
těla, kdy podle poznatků kriminalistické psychologie vzpřímený postoj svědčí o jistotě a
sebevědomí. Skloněná hlava a svěšená ramena naopak naznačují úzkost nebo nejistotu. Je ale
třeba brát na zřetel, že většinu těchto neverbálních projevů lze zastřít, což lze předpokládat
zejména u osob, které nejsou vyslýchány poprvé.99
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4.1.3 Pomoc vyslýchanému k překonání zdánlivě zapomenutého a subjektivních
nedostatků reprodukce
Tento taktický postup se ve většině případů používá ve vztahu vůči svědkovi události.
Pokud je obviněný skutečně pachatelem trestného činu, tak si obvykle vše pamatuje velmi dobře
včetně detailů a není potřeba mu pomáhat se vzpomínáním. U poškozeného se dá předpokládat,
že si okolnosti pamatuje vzhledem k silnému prožitku také velmi dobře. Ale zároveň je třeba
vzít na vědomí to, že právě kvůli tomu emočně silnému zážitku mohou být jeho vzpomínky
deformované, aniž by šlo o snahu úmyslně zkreslovat výpověď.100
Při vytváření paměťových stop se vnímané skutečnosti do paměti ukládají komplexně,
ne jednotlivě. Proto je jako základní postup uváděno, že má být vyslýchaný podpořen ve
vzpomínání tím, že bude využívat asociativní spoje mezi jednotlivými vzpomínkami.101
Podle poznatků kriminalistické vědy má být vyslýchaný podporován v tom, aby
vyprávěl o události co nejvíce podrobně, uváděl prameny, ze kterých informaci získal a kde je
možné ji ověřit. To napomáhá jednak ke vzpomínání a jednak to vyslýchajícímu umožňuje
posuzovat pravdivost výpovědi. K vybavení dále může pomoci označení mezních detailů (čas
odchodu, příjezdu atd.) nebo pobídnutí k chronologickému vypovídání. Pokud si vyslýchaný
nemůže vzpomenou na jméno nebo na místo, tak mu toto může usnadnit poskytnutí telefonního
seznamu nebo atlasu. Velmi důležité je s výslechem nespěchat a nevzbudit ve vyslýchaném
dojem, že je pod časovým tlakem. Se všemi těmito taktickými postupy je třeba nakládat
obezřetně a přiměřeně. Hrozí zde riziko, že by mohlo dojít, byť i třeba neúmyslně, k pokládání
sugestivních otázek a tím ke znehodnocení výpovědi jako důkazního prostředku.102
Využití mapy v průběhu výslechu na žádost vyslýchaného a v druhém případu po
pobídce vyslýchajícího je vidět v následujících ukázkách.
Příklad
„…XX nám pak řekl, ať jedeme do Čech, oni museli vycouvat z toho místa, vycouvali a jeli do
kopce nahoru. My jsme vyjeli na tu cestu z tý polní a jeli jsme pak dolu doleva do tý vesnice.
Název vesnice si nepamatuji, to místo bych ale stoprocentně poznal, to místo musím poznat.
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Chci udělat maximum pro to, abychom to místo našli a určili. Můžu to ukázat i na mapě. Podle
mě to bude Itálie, ne Rakousko.
Otázka rady: Cestou k tomuto místu, kde došlo k výstřelu, bloudili jste?
Odpověď: Ne, nebloudili jsme. Nevím, jestli fungovala GPS, možná už byla v tom mercedesu.
Obv. s ostatními obhájci odchází za přítomnosti policejního orgánu v 00.45 hod na internet
vedle do místnosti za účelem vyhledání místa, o kterém nyní obv. hovořil. Vzhledem ke špatné
funkčnosti v PC, místo bylo vyhledávání rovněž přes tablet a google maps.
Já jsem se snažil a myslím si, že je to v místech, které jsem Vám označil, je to ještě na území
Itálie, sjíždí se tam přes mýtnou bránu, …“
Vyslýchaný byl v tomto případě spolupracující obviněný a jako takový chtěl vypovídat
a spolupracovat s vyslýchajícím. Nemohl si ale vzpomenout na přesné místo činu, protože
předmětné situaci předcházelo mnoho přesunů přes různé státy Evropy a názvy měst mu
v důsledku toho splývaly. Sám usoudil, že s pomocí mapy by toto místo určit mohl a
vyslýchající mu správně umožnil použití PC a map. Následně skutečně došlo ke správné
identifikaci místa.
Příklad
„Otázka rady: Byl byste schopen cestu ukázat na mapě, a rovněž místo, kde jste byli ubytováni?
Odpověď: Místo určitě, ale cestu fakt nevím, protože jsme tam jeli jinudy, než tam jezdím já.
Policejním orgánem je obv. předložena mapa k nahlédnutí za účelem ukázání cesty do
Francie
Odpověď: Jedná se o místo Villefranche - s - Mer, … Byl bych schopen to místo na googlu najít.
K popisu domu uvádím, že je to velká bílá vila.
Poznámka rady: přemístíme se k počítači s internetem, obviněný je vyzván, aby na googlu našel
místo a vilu, kterou si pronajal.“
Zde vyslýchaný během monologickém stadiu výpovědi neurčitě zmínil místo, kde došlo
k činu. Vyslýchající ho správně nepřerušil a počkal do dialogického stadia, kde se k této části
výpovědi vrátil a požádal vyslýchaného, aby svou výpověď konkretizoval za pomoci mapy.
Vyslýchaný místo našel a poznamenal, že by konkrétní pronajatou vilu byl schopen najít
34

s pomocí internetového vyhledávače Google, což mu bylo umožněno a byl tím získán další
důkaz, který usnadnil následující vyšetřování.
4.1.4 Psychologické působení na lživě vypovídajícího
Logickým prvním krokem je odhalení skutečnosti, že svědek nebo obviněný vypovídá
buď zcela nebo částečně lživě. Čím dříve je toto zjištěno, tím lépe pro vyslýchajícího, protože
následné překonání orientace lživě vypovídat je snazší. Ve fázi, kdy už je lživá výpověď
zadokumentována, mají vyslýchané osoby menší ochotu přiznat, že nevypovídaly pravdu,
protože jejich postoje jsou už upevněné. Zároveň je také snazší lži rovnou předejít než ji později
komplikovaně vyvracet. Předcházení je prováděno prostřednictvím přesvědčování. Cílem
vyslýchajícího není moralizovat, ale vysvětlit vyslýchanému, že lživá výpověď je s ohledem na
okolnosti bezúčelná, nesmyslná a může mu uškodit. K tomuto lze využít toho, že vyslýchaný
zpravidla nemá úplný přehled o důkazní situace, a i když mu nelze nepravdivě uvést neexistující
důkazy, lze využít jeho nejistoty.103
Vyslýchanému nemusí hned být řečeno, na základě čeho je jeho výpověď považována
za lživou, ale jako první krok je vhodné mu dát na vědomí, že vyslýchající o jeho lhaní ví. Tak
tomu bylo učiněno v následujícím příkladu.
Příklad
„15:15: Nevím co chtějí vyflákat ven z auta, hledáme pumpu. Jestliže jede podle navigace a
nemůže najít pumpu, tak to je umělec.
20:40: K lopatám vůbec nevím, co myslím, může myslet dělníky u myčky, u něj jsou všichni
lopaty. Fyzicky jsem tam žádné lopaty neviděl. Nevím čí myslí jeho, v zavazadlovém prostoru
podle mě žádný kufr nebyl. Nevím koho tím myslí ten jeho. Nevím jestli měl nějaké brýle X
v ruce, on si je dával na hlavu, zase proč by chtěl vyhazovat brýle v noci.
Otázka rady: Když téměř nic nevíte, byl jste vůbec v tom autě?
Odpověď: Ano byl.“
Vyslýchaný se vyjadřoval ke zvukové nahrávce a očividně vypovídal lživě, kdy se snažil
účelově zakrýt důkazy, které svědčí v neprospěch jeho i jeho spolupachatelů. Vyslýchající mu
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svou otázkou dal najevo, že si je jeho lhaní vědom a dále to nerozebíral. Možná nebylo nutné
otázku položit takto s lehce ironickým nádechem. Zároveň je třeba poukázat na to, že zde byl
vyšetřován zvlášť závažný zločin proti životu, kdy se dá předpokládat jiný přístup, než
vůči podezřelému ze spáchání nedbalostního přečinu.
Na tento příklad je vhodné nahlédnout i pohledem forenzní psychologie. Vyslýchající
aplikoval strategii odejmutí důvěry, kdy vůbec neskrýval to, že dle jeho názoru vyslýchaný lže.
Cílem této strategie je vyprovokovat vyslýchaného k ospravedlnění a nekontrolovaným
výrokům, které přispějí k prokázání lži.104 V této situaci, ale strategie nezafungovala, protože
vyslýchaný odpověděl stručně a pouze potvrdil to, co už řekl.

4.2 Typické výslechové situace a taktické postupy jejich řešení
V průběhu výslechu se vyslýchající setkávají se třemi typickými výslechovými
situacemi, které podle průběhu rozlišujeme na příznivé, problémové a konfliktní.105 Úkolem
vyslýchajícího je věnovat pozornost rozpoložení vyslýchaného a snažit se co nejdříve zjistit,
jaká je jeho orientace vypovídat. S ohledem na to, zda chce vypovídat pravdu, či nikoliv, je
třeba aplikovat vhodné postupy, aby mohlo být dosaženo cíle výslechu.
4.2.1 Vyslýchaná osoba chce vypovídat pravdu, pravdivě vypovídá a výpověď je
relativně úplná
Tato výslechová situace je nejpříznivější a obvykle bezproblémová. Úkolem
vyslýchajícího je zasadit se, aby vyslýchaný neztratil svou motivaci spolupracovat a vůli
pravdivě vypovídat. Dále dohlíží na to, aby výpověď byla úplná a neobsahovala rozpory a
nepřesnosti. Pokud k něčemu z toho dojde, vyslýchající vyslýchaného na toto vhodně upozorní
a požádá ho o doplnění výpovědi tak, aby byla komplexní a odrážela skutečný průběh
události.106
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4.2.2 Vyslýchaná osoba chce vypovídat pravdu, ale její výpověď je nepřesná, neúplná,
v rozporu s objektivními fakty
Výslech osoby, která se při své výpovědi neúmyslně mýlí, vytváří problémovou situaci.
Následná výpověď, která se odchyluje od toho, co bylo řečeno v ostatních výsleších nebo
objektivně zjištěno z jiných důkazů, není důvěryhodná. K této situaci může dojít v důsledku
toho, že během procesu formování výpovědi došlo ke vzniku deformací v paměťových stopách.
Úkolem vyslýchajícího je v první řadě zasadit se o udržení a případně rozvoj psychologického
kontaktu. Zároveň je třeba použít vhodné taktické postupy, které vyslýchanému pomohou
překonat zdánlivě zapomenuté, subjektivní nedostatky reprodukce a chybné vzpomínky.107
Tato situace nastává obvykle u svědka, ale není výjimkou ani u obviněných z nedbalostních
trestných činů. Vzhledem k tomu, že svědek má zájem vypovídat, tak se o vyřešení situace snaží
nejen vyslýchající, ale i sám vyslýchaný.108
Vyslýchající by výpověď neměl přerušovat během monologické části, i když už během
ní zpozoruje nedostatky nebo rozpory. Vyslýchaný by měl dostat možnost říct vše, co považuje
za podstatné a usměrněn by měl být jen pokud by se velmi odchyloval od předmětu výslechu.
V průběhu celého výslechu je ideální, pokud vyslýchaný vypovídá co nejvíce podrobně.
Následné taktické postupy jsou správně provedeny, pokud jsou pro vyslýchaného téměř
nepostřehnutelné a nenásilně ho směřují k tomu, aby si uvědomil vzpomínkové chyby a sám je
napravil. K oživení asociačních spojů je možné využít pomůcky, kdy lze například předložit
předměty, které mají s vyšetřováním něco společného. Nelze ale vyslýchanému předestírat
výpovědi ostatních svědků, a to v první řadě těch, kteří by vzhledem ke vzájemnému postavení
(rodič, zaměstnavatel) mohli vyslýchaného ovlivnit. Pokud má vyslýchaný problém
s uvědoměním si času nebo dne, je vhodné vyzvat ho, aby vypovídal chronologicky a začal od
pro něj podstatné události (pozitivní či negativní). Při potížích s vybavením si zásadních
momentů také pomáhá, když vyslýchající vyzve k popisu podružných okolností, které často
zapříčiní, že se obnoví vzpomínka na klíčové skutečnosti. Pokud je problém ve vybavení si
časové posloupnosti, doporučuje se, aby vyslýchaný začal od jasně stanoveného momentu,
kterým může být například odchod do práce, návštěva divadelního představení, večeře atd. I
v této výslechové situaci je třeba důsledně dbát na to, aby otázky nebyly návodné a nedošlo
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k ovlivňování vyslýchaného, byť neúmyslně ve snaze vyslýchanému pomoci s vybavením si
proběhlé události.109 Vhodná pomoc při potížích s přesným vybavením časových údajů je vidět
v následující ukázce.
Příklad
„Odpověď: …Neschopenku jsem měl od 1.3. 2013 do dalšího pondělka, myslím do 13.3. 2013.
Do práce jsem šel v úterý 14.3. 2013. Po nahlédnutí do kalendáře se musím opravit,
neschopenku jsem měl od pondělí 4.3. 2013 do pondělí 11.3. 2013 a do práce jsem šel dne 12.3.
2013.“
Vyslýchaný se zde vyjadřoval k události s odstupem dvou měsíců. Je tedy pochopitelné,
že si přesně nepamatoval datum a nelze to pokládat za snahu lhát, protože by si tím navíc nijak
nepomohl, jelikož zde nešlo o skutečnosti, které by bylo smysluplné zakrývat. Pokud by se ale
neopravil, tak by výpověď obsahovala rozpor s objektivním faktem a snižovala by se její
důvěryhodnost. Vyslýchající tedy správně vyslýchanému umožnil nahlédnutí do kalendáře a
následně se vyslýchaný sám zkorigoval a výpověď opravil.
4.2.3 Vyslýchaná osoba nechce pravdivě vypovídat a pravdivě nevypovídá
V případě, že vyslýchaný přistupuje k výslechu s úmyslem lhát a skutečně pak
nepodává pravdivou výpověď, nedojde k vytvoření psychologického kontaktu a vzniká
konfliktní výslechová situace, která je nejsložitější k řešení.110 „Pro řešení takových situací
vypracovala kriminalistika taktické postupy psychologického působení na lživě vypovídajícího
za účelem získání pravdivé výpovědi.“111 Tyto taktické metody se soustředí na to, aby byl
vyslýchaný vyslýchajícím v mezích zákona a za dodržení etiky přesvědčen o tom, že by měl
vypovídat pravdivě, protože lživá výpověď je neudržitelná.112 Z analýzy zvukových záznamů
výslechu, které prováděli policisté ve Velké Británii, vyplynulo, že je velmi málo podezřelých
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změnilo svůj postoj z popírání viny k přiznání. Nejčastějšími a nejúspěšnějšími taktikami, které
vedly k doznání bylo předložení důkazů a pokládání otevřených otázek.113
Mezi taktické postupy českých kriminalistů, které se zejména používají při
psychologickém působení na lživě vypovídajícího pachatele, řadíme zejména tyto:
•

„odhalení, objasnění a odstranění příčin motivujících lživou výpověď,

•

stimulování kladných vlastností vyslýchaného,

•

využití emocionálního napětí vyslýchaného

•

využití vnitřních rozporů výpovědi a rozporů mezi výpovědí a jinými důkazy,

•

využití reflexivních úvah lživě vypovídajícího.“114

Prvním taktickým postupem je odhalení motivace, která vyslýchaného vede k tomu, aby
ve své výpovědi lhal. Z poznatků soudní i obecné psychologie vyplývá, že nikdo nelže
bezdůvodně, a proto je základem tohoto postupu vytvoření modelu příčin a následně v průběhu
výpovědi prověření tohoto modelu. Příčiny dělíme na přímé (ovlivnění jinými osobami, špatná
procesní situace) a nepřímé, kterými je například pocit studu, lítosti, strach z hrozícího trestu
atd.115 Pokud vyslýchající například zjistí, že svědek nevypovídá, protože se obává následné
pomsty, tak lze přistoupit k využití institutu utajeného svědka ve smyslu § 55 odst. 2 TrŘ.
Svědek je uchráněn před ztotožněním a už mu nic nebrání v tom, aby vypovídal pravdivě.
V případě odstraňování příčin je zapotřebí, aby vyslýchající vzbuzoval pocit naprosté důvěry.
Ani poté nelze odbourat úplně všechny příčiny, ale úspěšné bývá zbavení studu, lítosti a
podobných důvodů, které jsou subjektivního charakteru.116
Dále je vhodné stimulovat kladné vlastnosti vyslýchaného, pokud takové má. Základem
pro tento taktický postup je poznání osobnosti vyslýchaného, a to zejména jeho žebříčku
morálních hodnot. Posléze je úkolem vyslýchajícího působit na ty morální vlastnosti, které by
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byly způsobilé převážit nad motivací vypovídat nepravdu.117 Stimulovaní kladných vlastností
je nejefektivnější v situaci, kdy vyslýchaná osoba sama ještě neví, zda se přikloní k tomu, že
bude vypovídat pravdu, nebo zda začne lhát.118
Dopustit se nezákonného jednání je pro většinu osob, které jsou duševně zdravé,
emocionálně velmi vypjatá situace. Totéž platí i pro osoby, které takové události přihlížely nebo
byly předmětem útoku. Pokud osoba navíc lže, tak se její emoční napětí dále stupňuje a může
začít uvažovat o tom, že pokud by opustila lživou výpověď a začala vypovídat pravdu, tak by
se nepříjemného pocitu zbavila. Při překonávání motivace lživě vypovídat je možné tohoto
využít. Emoční napětí je nejsilnější u osob pachatelů a je proto důležité, aby k výslechům došlo
co nejdříve po události, dokud ještě vlivem plynutí času neopadne. Po čase mají vyslýchaní
tendenci popřít předchozí pravdivou výpověď a s odstupem od činu se s proběhlou událostí
vnitřně srovnají a uchylují se ke lži. Tomuto je třeba předcházet včasným prověřením výpovědi
a zajištěním případných důkazů, které byly ve výpovědi zmíněny.119
Lživě vypovídající často neudrží svůj vymyšlený popis události a jejich výpověď se
stane vnitřně rozpornou nebo bude nekoherentní vzhledem k ostatním důkazům. V moment,
kdy vyslýchající uzná za vhodné, tyto rozpory předestře s žádostí o objasnění, čímž dojde u
vyslýchaného ke zvýšení emočního napětí a posléze zpravidla postačí připomenout
neudržitelnost lživé výpovědi.120 V následujících ukázkách je vidět, jak se vyslýchající
vypořádal s vedením výslechu v moment, kdy se u vyslýchaného objevily různé druhy rozporů.
Příklad
„Otázka rady: Uvedl jste, že všechny věci pana A měli X a Y ve svém autě, nyní uvádíte, že jste
jeli do Milána, kde jste prováděli výběry z platebních karet, vyjádřete se k tomu.
…
„Otázka rady: Vyjádřete se ke tvrzení obv. X, že žádný výstřel neslyšel a o tom, že je pan A
mrtvý jste se dozvěděli až v Praze.
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Odpověď: To není pravda, je to, jak jsem řekl já…“
Výpověď může být také v rozporu s jinými objektivně zjištěnými důkazy. Tyto důkazy
jsou předkládány, a aniž by vyslýchaný věděl, ke které verzi se vyslýchající přiklání, je žádán,
aby tyto rozpory ozřejmil. Důkazy mohou být předkládány postupně (např. podle důkazní síly),
pouze vybrané rozhodující nebo jako celý soubor.121 Během předkládání je třeba zjišťovat, zda
vyslýchaný stále trvá na tom, co uvedl ve své výpovědi a je třeba důsledně dbát na to, aby
nevhodnou prezentací důkazů nedošlo k jejich znehodnocení a následné nepoužitelnosti
v dalších fázích trestního řízení.122
Příklad
„Otázka rady: Předkládám Vám fotografie, příloha č. 1-5 protokolu o výslechu obviněného
X, vyjádřete se k tomu.
Odpověď: Ano, poznávám to…“
Pro odhalení, zda vyslýchaný vypovídá lživě, je vhodné ho požádat, aby se k určitým
otázkám vyjádřil znovu, nebo aby vypovídal co nejvíce do detailů. Pokud je výpověď
nepravdivá a nacvičená, bude to zřejmé z toho, že vyslýchaný vypovídá stejnými slovy. Toto
je možné odhalit také kladením otázek ohledně události tak, že nebudou postupně v logickém
časovém sledu, ale zdánlivě náhodně.123
Příklad
„Otázka rady: Rozveďte podrobně, co předcházelo vašemu odletu do Dubaje v říjnu 2012?“
„Otázka rady: Uvedl jste, že měl X a Y kukly, vyjádřete se k tomu?“
Pokud se nacházíme ve výslechové situaci, kdy má vypovídající silný zájem na
předmětné události, tak je možné využít jeho vnitřních reflexivních úvah. To je postup, kdy
vyslýchající vyslýchanému tzv. „nasadí brouka do hlavy“ a vytvoří pro něj myšlenkové úlohy,
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které sice řešit nemusí, ale on je ze své vůle řešit chce. Při jejich vytváření je ale třeba pamatovat
na zákonná ustanovení a dodržovat profesní etiku. Lze vytvořit zejména následující:124
a) myšlenková úloha, „…kterou může vyslýchaný řešit na základě navozených
asociací tak, že nastoupení lživé pozice je z morálního či etického hlediska
nemožné nebo z jiného hlediska neúčelné a rozhodne se proto vypovídat
pravdu…“125
b) myšlenková úloha, která je založena na tom, že vyslýchaný nemá přehled o
množství a kvalitě shromážděných důkazů, které by nasvědčovaly, že jeho
výpověď je lživá, takže lhaní se mu začne jevit jako neúčelné.126
Postup, při kterém dochází k využívání reflexivních úvah, využívá výroky, které ve
formální logice nenalezneme.127 „Jedná se o výroky typu: Já si myslím, že on si myslí, že já si
myslím.“128 Pro usnadnění pochopení má teorie modelový příklad, tzv. pronásledování, který
spočívá v tom, že osoba X je pronásledována osobou Y. Běží po cestě, která se rozděluje na
cesty A a B, přičemž pro útěk je objektivně vhodnější cesta A. Osoba X si je toho vědoma a
zároveň pracuje s tím, že totéž ví i osoba Y a zvolí pro svůj útěk cestu B, protože doufá, že tím
osobu Y překvapí. Reflexivní myšlení tedy nepracuje jen s tím, co je v našem vědomí, ale snaží
se reagovat na to, co si asi myslí jiné osoby.129

4.3 Taktika výslechu utajeného svědka
V případě, že je reálná hrozba toho, že bude docházet ke snaze působit na svědka a
ovlivnit tím jeho svědeckou výpověď, jsou dvě možnosti, jak tomuto předejít.130 Ve vztahu
k pachateli je možné využít institut koluzní vazby, pokud je „důvodná obava, že bude působit
na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností
závažných pro trestní stíhání.“131 Dále trestní řád umožňuje podle § 55 odst. 2 ochránit
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samotného svědka tím, že dojde k učinění opatření, která slouží k utajení jeho totožnosti i
podoby. Orgány činné v trestním řízení údaje o totožnosti svědka od počátku mají, ale tyto
údaje jsou vedeny odděleně od trestního spisu.
Přípravě výslechu utajeného svědka je třeba věnovat obzvlášť velkou pozornost, aby
nebyl vystaven nebezpečí a nebyla zmařena možnost získat jeho výpověď. Případná rizika,
která by mu mohla hrozit, je nutné posoudit preventivně s ohledem na konkrétní situaci. Nelze
čekat až na skutečný projev hrozby vůči svědkovi. Je nutné pečlivě zvolit čas a místo výslechu
tak, aby nedošlo ke kontaktu svědka s pachatelem nebo jeho obhájcem, kdy by mohlo dojít
k poznání svědka a případnému útoku na jeho osobu. Bezpečnost svědka je někdy nutné zajistit
jeho maskováním. První kontakt se svědkem, u kterého je pravděpodobné, že bude třeba využít
institutu utajeného svědka, by měl proběhnout osobně, aby mohlo dojít k posouzení situace a
vhodnému vysvětlení všech skutečností. Zároveň tím dojde k eliminaci rizika jeho
ztotožnění.132
Zamezit ztotožnění svědka obhájcem v průběhu samotného výslechu je možné několika
způsoby. Nejvhodnější je využití dvou místností, které nejsou propojené a k přenosu zvuku
dochází skrz technické zařízení, které zároveň slouží i jako modulátor hlasu. Pokud toto není
možné, tak alternativou jsou dvě sousední místnosti s otevřenými dveřmi, kdy svědek a obhájce
sedí tak, aby na sebe neviděli. V situaci, kdy je k dispozici jen jedna místnost, je třeba vytvořit
vizuální bariéru např. přemístěním skříně nebo postavením zástěny. Ve druhých dvou případech
má ale obhájce možnost slyšet skutečný hlas vyslýchané osoby.133
Utajeného svědka je třeba předvolat s dostatečným časovým předstihem. Obhájce je
vyrozuměn o pozdější době zahájení výslechu, aby nedošlo k jejich vzájemnému setkání.
Časový prostor před samotným výslechem je nutný také k sepsání protokolu, ve kterém jsou
uvedeny skutečné údaje, žádost o utajení podoby a totožnosti a pak také jméno a příjmení, pod
kterým bude utajený svědek vystupovat. V rámci poučení je nutné svědka upozornit, že si
zejména v monologické části výslechu musí dávat pozor, aby neprozradil skutečnosti, na
základě kterých by mohl být identifikován. Vyslýchající musí při monologické části na toto
nebezpečí myslet a v případě, že by měl pocit, že vyslýchaná osoba nevědomky prozradí
některé informace, podle kterých by mohla být odhalena, je třeba, aby souvislé líčení přerušil.
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Ve stadiu dialogu vyslýchající vhodně volí otázky tak, aby odpovědi na ně nedávaly vodítko
k identifikaci utajeného svědka. 134

4.4 Zakázané metody výslechu
Mezi zakázané metody výslechu řadíme v první řadě snahu přimět vyslýchaného
k výpovědi tím, že bude oklamán. Tento postup by sice možná vedl k získání výpovědi, ale ta
by byla nezákonným důkazem. Mimo to by byla narušena důvěra ve vyslýchajícího, pokud by
vyslýchaný na tuto skutečnost přišel a došlo by tím k vymizení psychologického kontaktu.
Samozřejmostí je, že vůči vyslýchanému nelze užít fyzického, ani psychického násilí.135
Otázky, které jsou v průběhu výslechu kladeny, nesmí obsahovat klamavé a nepravdivé
okolnosti nebo skutečnosti, které mají být teprve prokázány.136 Používání zakázaných metod
výslechu může vést k falešným doznáním, která mohou být důsledkem toho, že vyslýchaný
přestane věřit své paměti. Této problematice se věnoval výzkum, který proběhl na
Maastrichtské univerzitě na padesáti studentech. Tito studenti byli obviněni z podvádění u
zkoušky a k falešnému doznání nejčastěji vedlo předkládaní falešných důkazů. 137 To je sice
zakázané, ale i když vyslýchající při výslechu přímo nezmíní neexistující důkaz, tak jeden
z taktických postupů je založen na využití toho, že vyslýchaný nemá přehled o důkazní situaci.
V takové situaci je třeba dávat pozor, aby vyslýchající nenaznačoval, že mohou existovat
důkazy o vině, i když takové nejsou, protože by to mohlo také mohlo vést k falešnému doznání.
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5 PSYCHOLOGIE VÝSLECHU
5.1 Obecné poznatky o psychologii výslechu
„Psychologie výslechu se v rámci kriminalistické psychologie zabývá interakcí
vyšetřujícího policejního úředníka a obviněného, event. svědka a jedním z jejich produktů –
výpovědí.“138 Problematice výslechu se forenzní psychologie věnuje ve dvou rovinách. Jednak
je předmětem výslech jako probíhající interpersonální kontakt. Tehdy psychologie zkoumá a
snaží se ozřejmit průběh tohoto specifického druhu rozhovoru a jeho psychologické pozadí.
Jednak se forenzní psychologie věnuje samotnou výpovědí, která je výsledkem výslechu.
Zkoumá okolnosti, které mohly ovlivnit pravdivost. Tyto vlivy se mohou vyskytovat během
výslechu, ale zásadní jsou zejména ty, které na vyslýchaného působily před tím, než samotný
výslech započal. Všechny tyto poznatky jsou důležité pro následné hodnocení věrohodnosti
výpovědi.139 Psychologové také mohou zkoumat, zda a kdy je vhodné provést s ohledem na
duševní stav vyslýchaného, další výslech.140 Podmínkami úspěšného výslechu jsou vhodně
zvolené výslechové prostředí, vhodné využití taktik, vytvoření správné atmosféry a pak
samotné vedení výslechu.141
S ohledem na to, jak klíčové vzhledem k dalšímu vyšetřování bývá precizní provedení
výslechu, byly sestaveny následující zásady pro vedení výslechu. Podle nich se výsledky
správného vedení výslechu dostaví „…mimo jiné tehdy,
•

když mají vyslýchané osoby možnost volně vyprávět,

•

když se mohou plně koncentrovat,

•

když výslech probíhá bez zbytečných rušivých stresů,

•

když je paměťový proces vybavování podpořen vhodnými přestávkami,

•

když je vypovídajícímu aktivně nasloucháno a
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•

když na volné vyprávění navazuje dotazování formou otevřených otázek.“142

V zahraničí (např. ve Velké Británii) už mnoho let probíhají specializační výcviky pro
vyslýchající, které jsou zaměřeny mimo jiné na rozvoj jejich komunikačních dovedností,
vyhýbaní se stereotypům nebo na odhadování lhoucích osob a zacházení s těmi, kteří nejsou
ochotni vypovídat. Pokud policisté tento výcvik absolvují, tak získají status vysoce
kvalifikovaného vyslýchajícího.143

5.2 Vedení výslechu
Pro vedení výslechu je klíčová komunikace, a to jak verbální, tak neverbální. Z hlediska
neverbální komunikace je důležité postavení osob v místnosti a to, zda je dodržována osobní
prostor, protože v opačném případě dochází ke zvyšování napětí a může se dostavit úzkost.
S tímto může vyslýchající kalkulovat a úzkost cíleně (za dodržení etických pravidel) navozovat,
protože je prokázáno, že se zvýšenou mírou úzkosti je obtížné lhát. Mimo to je důležitá také
vzájemná výše očí, kdy je prokázáno, že osoba, která je vyšší, se nachází ve větším klidu a má
vyšší sebevědomí. S ohledem na to se doporučuje, aby byl vyslýchaný posazen níže. Dle
klinických studií toto opatření také omezuje agresivní projevy.144
K selhání vyslýchajícího může dojít například na základě iracionálních předsudků
založených na vnímání barvy pleti, stylu oblékání, příslušnosti k určité skupině obyvatel či
kvůli neschopnosti tolerovat specifický hlasový projev. Dále jsou chybou nevhodné metody
poznání osobnosti.145 Vyslýchající by měl zachovávat objektivitu a vyvarovat se chyb, kterých
se řada lidí dopouští. Mezi ně řadíme tzv. „Haló efekt“, kdy si podle jedné výrazné
charakteristiky vyslýchající vytvoří představu a na základě toho přiřadí další charakterové rysy.
Vyslýchající by měl také opatrně pracovat s prvním dojmem, který na něj vyslýchaný udělal a
nevytvářet si názor jen na základě něj. Zejména vyslýchající, kteří se dlouhodobě věnují
jednomu typu trestné činnosti, si mohou zafixovat určitá kognitivní schémata a následně během
výslechu nechtěně vnímat jen to, co do nich zapadá a v důsledku toho si nechat uniknout řadu
klíčových informací. Z dalších chyb je třeba dále zmínit „Pygmalion-efekt“, což je jev, kdy
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vyslýchaný svou představou o vyslýchaném ovlivní jeho chování. Toto je problematické
zejména u mladistvých nebo mladých dospělých, kteří doposud trestný čin nespáchali. Pokud
vyslýchající nedokáže potlačit pocit odsouzení a dává ho najevo, odrazí se to v chování
vyslýchaných, kteří se rozhodnou naplnit to, že jsou považování za delikventy.146
V rámci psychologie výslechu jsou důležité otázky sugesce a sugestibility. Sugestivní
otázky zakazuje trestní řád, ale je třeba věnovat pozornost i sugestibilitě, což je vlastnost
jedince, která způsobuje, že nekriticky a nevědomě přijímá cizí myšlenky za vlastní a nadále je
tak prezentuje. Sugestibilita dle poznatků psychologů závisí například na věku (obvykle vyšší
u dětí a starších osob), na inteligenci (čím nižší inteligence, tím vyšší sugestibilita), na pohlaví
(muži bývají méně sugestibilní) nebo na duševním zdraví. Pokud vyslýchající zpozoruje jeden
nebo více těchto faktorů, je potřeba na to brát ohled a otázky pečlivě formulovat.147
Nové poznatky psychologie prokázaly pozitivní výsledek opakovaných výslechů. Při
následných výsleších totiž dochází k vybavení tzv. reminiscentních detailů, což jsou
skutečnosti, které si vyslýchaná osoba při prvním výslechu nevybavila. Toto bývalo
posuzováno jako nekonzistentní a tedy i nevěrohodná výpověď, ale psychologické výzkumy
prokázaly, že tyto následně vybavené detaily vykazují 84% pravdivost.148

5.3 Posuzování věrohodnosti
Předmětem znaleckého posudku někdy bývá posuzování věrohodnosti. U dětí je tomu
tak zejména při vyšetřování týrání nebo sexuálního zneužívání.149 Rozlišuje se specifická
věrohodnost, která „…představuje míru pravděpodobnosti, že se inkriminovaná událost
skutečně stala a že konkrétní výpovědi … odpovídají skutečnosti. Obecná věrohodnost je dána
schopností dítěte, adolescenta i dospělého zaregistrovat určitou realitu, uložit ji do paměti a
reprodukovat ji ve formě vzpomínky.“150
Při posuzování věrohodnosti lze využít Louwageho schéma orientačního odhadu, které
se věnuje pěti bodům. Prvním je reakce na vznesené obvinění, kdy nevinný člověk zpravidla
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reaguje okamžitým popřením. Viník vyčkává, zda už bylo řečeno vše, aby nedopatřením něco
neprozradil. Dále se Louwage věnoval prohlášení o nevinně, která jsou u nevinného častá a do
detailů, zatímco viník se nevyjadřuje tak často a pokud, tak pouze stroze popírá. Nevinná osoba
se také obecně vrací k jednotlivým částem obvinění a snaží se logicky vysvětlit, proč nemohla
být pachatelem. Nevinná osoba mimo to ve své výpovědi opakovaně odkazuje na svůj běžný
život a poukazuje na to, že je řádný a neslučitelný se spácháním trestného činu. Nevinný bývá
také znepokojen reakcí okolí a veřejnosti a obává se ostudy.151 Věrohodnost lze posuzovat i na
základě řady dalších kritérií, kterými je například logická struktura výpovědi, množství
podávaných detailů nebo konzistentnost.152
Při hodnocení obecné věrohodnosti dospívajících a dětí se posuzuje jejich schopnost
řádně vnímat, zapamatovat si a reprodukovat události, které zažily. Dále se hodnotí jejich
intelektové schopnosti a sugestibilita. Hodnocení probíhá na základě informací například
z domácího nebo ze školního prostředí a dále ze samotného vyšetření znalcem. Děti mladšího
školního věku mají nejvíce se realitě přibližující výpovědi, u starších dětí už se vzpomínky
prolínají s jejich představami.153 Za obecně méně věrohodné bývají považovány zejména dvě
skupiny osob. První jsou histriónské osoby, kdy lidé s touto poruchou osobnosti mají zvýšenou
potřebu na sebe upoutat pozornost a za tímto účelem se nezřídka uchylují ke lži a následně
těmto vymyšleným skutečnostem i začnou věřit. Druhou skupinou jsou uživatelé návykových
látek.154
To, že má vyslýchaný předpoklady k obecné věrohodnosti, automaticky nevylučuje
z jeho strany možnost lhaní. Naopak i méně obecně věrohodná osoba může podat kvalitní a
pravdivou výpověď. Je tedy nezbytné se věnovat i hodnocení specifické věrohodnosti
s ohledem na konkrétní událost. Pro vylíčení události pravdivě a do detailů je důležitá dobrá
úroveň kognitivních schopností (inteligence, paměť, schopnost reprodukce atd.). To samo o
sobě nestačí, protože záleží, v jakém psychickém stavu vyslýchaný v době vnímání prožitku
byl, co ho ovlivňovalo, v jakém postavení se nacházel. Lidé svými smysly nejsou schopni
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vnímat události do všech detailů a zpětně si prožitky dotvářejí na základě minulých zkušeností.
Zejména u složitějších a emočně vypjatých situací, které nebyly přehledné, se objevují sklony
ke katatymnímu hodnocení. Toto probíhá v souladu s tím, co si osoba vnitřně přeje tak, aby to
bylo v souladu s jejími emocemi a umožnilo prožitou skutečnost lépe akceptovat. Dochází tedy
k nepřesné výpovědi, aniž by vyslýchaný měl úmysl některé skutečnosti zatajit nebo zkreslit.155

5.4 Využití psychologie při výslechu dětí a osob psychicky defektních
V praxi je při vyšetřování často nezbytné vyslechnout děti nebo mentálně postižené
osoby. Mentální retardace se diagnostikuje na základě hodnoty inteligenčního kvocientu, kdy
osoby s výsledkem pod 70 bodů jsou považovány za mentálně retardované. Dále se přihlíží
k adaptivnímu chování, které se posuzuje i u dětí. U adaptivního chování je rozhodující, jak si
jedinec stojí se svými schopnostmi v porovnání s ostatními ve svém věku. Jedná se o
každodenní životní dovednosti (oblékaní, hygiena atd.), komunikační schopnosti nebo sociální
dovednosti.156
Počátkem dvacátého století byly děti považovány za neschopné podat svědeckou
výpověď. Tento názor ale prošel vývojem a dnes jsou děti obecně považované jako způsobilé
věrohodné výpovědi. Naopak například děti školního věku méně selektují to, co vnímají a jejich
výpovědi v důsledku toho mohou obsahovat velké množství detailů, které dospělá osoba
nezaregistruje.157
Při výsleších dětských svědků se ve velké míře využívají poznatky z kriminalistické
psychologie, a to zejména s ohledem na to, že děti jsou nejčastěji vyslýchány v souvislosti
s násilnou kriminalitou nebo se sexuálním zneužíváním. Využití policejního psychologa se
odvíjí od toho, v jakém procesním postavení dítě je. Pokud je obětí trestného činu, tak je vhodné
s psychologem konzultovat průběh výslechu, aby se, pokud možno, předešlo sekundární
viktimizaci. Obvinění dětských obětí jsou obvykle pravdivá, pokud se nejedná o člena rodiny.
U obvinění blízkých osob je třeba dbát zvýšené pozornosti, zda si prostřednictvím dítěte
například jeho rodiče nevyřizují osobní spory. U dítěte – pachatele bude psycholog zkoumat
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motivaci a u dětských svědků posuzovat obecnou a specifickou věrohodnost s ohledem na jejich
věk a psychickou vyspělost.158
Před začátkem výslechu je třeba navázat emocionální kontakt, díky kterému si může
vyslýchající udělat představu o vyzrálosti dítěte a přizpůsobit tomu vedení výslechu. Z hlediska
navázání kontaktu je vhodné na začátku výslechu dítěti pokládat jednoduché otázky, které se
přímo netýkají předmětu výslechu, ale dítě je schopné na ně lehce odpovědět a získá důvěru
v to, že bude schopné výslech zvládnout (například máš bratříčka, kde bydlíš, do jaké třídy
chodíš atd.). Nevhodné jsou otázky, které dítě nutí zaujmout postoj (např. zlobí tě paní učitelka,
máš radši tatínka nebo maminku).159
Děti jsou velmi citlivé na okolní prostředí a na atmosféru. Je tedy velmi vhodné využívat
pro jejích výslech speciální výslechové místnosti, které jsou vybaveny hračkami a obrázky. Na
děti nepůsobí dobře strohé funkční místnosti, ve kterých jsou vyslýchány dospělé osoby.160
Dětské výslechové místnosti je třeba vybavit tak, aby na děti působily příjemně a vstřícně.
Zároveň ale nesmí jejich prostředí malé děti rozptylovat a je třeba aby byly využitelné i pro
výslech adolescentů.161 Hračky lze využít už před samotným začátkem výslechu. Pro navázání
psychologického kontaktu s dítětem je vhodné, pokud vzájemná interakce s vyslýchajícím
začne alespoň krátkým obecným rozhovorem, formou hry nebo kreslením. Českým unikátem
jsou loutky nazvané Jája a Pája, které jsou pod šaty anatomicky rozlišeny na chlapce a dívku.
Tyto pomůcky se využívají při výsleších zneužívaných dětí. Pro děti je snazší, pokud nemusí
události popisovat slovně, ale mohou k demonstraci použít panenky. Vše je dokumentováno
videozáznamem, který následně slouží jako důkazní prostředek.162
Je třeba ale brát na zřetel, že využití takovýchto pomůcek může výsledek výslechu
zkreslit. Ve Spojených státech proběhl výzkum, který měl za cíl prokázat, zda použití rekvizit
při výslechu dětí zvyšuje kvalitu a množství získaných informací oproti pouze slovnímu
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výslechu. Děti ve věkových skupinách tři a šest let při výslechu vypovídaly o tom, jak probíhala
návštěva u lékaře. Každé dítě bylo vyslechnuto dvakrát (jeden a šest týdnů po kontrole
v nemocnici) a zejména tříleté děti vypovídaly do větších detailů, pokud měly k dispozici
rekvizity, ale zároveň jejich výpovědi vykazovaly větší množství nepřesností.163 Dle Gordona
a Fleischera je vhodné, aby na počátku výslech probíhal bez pomůcek nebo kreslení a k tomuto
bylo přistoupeno až následně.164
Při výslechu dětí je třeba přihlížet k předpokladu, že velmi malé děti a mentálně
postižené osoby vypoví méně do detailů. S ohledem na to musí vyslýchající klást více otázek.
Mimo to jsou také náchylnější k sugesci a může se stát, že budou odpovídat tak, jak si myslí,
že by měly, aby se zavděčily autoritě, kterou pro ně představuje vyslýchající. Dle Gordona a
Fleischera může být vhodné, aby vyslýchající na začátku vyslýchaného povzbudil prohlášením
jako například: „Už jsem vyslechl hodně lidí, kterým se staly ošklivé věci a velmi oceňuji, že
byli stateční a vše mi řekli.“165
Během výslechu dětí je velmi důležitý způsob pokládání otázek. Například otázky,
položené tak, že má dítě na výběr z několika možností, je třeba formulovat způsobem, aby jimi
dítě nebylo zmateno a aby nebyly sugestivní. Akceptovatelný je například dotaz, zda dítě v době
činu na sobě mělo pyžamo nebo oblečení na den. Pokud nepřináší výsledky kladení otevřených
otázek, protože odpovědi jsou strohé a neobsahují potřebné otázky, tak je možné přistoupit
k otázkám ve stylu „ano-ne“, které ale provází několik rizik. Dítě může mít vnitřní problém
nesouhlasit s vyslýchajícím tím, že by odpovědělo „ne“ a také nemusí porozumět otázce, ale
navzdory tomu odpovědět přitakáním nebo odmítnutím.166
V průběhu výslechu může nastat situace, kdy dítě neodpovídá na položené otázky a
místo toho odvádí řeč na jiné téma. Může to znamenat, že je unavené, že položené otázce
nerozumí, že má emocionální zábranu na tento konkrétní dotaz odpovědět nebo kombinaci více
těchto faktorů. Vyslýchající musí posoudit, která z příčin se jeví jako pravděpodobná a
zareagovat na to. V případě únavy, která se u dětí projevuje například neklidem, zařadit
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přestávku nebo výslech odložit. Pokud dítě nerozumí otázce, tak ji přeformulovat s ohledem na
jeho psychický stav. Emocionální zábrany je třeba odstraňovat citlivě a to tak, aby dítě vidělo,
že má oporu a neztrácelo důvěru. Je vhodné mu projevit pochopení například tím, že mu
vyslýchající řekne, že chápe, že je pro něj těžké o některých věcech mluvit. Stejně jako na
počátku výslechu, je vhodné i na konci položit několik nekomplikovaných otázek, aby mělo
dítě co možná nejlepší pocit a neodcházelo s pocitem neúspěchu.167
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ZÁVĚR
Diplomová práce je rozčleněna na pět hlavních částí, úvod a závěr. Jednotlivé části se
dělí pro lepší orientaci v textu na jednotlivé kapitoly a podkapitoly.
Úlohou první části práce je poskytnout obecný náhled na výslech jako procesní úkon a
umožnit orientaci v základních pojmech, kterými jsou výslech, výpověď nebo paměťová stopa.
Výslech je dále popsán s ohledem na to, jaký má význam a co je jeho cílem. Druhá kapitola se
věnuje procesu formování výpovědi tak, jak ve čtyřech etapách probíhá ovlivněn několika
aspekty. Je zdůrazněna potřeba přihlédnout k vyjadřovacím a komunikačním dovednostem,
která je demonstrována na praktickém příkladu. Ve čtvrté kapitole je výslech zařazen do
právního rámce a je ukázáno, jak vypadá překročení práv obviněného.
Výslech je procesně a organizačně náročný úkon a jako takový vyžaduje pečlivou
přípravu. Přípravě výslechu je věnována druhá část diplomové práce, která je rozdělena do dvou
kapitol. První se věnuje analytické fázi přípravy výslechu, během které vyslýchající provádí
sebehodnocení své osoby, zhodnocuje důkazy a osobnost vyslýchaného. Během syntetické fáze
se pozornost věnuje přípravě výslechu po organizační stránce. Při dobře zvládnuté přípravě
výslechu se zvyšuje šance na hladký průběh celého úkonu. Závěr této části se věnuje
specifickému průběhu výslechu ve speciální výslechové místnosti a přípravě plánu výslechu.
Třetí část diplomové práce je zaměřena na jednotlivá stadia výslechu tak, jak jsou
stanovena zákonem. Výslech se dělí na dvě obligatorní (úvodní a monologické) a jedno
fakultativní (dialogické) stadium, které probíhají vždy v tomto pořadí. V jednotlivých
kapitolách je popsáno, co je cílem každého ze stadií, na co by se v nich měl vyslýchající zaměřit
a čeho se má nebo musí vyvarovat. V podkapitolách jsou podrobněji rozebrány zakázané typy
otázek (sugestivní a kapciózní) a otázky, které jsou nevhodné. To vše je doplněno příklady
z praxe. V poslední podkapitole této části je popsán přístup amerických kriminalistů
k formulaci otázek a způsob výslechu FAINT. Přestože jsou tyto postupy velmi specifické, tak
obsahují množství zajímavých podnětů, které by bylo vhodné brát na zřetel a minimálně se jimi
inspirovat, protože účelné by mohly být jejich aplikování i v našem prostředí.
Jednou z hlavních a nejobsáhlejších částí diplomové práce je čtvrtá, která se věnuje
taktice výslechu a je nejvíce propojena s praktickými příklady. První kapitola je obecně
zaměřena na čtyři základní taktické postupy. Tyto jsou z části obligatorní a jako takové
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uplatňovány v každém výslechu (formování psychologického kontaktu a analýza výpovědi
v průběhu výslechu) a z části fakultativní (pomoc vyslýchanému při vybavení si zdánlivě
zapomenutého a působení na nepravdivě vypovídajícího). Postupy jsou podrobně popsány a
doplněny příklady využití v praxi. Druhá kapitola této části se věnuje typickým výslechovým
situacím a způsobu jejich řešení za pomoci obecných taktik výslechu. Jednotlivé podkapitoly
jsou zaměřeny na příznivé, problémové a konfliktní výslechové situace. Třetí kapitola popisuje
specifika výslechu utajeného svědka, kdy je potřeba řešit zejména organizační zabezpečení
průběhu výslechu, aby se předešlo k ohrožení takové osoby a nebyla prozrazena totožnost.
V poslední kapitole jsou zmíněny zakázané metody výslechu.
Pátá závěrečná část je zaměřena na psychologii výslechu. V první kapitole jsou shrnuty
obecné poznatky k vedení výslechu tak, jak je vidí čeští i zahraniční forenzní psychologové.
Druhá kapitola se soustředí už na samotné vedení výslechu. Rozebírá vlivy, které působí na
komunikaci a okolnosti, které vytváří atmosféru v průběhu výslechu. Dále se zabývá selháním
vyslýchajícího, nejčastějším chybám, které toto způsobují a způsoby, jak tomu předejít. Závěr
kapitoly popisuje otázky sugesce a sugestibility a problematiku opakovaných výslechů. Třetí
kapitola se věnuje posuzování věrohodnosti, což bývá častým předmětem znaleckých posudků
(zejména při vyšetřování týrání nebo sexuálního zneužívání dětí). Věrohodnost se rozlišuje na
obecnou, která obecně hodnotí schopnost osoby vypovídat a na specifickou, která se soustředí
na věrohodnost s ohledem na konkrétní vyšetřovaný čin. Závěrečná kapitola této části je
zaměřena na využití forenzní psychologie při výslechu dětí a osob psychicky defektních. U
těchto zranitelných skupin je třeba klást zvlášť velký důraz na poznatky psychologie, aby
jednak nedošlo k sekundární viktimizaci a jednak byl co možná nejlépe naplněn cíl výslechu.
V této kapitole je také porovnán přístup k používání rekvizit při výslechu tak, jak je
postupováno u nás a jak ve Spojených státech, kde proběhl výzkumu, dle kterého toto využití
loutek nemusí být vždy ku prospěchu věci.
Jak již bylo řečeno, tak celá práce je průběžně doplněna praktickými ukázkami
z výslechů. Pro potřeby této diplomové práce bylo Národní centrálou proti organizovanému
zločinu poskytnuto zhruba 400 stran protokolů o proběhlých výsleších. Všechny tyto výslechy
se týkaly vyšetřování organizované zločinecké skupiny, která zejména v zahraničí páchala
zvlášť závažné zločiny proti životu a zdraví. Tyto výslechy jsem zpracovávala s ohledem na
dva cíle, které jsem si vytyčila v úvodu práce. Prvním bylo doplnění teoretického souhrnu
kriminalistických metod tak, aby tyto metody byly lépe přiblíženy. Z výslechů jsem tedy
vybírala ukázky, ve kterých byla vidět aplikace konkrétní taktiky a zařazovala jsem je do textu
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práce. Sama vidím, že když jsem si materiály z odborných knih mohla prohlédnout v praktické
ukázce, tak byla teorie lépe uchopitelná. Mimo to jsem na tomto případu ověřila, že jsou
skutečně metody využívány v podstatě všechny a to způsobem, jakým jsou popisovány
v kriminalistické a forenzně psychologické literatuře.
Druhým cílem bylo zhodnotit práci orgánů činných v trestním řízení (zde konkrétně
Policie) a zjistit, zda výslechy probíhají v mezích zákona a s ohledem na etické zásady. Ačkoliv
jsem k hodnocení protokolů o výsleších přistupovala velmi kriticky, tak jsem až na drobnosti,
které jsou zmíněny v diplomové práci, žádné závažnější pochybení nenalezla. To je něco, co
jsem nečekala, protože se jednalo o velmi komplikovaný případ, kdy výslechy probíhaly mnoho
hodin a nebylo určitě snadné je vést na tak vysoké úrovni. Velmi dobře vyslýchající reagovali
i na emočně vypjaté situace, kdy si vždy zvládli udržet autoritu, ale zároveň své pozice
nezneužívali. Zjištění, že v řadách Policie pracují skuteční profesionálové, kteří zvládnou
rozkrýt a vyšetřit v relativně krátké době takto složitý případ, je velmi potěšujícím zjištěním
této diplomové práce.
V této diplomové práci jsem tedy propojila teoretické poznatky českých i zahraničních
kriminalistů a forenzních psychologů s tím, jak skutečně vypadá práce vyšetřovatele v průběhu
výslechu. Během psaní jsem lépe pochopila mnohé teoretické instituty, které při porovnání
s praxí nabraly úplně jiný rozměr. S ohledem na rozsah práce nebylo možné více rozepisovat
průběhy některých zahraničních výzkumů, které jsou velmi zajímavé, ale vždy jsem se pokusila
z nich vybrat ty nejpodstatnější závěry a zjištění.
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Taktika výslechu
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá taktikou výslechu. Cílem práce je za pomoci
analyticko-deskriptivní a komparativní metody popsat, jaký je přístup k výslechu a
k jednotlivým taktikám výslechu v prostředí České republiky. Tyto taktiky jsou v některých
pasážích srovnávány se zahraničním přístupem (zejména Spojené státy americké a Velká
Británie). Práce je průběžně propojována s praxí prostřednictvím úryvků z protokolů o reálných
výsleších. Tyto anonymizované výslechy poskytla Národní centrála proti organizovanému
zločinu a pochází z pět let starého vyšetřování organizované skupiny, která zejména v zahraničí
páchala zvlášť závažné zločiny proti životu a zdraví.
Diplomová práce je rozčleněna na pět hlavních částí, úvod a závěr. Jednotlivé části se
dělí pro lepší orientaci v textu na jednotlivé kapitoly a podkapitoly.
První část poskytuje obecný pohled na problematiku výslechu. Je v ní vymezen význam,
pojem a cíle výslechu, popsán proces formování výpovědi a výslech je zařazen do právního
rámce.
Druhý část se věnuje přípravě výslechu. S ohledem na to, že samotná příprava výslechu
je kriminalisty dělena na část analytickou a syntetickou, je tato pasáž také rozdělena do dvou
kapitol.
Ve třetí části jsou popsána jednotlivá obligatorní i fakultativní stadia výslechu. Je
rozdělena do tří kapitol, která se postupně věnují úvodní části výslechu, monologickému stadiu
a stadiu dialogu. V této části jsou také popsány zakázané typy otázek a v závěru je věnována
pozornost způsobu, jakým formulaci otázek popisují američtí kriminalisté.
Nejdůležitější část je čtvrtá, která se týká samotných taktik výslechu. Ty jsou nejprve
popsány obecně a pak se práce věnuje jejich aplikaci s ohledem na typické výslechové situace.
V závěrečné páté části se práce věnuje psychologii výslechu, kdy jsou nejprve obecně
shrnuty poznatky k psychologii výslechu. Následně je popsáno vedení výslechu z pohledu
forenzní psychologie, posuzování věrohodnosti a způsob využití psychologie při vedení
výslechu dětí a osob psychicky defektních.
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Interrogation tactics
Abstract
This paper deals with interrogation tactics. Using the descriptive-analytical and
comparative methods, the aim of this thesis is to analyze the interviewing and the interrogation
tactics in the Czech Republic. In some parts of my thesis, these tactics are compared with
foreign approaches (particularly the United States and the United Kingdom). The work is
continuously connected with the practice through examples from the real interrogation
protocols. These interrogations which are in anonymous form anonymous form have been
provided by the National Anti-Organized Crime Center and come from a five-year old
investigation of an organized group that has committed, especially abroad, crimes against life
and health.
The diploma thesis is divided into five main parts, introduction and conclusion. The
individual parts are divided for better orientation in the text into individual chapters and
subchapters.
The first part provides a general overview of the issue of questioning. It defines the
meaning, the notion and the purpose of the questioning, describes the process of formation of
testimony and the questioning is included in the legal framework.
The second part deals with the preparation of the interrogation. Considering that the
preparation of questioning itself is divided into the analytical and synthetic part, this section is
also divided into two chapters.
The third part describes the individual obligatory and facultative stages of interrogation.
It is divided into three chapters, which are gradually devoted to the introductory parts of the
interrogation, the monological stage and the stage of the dialogue. This section also describes
forbidden types of questions, and at the end, attention is paid to the way in which questions are
formulated during interrogation by American criminalists.
The most important part is the fourth, which deals with the questioning tactics
themselves. These are first described in general and then the work is devoted to their application
with respect to typical interrogation situations.

IX

In the final fifth part, the thesis deals with the psychology of interrogation, where the
findings of psychology of interrogation are summarized first. Subsequently, the questioning of
forensic psychology, the assessment of the credibility and the use of psychology in conducting
the interrogation of children and mentally defective persons is described.
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