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Vaše dítě
jde svědčit

Informace a rady
pro osoby odpovûdné
za v˘chovu dítûte

O této knize
V˘slech na policii a úãast u soudu v roli svûdka mÛÏe pro dítû
pﬁedstavovat znaãnou stresovou zátûÏ. Dítû mÛÏe mít pocit,
Ïe provedlo nûco ‰patného, a v takovém pﬁípadû potﬁebuje
va‰e uklidnûní. ZároveÀ se mÛÏe jednat o tûÏké chvíle i pro vás,
jeho rodiãe nebo peãovatele.
Tato publikace popisuje nûkteré praktické postupy, jimiÏ mÛÏete
svému dítûti pomoci, aby nabylo sebejistotu v souvislosti se sv˘m
svûdectvím na policii a u soudu, a dále obsahuje uÏiteãné rady,
jak se vypoﬁádat s va‰imi vlastními pocity a obavami.
Pokud pomáháte svému dítûti s pﬁípravou na roli svûdka,
dbejte laskavû na to, abyste s dítûtem neopakovali nebo
nenacviãovali jeho svûdeckou v˘povûì. Pokud se bude zdát,
Ïe byla v˘povûì dítûte „nacviãena“, je pravdûpodobné,
Ïe nemusí b˘t vzata jako vûrohodná. Více informací
v této záleÏitosti vám poskytne policie.

Pro snaz‰í orientaci odkazujeme na dítû osobními
zájmeny a jejich odvozen˘mi tvary. V‰echny
uvedené informace platí stejn˘m zpÛsobem
pro chlapce i pro dívky. Pro snaz‰í orientaci
odkazujeme na obhájce v muÏském rodû,
nicménû uvedené informace se vztahují
i na Ïeny.

Co se mi
může stát u soudu?
Nezavřou mě snad
do vězení?
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Vaše dítě
potřebuje
podporu

Pokud se va‰e dítû stalo obûtí nebo svûdkem trestného ãinu, je velmi dÛleÏité,
aby si bylo jisto va‰í oporou. MÛÏete proto dítû ujistit, Ïe:
★ s ním cítíte a je vám líto v‰eho, co se mu pﬁihodilo nebo mohlo
pﬁihodit;
★ je správné, Ïe vyprávûlo o tom, co se mu pﬁihodilo;
★ nemá cítit vinu za nûco, co zavinil jin˘;
★ bude v bezpeãí a k v˘slechu na policii ho doprovodíte,
promluvíte s policistou a pokud vám policista nedovolí b˘t u v˘slechu,
Ïe promluvíte s osobou pﬁibranou a poãkáte na dítû, aby s vámi
pﬁi návratu mohlo hovoﬁit o tom, jak procesní úkon probûhl;
★ star‰í dûti si mohou k v˘slechu pﬁipravit písemné poznámky
k tomu, co si zapamatovaly (ale pozor – s psaním poznámek jim
nesmíte pomáhat a pokud vám je dítû nabídne k pﬁeãtení,
zdrÏte se hodnotících poznámek aÏ na dobu po
v˘slechu na policii a u soudu).

Všichni vypadají
tak nervózně. Snad se
na mě nezlobí?
Sledujte
změny
v chování
dítěte

Je pﬁirozené, Ïe dítû pﬁedvolané jako svûdek cítí urãitou úzkost
v souvislosti se svou úãastí u v˘slechu na policii a u soudu. U nûkter˘ch
dûtí v‰ak mohou b˘t obavy natolik velké, Ïe ovlivÀují jejich kaÏdodenní
chování. Informujte laskavû sociálního pracovníka, policii, uãitele nebo
kurátora, pokud va‰e dítû:
★ vykazuje del‰í dobu známky vystra‰ení nebo zloby;
★ cítí vinu nebo odpovûdnost za trestn˘ ãin;
★ vykazuje smí‰ené pocity vÛãi obÏalovanému, napﬁíklad
zlobu na obÏalovaného a souãasnû i nervozitu, Ïe by mohl
b˘t obÏalován a potrestán. To se mÛÏe pﬁihodit napﬁíklad
tehdy, kdy je obÏalovan˘m rodinn˘ pﬁíslu‰ník nebo blízk˘
pﬁítel;
★ pokud se dítû chová rozdíln˘m zpÛsobem napﬁíklad
doma a ve ‰kole (je-li tﬁeba uzavﬁené do sebe,
agresivní nebo vykazuje-li poruchy v soustﬁedûní);
★ pokud se v noci zaãne pomoãovat, má-li potíÏe
se spánkem nebo ztratí-li chuÈ k jídlu;
★ pokud vykazuje jakékoliv jiné známky úzkosti
v souvislosti s trestn˘m ãinem nebo se svou úãastí
u soudu.
V pﬁípadû pochybností se mÛÏete obrátit na sociálního
pracovníka, policistu nebo uãitele a prodiskutovat
s ním, zda va‰e dítû mÛÏe potﬁebovat péãi specialisty.

Ověřte si,
zda vaše dítě
nesužují obavy

Vyzvûte své dítû, aby s vámi hovoﬁilo o jak˘chkoliv obavách, které by ho
mohly suÏovat. MÛÏe se jednat o nûco, o ãem nemáte pﬁedstavu. Berte
obavy svého dítûte váÏnû, av‰ak pokuste se problém nezveliãovat.
Nyní uvádíme nûkteré bûÏné obavy, které dûti zaÏívají, a nûkolik návrhÛ,
jak se s tûmito obavami vypoﬁádat.
★ Dítû má obavy, Ïe uvidí obÏalovaného na policii

ãi u soudu
Prodiskutujte s policií, co mÛÏe b˘t uãinûno na ochranu dítûte. ¤ada
soudÛ je schopna zajistit speciální opatﬁení pro dûtské svûdky
(viz str. 6).
★ Va‰e dítû má obavy, Ïe bude posláno do vûzení nebo jinak

potrestáno
Ujistûte dítû, Ïe úlohou svûdka je pomoci soudu a Ïe nic ‰patného
neprovedlo.
★ ¤e‰ení problémÛ na policii

ãi u soudu (napﬁíklad potﬁeba
odskoãit si na toaletu
v dobû, kdy dítû pﬁedná‰í
svûdeckou v˘povûì)
PﬁipomeÀte va‰emu dítûti, Ïe je
naprosto v poﬁádku, pokud poÏádá
o pﬁestávku.
★ Dítû má obavy z toho, co ﬁekne

ve ‰kole nebo pﬁátelÛm
Toto téma mÛÏete prodiskutovat
s policií nebo s uãitelem va‰eho dítûte.
Va‰e dítû mÛÏe uvítat, pokud si jeho
uãitel(ka) uvûdomí, Ïe prochází tûÏk˘m
obdobím. Ostatní dûti se nemusí nic
dozvûdût.
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Vaše dítě má
potíže s učením
nebo jiné potíže
Vaše vlastní
pocity

Úãast na policii a u soudu v roli svûdka je zku‰enost, která není
jednoduchá pro Ïádné dítû. Pro dûti s poruchou uãení nebo s jin˘mi
potíÏemi mÛÏe b˘t situace je‰tû sloÏitûj‰í, zejména pokud se porucha
va‰eho dítûte projevuje na úrovni vyjadﬁovacích schopností nebo sluchu.
Mûjte na pamûti, Ïe va‰e dítû mÛÏe potﬁebovat zvlá‰tní podporu a péãi
pﬁed v˘slechem na policii a pﬁed soudním jednáním i v den jejich konání.
Období kolem úãasti va‰eho dítûte na policii a u soudu v roli svûdka se pro
vás mÛÏe stát mimoﬁádnû nároãné.
★ V pﬁípadû potﬁeby poÏádejte o pomoc
SnaÏte se vyhnout strachu nebo pocitu trapnosti. V tomto období
potﬁebují podporu mnozí rodiãe. Policie nebo oddûlení sociálnû-právní
ochrany dûtí vám poskytne informace a kontakty na organizace (státní i
nestátní), které poskytují pomoc v‰em, kteﬁí se ocitli v podobné situaci.
★ Nezapomínejte, Ïe pocity se pﬁená‰ejí
Skr˘vat své pocity po celou dobu mÛÏe b˘t velmi obtíÏné. Pokud v‰ak dáte
pﬁed sv˘m dítûtem najevo hnûv nebo pocit zklamání, existuje velká
pravdûpodobnost, Ïe se stejné pocity projeví i u va‰eho dítûte.

Osoba přibraná

V˘slech dûtí má b˘t ve smyslu závazného pokynu policejního prezidenta
provádûn pﬁíslu‰n˘m specialistou sluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování,
kter˘ je v tomto smûru odbornû ‰kolen.
Podle ãeského práva procesního mají b˘t k policejnímu v˘slechu dûtí
do 15 let pﬁibírány osoby s pedagogick˘m vzdûláním a praxí nebo jiné osoby
mající vzdûlání a praxi v oborech, které jsou zamûﬁeny k ochranû
oprávnûn˘ch zájmÛ dûtí. Oznaãují se jako osoby pﬁibrané.
Hlavními úkoly pﬁibrané osoby je bûhem v˘slechu chránit oprávnûné zájmy
dítûte a dozírat na správné vedení v˘slechu, a to s pﬁihlédnutím ke stupni
du‰evního v˘voje dítûte a dÛvodu jeho v˘slechu.
Osoba pﬁibraná mÛÏe navrhnout odloÏení v˘slechu nebo jiného procesního
úkonu na pozdûj‰í dobu pﬁípadnû v jeho prÛbûhu mÛÏe navrhnout pﬁeru‰ení
nebo ukonãení v˘slechu, pokud by pokraãování mûlo nepﬁízniv˘ vliv
na psychiku dítûte. Pokud nehrozí nebezpeãí z prodlení, policista návrhu
vyhoví.
Osoba pﬁibraná vede vysl˘chajícího policistu k tomu, aby dodrÏoval základní
pravidla platná pro v˘slech dítûte. Vûk dítûte, ve kterém mÛÏe b˘t
vyslechnuto jako svûdek, není právem omezen.
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DodrÏování základních pravidel platn˘ch pro v˘slech dítûte
znamená:
★ zásadnû pouÏívat slova dítûti srozumitelná;
★ pouÏívat vûty jednoduché, obsahující vÏdy jen jednu pﬁímou otázku
nebo jeden návrh;
★ pﬁedem si vyjasnit specifick˘ v˘znam nûkter˘ch slov dítûtem uÏívan˘ch,
napﬁíklad pro oznaãování pohlavních orgánÛ;
★ vyuÏívat slovní zásobu dítûte (neuãit ho bûhem v˘slechÛm nové v˘razy);
★ neuÏívat otázky uvozované záporem (nebylo to tak, Ïe...?);
★ neuÏívat otázky návodné;
★ co nejménû pouÏívat zájmen, aby nedocházelo k zámûnû osob;
★ pouÏívat otázky s otevﬁen˘m koncem;
★ bûhem v˘slechu nekritizovat jednání dítûte;
★ nehodnotit z morálních hledisek dítûtem popisovanou událost;
★ neposuzovat jednání obvinûného.

Pomozte svému
dítěti,
aby poskytlo
účinné
svědectví

V pﬁípadû zájmu mÛÏete s policií projednat zpÛsob, kter˘ va‰emu dítûti
nejlépe umoÏní poskytnout svûdectví.
S policií je moÏno projednat, pokud je to v souladu s ustanovením
§ 55 odst. 2 trestního ﬁádu, aby dítû vypovídalo jako utajen˘ svûdek
(utajení totoÏnosti a podoby). Pak je moÏno vyuÏít jednocestné zrcadlo,
pﬁípadnû demodulátor hlasu. Dítû vypovídá v oddûlené místnosti.
Podrobnosti projednejte s policií. Pokud policie rozhodne, Ïe nejsou
splnûny podmínky pro utajení totoÏnosti dítûte jako svûdka, mÛÏete
nechat tento názor pﬁezkoumat pﬁíslu‰n˘m státním zastupitelstvím.
Pﬁed soudním ﬁízením je vhodné poskytnout policii ve‰keré informace,
které máte k dispozici a které by mohly ovlivnit schopnost va‰eho dítûte
poskytnout svûdectví. Mezi takové informace patﬁí napﬁíklad konkrétní slova
nebo v˘razy, které va‰e dítû pouÏívá, úroveÀ jeho chápání a soustﬁedûní a
informace o ve‰ker˘ch potíÏích s ﬁeãí, sluchem nebo zrakem.
Va‰e dítû mÛÏe mít obavy, Ïe policii nesdûlilo v‰e nebo Ïe sdûlilo rÛzn˘m
lidem rozdílné informace. V tomto kontextu mÛÏe pociÈovat strach nebo
zmatek. V takovém pﬁípadû je nejlep‰í informovat policii a ujistit dítû, Ïe
neprovedlo nic ‰patného.
U dûtí pﬁed‰kolního vûku je tﬁeba vzít v úvahu to, Ïe jejich slovní zásoba je
chudá a schopnost abstraktního my‰lení omezená. Dûti této vûkové skupiny
b˘vají pﬁi rozvinuté napodobovací schopnosti ve zv˘‰ené míﬁe sugestibilní.
PamûÈové schopnosti jsou vázány na citov˘ proÏitek. Schopnost porozumût
otázce je zpravidla na vy‰‰í úrovni neÏ schopnost podrobnû a pﬁesnû
odpovûdût. Otázky by mûly b˘t formulovány názornû.
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U dûtí star‰ího ‰kolního vûku je tﬁeba vzít v úvahu pﬁíznaky poãínajícího
období druhého vzdoru v rámci dospívání.
Pﬁi v˘bûru toho, která osoba má b˘t k v˘slechu pﬁibrána, policie pﬁihlíÏí
k tomu, o jak˘ druh trestné ãinnosti se jedná a zda je dítû touto trestnou
ãinností samo po‰kozeno. Pﬁi drobné majetkové kriminalitû to mÛÏe b˘t
tﬁídní uãitel, v pﬁípadû ‰ikany pracovník pedagogicko-psychologické
poradny, v pﬁípadû ublíÏení na zdraví pediatr, pﬁi t˘rání dítûte
pedopsycholog, pﬁi pohlavním zneuÏívání pracovník krizového centra,
univerzálnû pak pracovník orgánu sociálnû-právní ochrany dûtí. Rodiãe
mohou takovou osobu policistovi (nezávaznû) navrhnout.
Pokud je v˘slech dítûte proveden po formální i obsahové stránce bezchybnû,
má b˘t v dal‰ím ﬁízení vyslechnuto jen v nutn˘ch pﬁípadech.

Vyšetření
duševního
stavu svědka

Trestní ﬁád umoÏÀuje zkoumat du‰evní stav svûdka, jestliÏe jsou zde závaÏné
pochybnosti, zda schopnost svûdka správnû vnímat, zapamatovat si
a reprodukovat proÏitou událost není podstatnû sníÏena. V právní praxi
se hovoﬁí o zkoumání vûrohodnosti svûdka. U dûtí, které jsou obûtí t˘rání
nebo pohlavního zneuÏívání, naﬁizuje policejní orgán tento úkon pomûrnû
ãasto. Je tomu tak proto, Ïe se obhajoba, pﬁi nedostatku pﬁím˘ch dÛkazÛ,
snaÏí svûdeckou v˘povûì dítûte zpochybnit.
Dítû se musí tomuto znaleckému zkoumání podrobit. Osoba odpovûdná
za v˘chovu dítûte v‰ak mÛÏe vznést námitky proti osobû znalce, zejména
zda se jedná o znalce pﬁíslu‰ného oboru nebo pro podjatost, pﬁípadnû
proti formulaci otázek. O námitkách rozhodne pﬁíslu‰n˘ státní zástupce.
Znalec pﬁibran˘ ke zkoumání vûrohodnosti svûdka má právo se zúãastnit
v‰ech procesních úkonÛ, které se svûdka t˘kají.
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Co se bude dít
u soudu?

Vy i va‰e dítû se budete patrnû cítit mnohem spokojenûji a budete zaÏívat
men‰í stres, pokud budete informováni o tom, co se bude dít bûhem
trestního ﬁízení i pﬁímo pﬁed soudem.
Pﬁed zahájením hlavního líãení by mûla policie zajistit, aby nûkdo vysvûtlil
va‰emu dítûti, co se bude dít u soudu.
MoÏná shledáte, Ïe úãast na tomto
setkání bude uÏiteãná i pro vás.
V rámci souboru PrÛvodce dûtského
svûdka v trestním ﬁízení jsou
k dispozici dal‰í dvû publikace,
které umoÏní va‰emu dítûti

Můžu
navštívit soud už před
hlavním líčením?
hloubûji porozumût tomu, co obná‰í
role svûdka na policii a u soudu.
Pﬁiprav se na roli svûdka je publikace
urãená pro dûti ve vûku 5 aÏ 9 let
a ¤ekni mi více o policii a o soudu je
publikace urãená pro dûti ve vûku
10 aÏ 15 let. Obû publikace jsou volnû
k dispozici pro rodiãe a peãovatele
o dûtské svûdky. V pﬁípadû zájmu
o kopii nûkteré z tûchto publikací
se obraÈte se Ïádostí na osobu,
která vám poskytla tuto broÏuru.
Je nutné, aby dítû ãetlo pﬁíslu‰nou
publikaci s pomocí a podporou
dospûlé osoby, která se orientuje
v problematice trestního ﬁízení
a je schopna odpovídat na otázky
dítûte. Dospûl˘ ãtenáﬁ mÛÏe poté
pﬁedat informace o potﬁebách dítûte
policii, státnímu zastupitelství
a pracovníkÛm soudu.
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Dûti si mohou prohlédnout prázdnou jednací síÀ pﬁede dnem konání
hlavního líãení (aãkoliv se nemusí jednat pﬁímo o soudní síÀ, v níÏ se bude
konat jejich soudní ﬁízení). MoÏná budete povaÏovat za vhodné, abyste se
zúãastnil(a) této prohlídky spoleãnû se sv˘m dítûtem.
Chcete-li získat více informací o tom, jak mÛÏete svému dítûti i sobû
usnadnit chápání soudního procesu, mÛÏete se obrátit na sociální
pracovnici, popﬁ. policii, která se zab˘vá va‰ím pﬁípadem.

Budu muset
dlouho čekat?

Budu muset
dlouho čekat?

Dovedení pﬁípadu pﬁed soud mÛÏe nûkdy zabrat dlouhou dobu z dÛvodÛ,
které pﬁesahují rámec kontroly ze strany obÏaloby. V pﬁípadû nezbytn˘ch
dÛvodÛ je moÏné termín hlavního líãení odroãit. Pokud to nebude nezbytnû
nutné, nepﬁipomínejte svému dítûti termín hlavního líãení. Pokud máte
obavy v souvislosti s odroãením termínu nebo v pﬁípadû nejasností ohlednû
stávající situace, poÏádejte o vysvûtlení policii nebo pracovníka sociálnû-právní ochrany dûtí. PﬁestoÏe tato informaãní povinnost nikde není právnû
zakotvena, zpravidla se nestává, aby bylo poskytnutí podobné informace
odmítnuto.
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Dovedení
případu
před soud

Fáze
iniciování
soudního
případu

Iniciování soudního pﬁípadu sestává z nûkolika hlavních fází. V kaÏdé
z tûchto fází se osoba, proti níÏ se trestní ﬁízení vede, naz˘vá jinak –
podezﬁel˘, obvinûn˘, obÏalovan˘ nebo odsouzen˘.
Osoba podezﬁelá ze spáchání trestného ãinu se poté, co jí policie sdûlí
obvinûní pro konkrétní delikt, stává obvinûn˘m.
Vûc je dále pﬁedána státnímu zastupitelství, které pﬁi standardním prÛbûhu
podá obÏalobu u soudu a soud naﬁídí jednání k projednán obÏaloby.
OkamÏikem naﬁízení hlavního líãení se z obvinûného stává obÏalovan˘.
Po pravomocném odsouzení (na základû rozsudku ãi trestního pﬁíkazu)
se obÏalovan˘ naz˘vá odsouzen˘m.

Policie
★ Nejprve se uãiní oznámení na policii a provede se identifikace totoÏnosti
dítûte, které se stalo obûtí nebo svûdkem trestného ãinu.
★ Policista (nebo nûkdy psycholog ãi sociální pracovník) provede rozhovor
(interview) s dítûtem. Z tohoto rozhovoru mÛÏe b˘t poﬁízen videozáznam
a protokol o v˘povûdi.
★ Policie vyslechne podezﬁelého ohlednû skuteãností, které uvedlo dotyãné
dítû. Policie poté mÛÏe oznámit podezﬁelému jeho obvinûní z trestného
ãinu.
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Státní zastupitelství
★ Policie oznámí dan˘ pﬁípad státnímu zastupitelství a pﬁedá mu
vy‰etﬁovací spis.
★ Státní zastupitelství nezávisle rozhodne, zda bude pokraãovat
v trestním stíhání, ãi nikoliv.

Soud
★ V tzv. standardním, typickém trestním ﬁízení se pﬁípad dostane k vûcnû
a místnû pﬁíslu‰nému soudu tím zpÛsobem, Ïe státní zástupce, kter˘ je
v souãasném ãeském trestním ﬁízení jedin˘m oprávnûn˘m pﬁedstavitelem
veﬁejné obÏaloby, podá u soudu na konkrétního obvinûného ãi obvinûné
obÏalobu. V této obÏalobû jsou uvedeny delikty, pro které je obvinûn˘
stíhán, vãetnû jejich právního posouzení, a zároveÀ jsou zde uvedeny
dÛkazy, které státní zástupce navrhuje na podporu sv˘ch tvrzení
v hlavním líãení provést.
★ Soudce, kterému byla vûc pﬁidûlena, nejprve uváÏí, zda obÏaloba
a pﬁipojen˘ spisov˘ materiál poskytují pro dal‰í ﬁízení spolehliv˘ podklad,
nebo zda je tﬁeba vûc vrátit státnímu zástupci k tzv. do‰etﬁení, popﬁ. zda je
na místû ji postoupit jako pﬁestupek pﬁíslu‰nému orgánu, ãi zda trestní
ﬁízení zastavit, pﬁeru‰it anebo uãinit nûkteré z jin˘ch rozhodnutí podle
§ 188 trestního ﬁádu.
★ Pokud je v‰ak vûc k projednání v hlavním líãení zralá, soud je povinen
bez zbyteãného odkladu a s nejvût‰ím urychlením naﬁídit ve vûci hlavní
líãení, ve kterém zpravidla vyslechne obvinûného ãi obvinûné, svûdky,
event. znalce a provede listinné dÛkazy, které má k dispozici. Ve vûci pak
rozhodne nejãastûji rozsudkem, kter˘m buì uzná obvinûného
za Ïalovanou trestnou ãinnost vinn˘m a uloÏí mu odpovídající trest, popﬁ.
spolu s tzv. ochrann˘m opatﬁením (ochranné léãení, ochranná v˘chova)
a rozhodne event. i o náhradû ‰kody, anebo obvinûného rozsudkem
podané obÏaloby zprostí, pokud jeho vina nebyla spolehlivû prokázána.
★ ProtoÏe trestní ﬁízení pﬁed soudy je podle ãeského trestního ﬁádu
tzv. dvoustupÀové, mÛÏe se proti rozsudku soudu prvního stupnû odvolat
jak obvinûn˘, tak v jeho prospûch i neprospûch státní zástupce.
Proti rozhodnutí o náhradû ‰kody se mÛÏe odvolat i po‰kozen˘.
V odvolání pak rozhoduje soud vy‰‰ího stupnû, kter˘ má moÏnost
rozhodnutí soudu prvního stupnû potvrdit, nebo zmûnit, ãi zru‰it
a vrátit vûc k novému projednání a rozhodnutí.
★ Teprve poté, co odsuzující rozhodnutí nabude tzv. právní moci, coÏ
znamená, Ïe buì se proti rozsudku soudu prvního stupnû nikdo ﬁádnû
a vãas neodvolal, nebo Ïe podané odvolání bylo zamítnuto, anebo Ïe
odvolací soud sám ve vûci definitivnû rozhodl, lze zapoãít s v˘konem
uloÏeného trestu ãi ochranného opatﬁení nebo realizovat povinnost
k náhradû ‰kody.
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Co se děje
u soudu?

NejdÛleÏitûj‰í ãást jednání pﬁed soudem se naz˘vá hlavní
líãení.
★ Pﬁed zahájením hlavního líãení ãeká dítû na chodbû ãi v samostatné
ãekací místnosti na vyzvání, aby vstoupilo do jednací sínû.
Soudce pak rozhodne, zda by mûla b˘t pﬁi pﬁedná‰ení svûdecké v˘povûdi
dítûte vyklizena místa pro veﬁejnost.
★ Pak je dítû v roli svûdka pouãeno o právu odepﬁít v˘povûì, pokud
je pﬁíbuzn˘m obvinûného v pokolení pﬁímém, jeho sourozencem ãi
osvojencem.
JestliÏe je obvinûn˘ch více a svûdek je v uvedeném pomûru jen
k nûkterému z nich, má právo odepﬁít v˘povûì stran jin˘ch obvinûn˘ch
jen tehdy, nelze-li odlouãit v˘povûì, která se jich t˘ká, od v˘povûdi
t˘kající se obvinûného, k nûmuÏ je svûdek v tomto pomûru. Svûdek
je oprávnûn odepﬁít vypovídat, jestliÏe by svojí v˘povûdí zpÛsobil
nebezpeãí trestního stíhání sobû, svému pﬁíbuznému v pokolení pﬁímém,
svému sourozenci, osvojiteli anebo jin˘m osobám v pomûru rodinném
nebo obdobném, jejichÏ újmu by právem pociÈoval jako újmu vlastní.
Pokud svûdek, pﬁestoÏe je v nûjakém pﬁíbuzenském ãi obdobném pomûru
k obvinûnému, vypovídat chce, musí v˘slovnû prohlásit, Ïe svého práva
odmítnout v˘povûì nevyuÏívá, resp. Ïe se tohoto práva vzdává a Ïe
v trestní vûci obvinûného vypovídat chce a bude.
Poté zpravidla následuje dal‰í pouãení, Ïe svûdek je povinen vypovídat
pravdivû a nic nezamlãovat.
★ Je-li svûdek star‰í 15 let, je pouãen o trestních následcích kﬁivé
v˘povûdi.
★ Pokud soudce rozhodl, Ïe pﬁedloÏí jako souãást dÛkazu videokazetu
obsahující rozhovor dítûte s policií anebo se sociálními pracovníky, dítû
nemusí opakovat v˘povûì uvedenou na kazetû, musí v‰ak odpovûdût
na otázky poloÏené pﬁed soudem. Dítû má pﬁíleÏitost zhlédnout nejprve
videozáznam.
★ Jakmile soud projedná v‰echny dÛkazy, musí rozhodnout o tom, jak se
podle nûj vûci staly.
★ Pokud se soud na základû proveden˘ch dÛkazÛ domnívá, Ïe
obÏalovan˘ není vinen, nebo pokud si není jeho vinou jist, rozhodne tak,
Ïe vynese zpro‰Èující verdikt, tzn. Ïe zprostí obÏalovaného obÏaloby.
★ Pokud soud dospûje k verdiktu „vinen“, vût‰inou vynese i v˘rok
o trestu.

Máte
doprovázet
dítě u soudu?

Dﬁíve neÏ se zaãnete rozhodovat o tom, zda doprovodíte dítû k soudu,
pokuste se zjistit, jak se k této moÏnosti va‰e dítû staví. Nûkteré dûti
se mohou dostat do rozpakÛ a nechtûjí, aby jejich rodiãe sly‰eli
podrobnosti o trestném ãinu. Jiné dûti se mohou cítit bezpeãnû, pokud
jsou jejich rodiãe pﬁítomni nebo pokud vûdí, Ïe na nû rodiãe ãekají
(pokud rovnûÏ vystupujete jako svûdek, nemÛÏete pﬁijít k soudu dﬁíve,
neÏ pﬁednesete své svûdectví).
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V nûkter˘ch pﬁípadech je uÏiteãné zváÏit vlastní reakci na projednávání
pﬁípadu. Pokud se domníváte, Ïe budete u soudu nervózní, mohl(a) byste
tím pﬁivodit va‰emu dítûti jen dal‰í stres. MÛÏete se proto rozhodnout, Ïe
pÛjdete k soudu, ale Ïe zÛstanete pﬁed jednací síní.
Nerozpakujte se vyhledat radu v této záleÏitosti je‰tû pﬁed tím, neÏ se
zaãnete rozhodovat.
Rozhodnete-li se doprovodit své dítû k soudu, mÛÏe b˘t pro vás vhodnûj‰í,
pokud poÏádáte nûjakého pﬁítele, aby ‰el s vámi. Pokuste se vybrat nûkoho,
kdo vám poskytne potﬁebnou oporu, ale kdo není pﬁíli‰ emocionálnû
zainteresován v daném pﬁípadu.

Den
hlavního
líčení

Dﬁíve neÏ bude va‰e dítû pﬁedvoláno jako svûdek, bude moÏná muset
vyãkat urãitou dobu v soudní budovû. Proto je vhodné pﬁinést si nûjaké
rozpt˘lení pro vás pro oba, jídlo a pití. Soud mÛÏe provést opatﬁení, které
vám umoÏní ãekat v soukromí, abyste nebyli nuceni ãekat ve veﬁejn˘ch
prostorách.

Výsledek
případu

Nûkteré dûti mohou trpût pocitem viny za konkrétní rozhodnutí
soudu a snad se mohou domnívat, Ïe roli svûdka „nezvládly dobﬁe“.
Dítû svûdãící u soudu ve prospûch obÏaloby mÛÏe mít pocit,
Ïe v pﬁípadû v˘roku, kdy je obÏalovan˘ zpro‰tûn obÏaloby, se soud
domnívá, Ïe lhalo.
Ujistûte své dítû, jak je dÛleÏité, Ïe vypovídalo pravdu. Pouãte
své dítû, Ïe za rozhodnutí soudu nenese Ïádnou odpovûdnost
a Ïe neuãinilo nic ‰patného.

Po skončení
hlavního líčení

U projednání vûci pﬁed soudem mÛÏete b˘t po celou dobu aÏ
do vyhlá‰ení rozsudku pﬁítomni, neboÈ jednání pﬁed soudem je
veﬁejné. Soud v‰ak mÛÏe veﬁejnost ve zvlá‰tních pﬁípadech vykázat.
To se mÛÏe stát zejména v pﬁípadech pohlavního zneuÏívání dûtí.
Rozsudek se v‰ak vyhla‰uje veﬁejnû. Vûnujte pozornost tomu, jak se
dítû v tomto okamÏiku cítí. Je rozumné naplánovat akci, která dítû
potû‰í, nezapomínejte v‰ak, Ïe mnohé dûti jsou po pﬁednesení
svûdecké v˘povûdi unavené nebo zarmoucené ãi plaãtivé.
Pokud budete pro dítû poÏadovat, aby byl obÏalovan˘ soudem
odsouzen k náhradû ‰kody, vãas se poraìte s policií, která je povinna
vám poskytnout v‰echny potﬁebné informace. UãiÀte tak i v pﬁípadû,
Ïe obÏalovan˘ nebyl zji‰tûn a vy budete poÏadovat penûÏitou pomoc
od státu.

Užitečné
organizace

Existuje ﬁada organizací, které mohou nabídnout informace a podporu
vám i va‰emu dítûti, a to pﬁed soudním ﬁízením i po jeho skonãení.

SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe
adresa:
Ústavní 91/95
181 21 Praha 8
telefon: 800 155 555
mail: linkabezpeci@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
Bíl˘ kruh bezpeãí
adresa:
Du‰kova 20
150 00 Praha 5
telefon: 257 317 100(10)
fax: 251 512 299
mail: bkb@bkb.cz
www.bkb.cz
Liga lidsk˘ch práv
adresa:
Kostnická 1324
390 01 Tábor
telefon: 381 256 662
fax: 381 254 866
mail: tabor@llp.cz
www.llp.cz
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