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Kniha
pro mladé svědky

Tato kniha je urãena pro svûdky ve vûku 10 – 15 let,
mÛÏe v‰ak b˘t podnûtná i pro mlad‰í dûti.

Dostal jsi tuto kníÏku, protoÏe bude‰ brzy
svûdãit na policii a moÏná i u soudu.
Bude‰ tedy v roli svûdka.
Svûdãit chodí ﬁada mlad˘ch lidí, proto
nemusí‰ mít pocit, Ïe jsi v tom sám.
Dûlat nûco nového poprvé v‰ak není
snadné pro nikoho. Hodnû mlad˘ch lidí,
kteﬁí podávají svûdectví, se cítí lépe, pokud
je‰tû pﬁed tím vûdí, co mohou oãekávat.
Tato kniha ti poradí:

✫ co dělá svědek;
✫ s kým se setkáš na policii a u soudu;
✫ co se tam bude dít;
✫ co bude následovat po skončení jednání
na policii a u soudu.
Uvnitř této knížky najdeš slovní hry
Pokud tû napadá jakákoliv otázka ohlednû tvého svûdectví na policii a u soudu,
mÛÏe‰ si promluvit s dospûlou osobou, která ti dala tuto kníÏku.
(adresa:
telefon:
)
ti rád ﬁekne více o tom, jak to bude vypadat, aÏ pÛjde‰ na policii a k soudu.
Dospûlá osoba, která pomáhá dítûti s pﬁípravou k soudu, by mûla napsat své jméno, adresu a telefonní spojení
na v˘‰e uvedené místo (viz informace „Jak pouÏívat tuto knihu“ na stranû 28)

Užitečné kontakty
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

Kdo je to
svědek?
Svûdek je ãlovûk, kter˘ ví nûco dÛleÏitého.
Svûdek byl osobnû pﬁítomen události (u nûãeho,
co se skuteãnû stalo) nebo mohl vûc sám pﬁímo
vidût ãi sly‰et. Také se mohl sv˘m jednáním události
sám zúãastnit.
Svûdkovi mohl pﬁi události jin˘ ãlovûk ublíÏit.
O události se svûdek mohl téÏ dozvûdût z vyprávûní jiného ãlovûka
(nepﬁímé svûdectví).
„Svûdãit“ znamená ﬁíci pravdivû v‰echno o tom, co se stalo.
Svûdek je velmi dÛleÏit˘, neboÈ jeho prostﬁednictvím mÛÏe policista,
státní zástupce ãi soudce (vysvûtlení jejich funkcí najde‰
na str. 4 a 5 ãi 12 a 13) zjistit pravdu o tom, co se stalo,
a potom spravedlivû rozhodovat.
Svûdectví bude‰ podávat na policii. KdyÏ to bude nezbytné,
bude‰ svûdãit je‰tû jednou u soudu.
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âást I

Svědek na policii
Kde budeš svědčit?
Místo, kde bude‰ svûdãit, vybere policista podle toho,
co je pro tebe nejlep‰í a kde se cítí‰ nejlépe.
MÛÏe to b˘t ve ‰kole, doma, v nemocnici, v poradnû, v budovû policie nebo jinde.
Policisté nosí vût‰inou uniformu. Nûkteﬁí policisté v‰ak uniformu zpravidla nenosí
– tûm ﬁíkáme kriminalista nebo detektiv.
O tom, co se ti stalo, nebo co jsi vidûl a sly‰el, bude‰ vyprávût policistovi,
kter˘ uniformu nenosí.

Místa, kde budeš svědčit,
mohou vypadat třeba takto:
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Proč jsou lidé vyslýcháni policií?
Lidé jsou vysl˘cháni policií, pokud se policie domnívá, Ïe nûkdo poru‰il zákon.
Zákony jsou dÛleÏitá pravidla, která musíme v‰ichni dodrÏovat. ¤íkají nám napﬁíklad,
Ïe nesmíme krást nebo ubliÏovat jin˘m lidem. Pokud nûkdo tato pravidla nedodrÏuje,
ﬁíká se, Ïe poru‰uje zákon.
Poru‰ovat zákon je ‰patné. Ten, kdo poru‰uje zákon, by mûl b˘t potrestán.
Policie zji‰Èuje, kdo poru‰uje zákon, a oznamuje to pak státnímu zástupci.
Státní zástupce kontroluje, zda policie správnû pracuje a zda nûkdo poru‰il zákon.
Pokud se domnívá, Ïe ano, oznamuje to soudu.
Soud rozhoduje o tom, zda nûkter˘ ãlovûk poru‰il zákon, a pokud zjistí, Ïe ano, potrestá ho.
Svûdek pﬁi tom hraje v˘znamnou roli, neboÈ pomáhá zjistit, co se skuteãnû stalo. Tím vykonává
velmi dÛleÏitou práci.
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Koho potkáš na policii?
Na tomto místû popí‰eme osoby, které jsou pﬁítomny tvému vyprávûní (v˘slechu) na policii.
Nûkteré osoby jsou pﬁítomny vÏdy, jiné jen obãas, nûkteré zde mohou b˘t pouze se souhlasem
policisty, kterému vypráví‰ své svûdectví.
Policista
MÛÏe tû vysl˘chat policista muÏ nebo policistka Ïena,
pﬁípadnû to mohou b˘t muÏi i Ïeny. Policista ti ﬁekne,
proã s tebou bude hovoﬁit, zeptá se tû na tvá pﬁání,
bude pozornû naslouchat tomu, co ﬁíká‰, a bude
si to zapisovat. I policista mÛÏe b˘t pozdûji vyslechnut
soudcem jako svûdek.
Zapisovatel
Policistovi mÛÏe pomáhat se záznamem toho, co vypráví‰,
dal‰í osoba, které se ﬁíká zapisovatel. B˘vá to vût‰inou
Ïena – zapisovatelka. Ta také mÛÏe pro úplnost a pﬁesnost
nahrávat tvé vyprávûní na magnetofon nebo na videokameru.

Jsem policista.

Svûdek
To jsi ty. SvûdkÛ ale mÛÏe b˘t i více.
Policista vyslechne jejich vyprávûní
jindy a bez tvé pﬁítomnosti,
aby mohl v‰echna vyprávûní
mezi sebou porovnat.

Jsem svûdek.

Pﬁibraná osoba
To je Ïena nebo muÏ, kteﬁí musí b˘t podle zákona vÏdy
pﬁítomni u tvého v˘slechu policistou. Stojí na tvé stranû,
je to tvÛj pﬁítel. Pomáhá policistovi s tím, abys nemûl
dÛvod ke strachu, abys v‰em otázkám rozumûl a aby tvoje
vyprávûní bylo správnû zaznamenáno. MÛÏe to b˘t tvoje
uãitelka, vychovatelka, lékaﬁka, psycholoÏka z poradny
a dal‰í lidé, jejichÏ zamûstnáním je pomáhat dûtem.
I pﬁibraná osoba mÛÏe b˘t soudcem vyslechnuta jako svûdek.
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Jsem pﬁibraná osoba.

Rodiãe/zákonní zástupci
Maminka, tatínek nebo ten, u koho bydlí‰ a kdo se o tebe kaÏd˘ den stará, mohou b˘t u tvého
vyprávûní na policii pﬁítomni tehdy, pokud s tím policista bude souhlasit. Policista se tû má také
zeptat, zda si to pﬁeje‰ i ty. Nemusí b˘t tedy pﬁítomní vÏdy.
Zmocnûnec po‰kozeného
Hájí tvoje práva, pokud ti bylo ublíÏeno. MÛÏe to b˘t advokát, kterého ti zvolili rodiãe. MÛÏe to
b˘t také zástupce organizace na ochranu dûtí jako obecn˘ zmocnûnec.
Obvinûn˘
Je osoba, která moÏná poru‰ila zákon. Pﬁi v˘slechu na polici
se s obvinûn˘m setká‰, jen pokud je tﬁeba, abys ho poznal
mezi jin˘mi lidmi. Poznávat ho bude‰ tak, aby o tobû nevûdûl.
U tvého vyprávûní nebude pﬁítomen.
Obhájce obvinûného
Jeho úkolem je pomáhat obvinûnému,
aby bylo spravedlivû rozhodnuto
o tom, zda poru‰il zákon.
Nemusí b˘t vÏdy pﬁítomen.

Jsem obvinûn˘.

Soudní znalec
Úkolem soudního znalce je policistovi pomáhat sv˘mi
znalostmi zjistit pravdu. MÛÏe to b˘t napﬁíklad lékaﬁ.
Nemusí b˘t vÏdy pﬁítomen.

Jsem státní zástupce.

Státní zástupce
Úkolem státního zástupce je kontrolovat správnost toho, jak je
tvÛj v˘slech provádûn. Nemusí b˘t vÏdy pﬁítomen.

Soudce
MÛÏe b˘t nûkdy pﬁítomen jiÏ u tvého v˘slechu na policii,
abys nemusel b˘t vyslechnut je‰tû jednou u soudu.

Jsem soudce.
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Co se bude dít na policii?
Policista ti ﬁekne dÛvod, proã s tebou bude hovoﬁit, a Ïe tvé vyprávûní musí b˘t pravdivé.
Také ti ﬁekne, kdy má‰ právo odmítnout vypovídat o tom, co se stalo.
Policista se tû mÛÏe zeptat, zda chce‰, aby zde byli pﬁítomni tvoji rodiãe.
Policista ti mÛÏe klást doplÀující otázky k tomu, co vypráví‰.
Pokud ostatní svûdkové vyprávûli nûco jinak, policista to mÛÏe porovnávat. MÛÏe se tû proto ptát
a zji‰Èovat, proã nûkteﬁí svûdci vyprávûjí o tom, co se stalo, rozdílnû.
Policista ti mÛÏe ukázat nûkteré dÛleÏité osoby nebo vûci, aby zjistil, zda je poznává‰. Zajímá ho,
kdy a kde jsi tyto osoby nebo vûci vidûl. Tyto osoby nebo vûci ti ukáÏe mezi jin˘mi, aby si byl
jist˘, Ïe jsi je skuteãnû poznal.
Policista mÛÏe pﬁi tvém v˘slechu pouÏívat loutky, abys mohl vypovídat pﬁesnûji.
Policista a pﬁibraná osoba budou u tvého v˘slechu vÏdy. Oba ti mohou klást otázky.
Ostatní osoby nemusí b˘t pﬁítomny. Mohou b˘t ale v jiné místnosti, kde vidí a sly‰í, co vypráví‰.
Pokud tomu tak je, policista ti to ﬁekne. Ostatní osoby ti mohou klást otázky aÏ potom, kdy
skonãí policista.
Tvé vyprávûní se zaznamenává na magnetofon nebo video, abys ho uÏ pokud moÏno nemusel
opakovat znovu pﬁed soudem.
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Jaký je tvůj úkol na policii?
KdyÏ pﬁijde‰ jako svûdek na policii, ﬁekni vlastními slovy to, co jsi vidûl nebo co se ti pﬁihodilo.

Potom:

1. Poslouchej pozorně otázky.
2. Odpovídej na otázky.
3. A to nejdůležitější: říkej pravdu.

Pﬁeãti si nûkolik rad, které ti pomohou.

1. Poslouchej pozorně otázky
✫
✫
✫

NeÏ odpoví‰ na kaÏdou otázku, ujisti se, Ïe jsi jí porozumûl. Bez obav mÛÏe‰ ﬁíci:
Nerozumím.
Pokud ti nûkdo poloÏí stejnou otázku znovu jin˘m zpÛsobem, ale ty ji stále nechápe‰,
nemusí‰ se znepokojovat. MÛÏe‰ ﬁíci: Lituji, ale stále nerozumím.
Nûkdo se mÛÏe zeptat na více vûcí najednou. V takovém pﬁípadû jednodu‰e ﬁekni:
Prosím, pokládejte mi otázky postupnû.

2. Odpovídej na otázky
✫

Dﬁíve neÏ odpoví‰, peãlivû si svou odpovûì promysli, s odpovûdí nemusí‰ spûchat.

✫

Mluv zﬁetelnû a hlasitû, aby ti bylo rozumût.

✫
✫
✫
✫

Pokud nezná‰ odpovûì na otázku, nemusí‰ mít obavy. Jednodu‰e ﬁekni:
Nevím nebo nepamatuji se, pﬁípadnû nepamatuji si uÏ podrobnosti.
Nûkdy mohou existovat vûci, o nichÏ se ti ‰patnû hovoﬁí. Pﬁi v˘slechu na policii smí‰
pouÏít v‰echna slova, která zná‰ a chce‰ je pouÏít, dokonce i tehdy, kdyÏ si myslí‰, Ïe jsou
to slova hrubá nebo nemravná.
Pﬁi v˘slechu mÛÏe‰ ﬁíci i tajemství, pokud je pravdivé.
Pﬁi v˘slechu ti nikdo nesmí napovídat, co má‰ ﬁíkat, ani tû nesmí opravovat. V‰ichni se tû
smûjí jen ptát. Ptát se tû musí i na vûci, o kter˘ch jiÏ ví‰, Ïe je znají.
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✫

V‰echno musí‰ vypravovat sv˘mi vlastními slovy.

✫

Pokud bude‰ poznávat nûjakou vûc nebo osobu, vÏdy ﬁekni, podle ãeho ji poznává‰.

✫
✫

Pﬁi svém vyprávûní na policii ﬁekni, co jsi vidûl na vlastní oãi, co ti nûkdo vyprávûl a co si
jenom myslí‰!
Pamatuj si, Ïe se na tebe nebude nikdo zlobit za nic, co mu ﬁekne‰. Ty jsi neprovedl nic
‰patného.

3. Říkej pravdu!
✫

Mluvit pravdu je to nejdÛleÏitûj‰í, co se od tebe oãekává.

✫

SnaÏ se pﬁi odpovûdi na nic nezapomenout. Pokud si ale nemÛÏe‰ vzpomenout, nic si
nevym˘‰lej, abys neublíÏil jin˘m lidem.

✫

Ví‰, co je to ﬁíkat leÏ? ¤íkat leÏ, tedy lhát, je:
kdyÏ ﬁíká‰, Ïe se nûco stalo, i kdyÏ se to nestalo;
kdyÏ ﬁíká‰, Ïe se nûco nestalo, i kdyÏ se to stalo;
kdyÏ ﬁíká‰, Ïe nûco neví‰, i kdyÏ to ví‰.

✫

Lhát je ‰patné.

✫

Pro policii je lhaním také to, kdyÏ nevypráví‰ o nûãem dÛleÏitém, na co se tû policista
nezeptal jen proto, Ïe o tom nic nevûdûl.

✫

Policista se tû mÛÏe ptát na vûci, o kter˘ch ví‰ pouze ty a obvinûn˘. Pamatuj si, Ïe policista
tam s vámi nebyl, a proto potﬁebuje, abys pravdivû popsal, co se stalo.

✫

Nûkteré otázky ti mohou pﬁipadat velmi tûÏké a sloÏité. Neboj se jich. Ti, kdo se ptají,
si jen potvrzují, Ïe mluví‰ pravdu.

✫

Stále si pamatuj, Ïe ty jsi neprovedl nic ‰patného, a proto se na tebe nebude nikdo zlobit
za nic, co ﬁekne‰.
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Neboj se říci si o pomoc
KdyÏ jsi na policii, mÛÏe‰ poÏádat kdykoliv o pomoc pﬁibranou osobu. Ta dojedná s policistou
pﬁi tvém vyprávûní pﬁestávku:
kdyÏ má‰ ÏízeÀ,
kdyÏ chce‰ jít na toaletu,
kdyÏ jsi unaven.
Neboj se ﬁíci policistovi, kdyÏ udûlá‰ chybu nebo si na nûco vzpomene‰ aÏ dodateãnû.
Policistovi a pﬁibrané osobû mÛÏe‰ také ﬁíci, Ïe se cítí‰ smutnû nebo zmatenû. ¤ekni jim také,
kdyÏ se stane nûco, ãemu nerozumí‰.

Před podáním výpovědi na policii
Dokud tû nevyslechne policie, nemûl bys ﬁíkat mnoha lidem o tom, o ãem má‰ vyprávût
na policii, ani bys nemûl poslouchat názory jin˘ch lidí na vûci, o nichÏ bude‰ hovoﬁit. Mohlo
by tû to poplést a tvoje svûdectví by pak policie nebo soud nemusely pﬁijmout.
Pﬁed podáním svého svûdectví na policii se mÛÏe‰ podle této kníÏky poradit s tím, kdo bude
pﬁítomen tvému vyprávûní na policii jako pﬁibraná osoba. (Kdo je pﬁibraná osoba se dozví‰
na stránce 4).

Co bude pak?
Pokud tvoje v˘povûì na policii probûhne dobﬁe a nestane se nic mimoﬁádného, nebude‰ jiÏ
muset svûdãit u soudu. MÛÏe se to v‰ak stát. Pokud by to bylo potﬁeba, pak si pﬁeãti druhou ãást
na‰í kníÏky, kde se dozví‰, jak to chodí u soudu.
V˘povûì pﬁed soudem je hodnû podobná v˘povûdi na policii.
O tom, Ïe bys mûl vypovídat pﬁed soudem, se dozví‰ dopﬁedu.
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âást II

Svědek u soudu
Proč lidé chodí k soudu?
Zákony jsou dÛleÏitá pravidla o tom, jak bychom
se mûli chovat. Pokud nûkdo tato pravidla nedodrÏuje,
poru‰uje zákon.
Pokud se policie domnívá, Ïe nûkdo poru‰il zákon,
státní zástupce zpravidla podá na takového ãlovûka
obÏalobu k soudu. Soud pak rozhodne, zda tento ãlovûk
zákon skuteãnû poru‰il. Poru‰ovat zákon je ‰patné a lidé,
kteﬁí zákon poru‰ují, by mûli b˘t potrestáni.
UÏ jsi pomohl policii tím, Ïe jsi jí ﬁekl o nûãem, co se ti pﬁihodilo
nebo co jsi vidûl. Odpovídal jsi policii na otázky o nûkom, kdo moÏná
poru‰il zákon. Policie si patrnû zapsala, co jsi jí sdûlil.
Tomu se ﬁíká v˘povûì.
Teì bude potﬁeba, abys v˘povûì podal je‰tû u soudu, kter˘ potﬁebuje
zjistit, co se stalo, aby mohl rozhodnout, jestli nûkdo poru‰il zákon.
(Kromû policie jsi mluvil moÏná i se sociálním pracovníkem.
Sociální pracovníci pomáhají jak dûtem, které to potﬁebují, tak i jejich
rodinám. Na sociálního pracovníka se mÛÏe‰ obrátit i bez toho,
aby o tom vûdûli tvoji rodiãe, a mÛÏe‰ ho poÏádat o pomoc,
kdykoliv si s nûãím nebude‰ vûdût rady anebo
kdyÏ bude‰ mít z nûãeho strach.)
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Jak soudy vypadají?
Soudy jsou zpravidla velké budovy. Uvnitﬁ
jsou sály, které se oznaãují jako jednací sínû.
ProtoÏe soud je velmi v˘znamné místo, platí
v nûm speciální pravidla, která musí kaÏd˘
dodrÏovat. Nûkterá z tûchto pravidel ti mohou
napoprvé pﬁipadat ponûkud zvlá‰tní.
Lidé pracující u soudu ãasto pouÏívají slova,
která jsi asi nikdy v Ïivotû nesly‰el. V dal‰í ãásti
této knihy se dozví‰ o tûchto slovech více.

V âeské republice existují rÛzné typy soudÛ.
V trestních vûcech vykonávají soudnictví:
okresní (v Praze obvodní) soudy;
krajské (v Praze mûstsk˘) soudy;
vrchní soudy a Nejvy‰‰í soud.

Jak se oblékají lidé u soudu?
Lidé, kteﬁí pracují u soudÛ, nûkdy nosí nezvyklé obleãení. Obleãení se naz˘vá talár. Soudce má
ãern˘ talár s fialovû zdoben˘m límcem, ãern˘ talár státního zástupce má zdobení na límci tmavû
ãervené.
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Kdo je kdo u soudu
Na obrázcích jsou znázornûni nûkteﬁí lidé pracující u soudu. KaÏdá osoba
sedí u soudu na vyhrazeném místû a má odli‰nou úlohu.
Soudce
Soudce ﬁídí soud. Sedí na vyv˘‰eném místû a peãlivû
poslouchá, co kaÏd˘ ﬁíká. Soudce dbá na to, aby kaÏd˘
dodrÏoval pravidla soudu. Nûkdy soudci pomáhají soudit
je‰tû dva pﬁísedící. Dohromady tvoﬁí takzvan˘ senát,
pﬁiãemÏ soudce je jeho pﬁedsedou.

Státní zástupce
Státní zástupce podává obÏalobu
a vysvûtluje soudu, jak˘m zpÛsobem
mohl obÏalovan˘ poru‰it zákon.

Jsem soudkynû.

Svědek
To jsi ty. Svûdek popisuje
soudu nûco, co se pﬁihodilo.
U hlavního líãení mÛÏe
vystupovat více svûdkÛ.

Jsem státní zástupce.

Jsem svûdek.

Obžalovaný
Je osoba, která moÏná poru‰ila zákon.
ObÏalovan˘ bude sedût na místû, kterému se
ﬁíká lavice obÏalovan˘ch. ObÏalovan˘ se
k tobû nesmí pﬁibliÏovat.
Jsem obhájce.

Obhájce obžalovaného
ObÏalovaného vût‰inou u soudu zastupuje
obhájce. Úkolem obhájce je pomáhat
obÏalovanému, aby ho soud nepotrestal za nûco,
co neprovedl.
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Jsem obÏalovan˘.

Soudní zapisovatelka
Soudní zapisovatelka zapisuje dle pokynÛ a diktátu soudce v‰echno,
co se u soudu ﬁekne.

Jsem soudní zapisovatelka.

Justiční stráž a vězeňská stráž
Uniformovaní ãlenové justiãní stráÏe dbají na poﬁádek a na to, aby
soud byl bezpeãn˘m místem. âlenové vûzeÀské stráÏe stﬁeÏí,
pﬁedvádûjí a dopravují osoby
z vazby nebo vûzení. ZároveÀ
dohlíÏejí na to, aby se k tobû
u soudu obÏalovan˘
nepﬁibliÏoval.

Jsme ãlenové vûzeÀské a justiãní stráÏe.

Jsme zástupci veﬁejnosti.

Veřejnost
V zadní ãásti soudní sínû mohou ti‰e sedût
a poslouchat dal‰í lidé, kter˘m se ﬁíká zástupci
veﬁejnosti. Mohou mezi nimi b˘t napﬁíklad tvoji
rodiãe, sousedé, uãitelé i cizí lidé.

POPLETENÁ POVOLÁNÍ
V tabulce do‰lo k popletení názvÛ jednotliv˘ch povolání s tím, co je úkolem tûchto
osob. Pokus se to napravit a pomocí ãáry spoj kaÏdé povolání s prací, která mu pﬁíslu‰í.

Soudce

Já pomáhám obÏalovanému.

OBHÁJCE OBŽALOVANÉHO

Pokou‰ím se soudu ukázat, jak˘m zpÛsobem
mohl obÏalovan˘ poru‰it zákon.

Státní zástupce

Rozhoduji, jestli je obÏalovan˘ vinen.
¤ídím soud.

Soudce – ﬁídí soud, rozhoduje, jestli je obÏalovan˘ vinen (pﬁíp. o potrestání). Obhájce obÏalovaného –
pomáhá obÏalovanému. Státní zástupce – pokou‰í se soudu ukázat, jak˘m zpÛsobem mohl obÏalovan˘ poru‰it
zákon.

¤e‰ení:
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Uvnitř jed
Soudy mají svá pravidla, podobnû jako ‰koly nebo rÛzné sporty. Tomuto
soudu pﬁedsedá soudce.
KaÏdá osoba pﬁítomná u soudu má vyhrazené zvlá‰tní místo k sezení
a zvlá‰tní úlohu. DokáÏe‰ si vzpomenout, co dûlají jednotliví lidé u soudu?
Pokud ne, vraÈ se na stranu 12 a 13.

1
2
3
4
5

Soudci
Svědek
Obžalovaný
Obhájci
Státní zástupce
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3
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dnací síně
Pﬁedstav si, jaké jsou asi role uveden˘ch lidí. Jaká role by se ti nejvíce
líbila?
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Člen vězeňské stráže
Člen justiční stráže
Soudní zapisovatelka
Přibraná osoba
Veřejnost

Co se děje u soudu?
NejdÛleÏitûj‰í jednání u soudu se naz˘vá hlavní líãení a je aÏ na v˘jimky veﬁejné.
Hlavní líãení zahájí soudce sdûlením vûci, která bude projednávána. Potom zjistí, zda jsou
pﬁítomny v‰echny osoby, které tam mají b˘t.
Poté státní zástupce pﬁednese obÏalobu.
Bûhem hlavního líãení soudce pozornû poslouchá v˘povûdi v‰ech osob u soudu. V urãitém
okamÏiku popisují svûdkové soudu, co se pﬁihodilo. Pﬁed soudem jsou provádûny i dal‰í dÛkazy.
Soudce nejprve vyslechne obÏalovaného k vûci (tj. co se obÏalovanému dává za vinu) a pak tebe
a dal‰í svûdky.
Nejdﬁíve ﬁekne‰ souvisle, co ví‰ nebo co se stalo, pak se tû je‰tû soudce mÛÏe ptát dál. I státní
zástupce a obhájce ti mohou klást otázky. Pokud obÏalovan˘ nemá obhájce, mÛÏe se tû nûkdy
ptát i on (pokud si chce‰ pﬁipomenout, jak˘ úkol mají státní zástupce a obhájce, vraÈ se zpût
na stranu 12).
Pokud byla tvoje v˘povûì na policii zaznamenána na video, mÛÏe soudce tuto nahrávku pﬁehrát
soudu. Soudce tû mÛÏe poÏádat, aby ses díval na nahrávku a pak abys odpovídal na otázky o tom,
co jsi na dané nahrávce ﬁíkal.
Soudce bude velmi peãlivû naslouchat v‰emu, co se bude pﬁed ním ﬁíkat. Jakmile budou v‰ichni
vyslechnuti, soudce nechá na závûr promluvit státního zástupce, obhájce obÏalovaného, pﬁípadnû
obÏalovaného. Ten má vÏdy právo je‰tû na poslední slovo.
Pak odejdou ãlenové soudu z jednací sínû k závûreãné poradû. Promluví si o tom, co sly‰eli. Poté
rozhodnou, zda obÏalovan˘ poru‰il zákon, tedy zda je vinen, anebo nikoliv. Pokud rozhodnou, Ïe
je vinen, rozhodnou i o jeho potrestání.
Tv˘m úkolem u soudu je ﬁíci pravdu o tom, co se stalo.
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Vinen, či nevinen?
Pokud si bude soud absolutnû jist, Ïe obÏalovan˘ poru‰il zákon, prohlásí, Ïe je obÏalovan˘ vinen.
Soud pak také rozhodne, jak potrestat obÏalovaného za to, co uãinil.
Nûkdy si soud nemÛÏe b˘t absolutnû jist tím, Ïe obÏalovan˘ poru‰il zákon. V takovém pﬁípadû
konstatuje, Ïe se obÏalovan˘ zpro‰Èuje obÏaloby.
Pokud soud zprostí obÏalovaného obÏaloby, neznamená to, Ïe by nevûﬁil tobû nebo
ostatním svûdkÛm. Pouze si nemohl b˘t jist tím, co se stalo.

Jaký je tvůj úkol u soudu?
B˘t svûdek u soudu je velmi dÛleÏitou a odpovûdnou ãinností.
KdyÏ pﬁijde‰ k soudu jako svûdek, ﬁekni vlastními slovy to, co jsi vidûl,
sly‰el nebo co se ti pﬁihodilo.

Proto si dobﬁe pamatuj tﬁi vûci:

1. Poslouchej pozorně otázky.
2. Odpovídej na otázky,
jak nejzřetelněji dokážeš.
3. A to nejdůležitější:
vždy říkej pravdu.
Tady je nûkolik rad, které ti pomohou:
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Rady,
které ti pomohou

NASLOUCHAT
Dﬁíve, neÏ odpoví‰ na kaÏdou otázku, ujisti se,
Ïe chápe‰, co tato otázka poÏaduje. Pokud
nerozumí‰, ﬁekni jednodu‰e: MÛÏete prosím
zopakovat otázku? Lidé u soudu nûkdy
pouÏívají pﬁíli‰ dlouhé vûty!

Prosím,
pokládejte mi otázky
postupně!
Nûkdo mÛÏe spojit dvû nebo tﬁi otázky
dohromady. V takovém pﬁípadû jednodu‰e
ﬁekni: Prosím, pokládejte mi otázky postupnû.

Můžete prosím
zopakovat otázku?

Pokud se tû nûkdo zeptá na stejnou vûc,
ale jin˘m zpÛsobem, a ty ji stále nechápe‰,
nemusí‰ se znepokojovat. MÛÏe‰ ﬁíci:
Lituji, ale stále nerozumím. Soudci to
rozhodnû nebude vadit.
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Nepamatuji se.

Rady,
které ti pomohou

ODPOVÍDAT
Nikdo ti nebude napovídat, co má‰ ﬁíkat.
Lidé u soudu chtûjí sly‰et, co se stalo,
tv˘mi vlastními slovy.

Pokud bude‰ souhlasit s ãástí toho, co ﬁekne
soudce, ale nikoliv se v‰ím, bude nejlep‰í,
kdyÏ ﬁekne‰, s kterou ãástí souhlasí‰
a se kterou nesouhlasí‰.

Dﬁíve neÏ odpoví‰, peãlivû si svou odpovûì
promysli, nemusí‰ s odpovûdí spûchat.

Pokud bude‰ mluvit a nûkdo tû pﬁeru‰í, mÛÏe‰
ﬁíci: Je‰tû jsem prosím neskonãil.

Mluv, jak nejzﬁetelnûji a nejhlasitûji dokáÏe‰.
Soudce potﬁebuje sly‰et tvé odpovûdi.

Pokud nezná‰ odpovûì na otázku, bez obav
ﬁekni: Nevím nebo nepamatuji se.

Ještě
jsem prosím
neskončil.

Je moÏné, Ïe se pﬁi nûkter˘ch otázkách
bude‰ cítit trapnû nebo Ïe ti nûkteré
otázky nebudou pﬁíjemné. Nikdo nechce
hovoﬁit o osobních vûcech pﬁed cizími lidmi.
Nemusí‰ v‰ak mít obavy. MÛÏe‰ pouÏít v‰echna
slova, která bude‰ chtít, dokonce i kdyÏ si bude‰
myslet, Ïe se jedná o slova hrubá. NejdÛleÏitûj‰í
je, abys soudu popsal v‰echno, co ví‰.

Soudu mÛÏe‰ ﬁíci i tajemství, pokud je pravdivé.
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Pokud se splete‰, oznam to bez obav soudci.

Nûkdo ti mÛÏe poloÏit otázku, na kterou uÏ jsi
odpovídal. Rozhodnû to neznamená, Ïe tvoje
první odpovûì byla ‰patná. Pokraãuj
v pravdivém odpovídání.

Nûkteré otázky se mohou t˘kat nûãeho,
co uãinil nebo ﬁekl obÏalovan˘. MÛÏe se jednat
o vûci, o kter˘ch ví‰ pouze ty a obÏalovan˘.
V nûkter˘ch pﬁípadech se mÛÏe jednat o vûci,
které nemá‰ chuÈ ﬁíkat nahlas. Pamatuj si ale,
Ïe soudce potﬁebuje vûdût, co se stalo, aby
mohl rozhodnout, jestli obÏalovan˘ poru‰il
zákon.

Pamatuj si, Ïe soudce se na tebe nebude zlobit
za nûco, co ﬁekne‰. Neprovedl jsi nic
‰patného.

Rady,
které ti pomohou

ŘÍKAT PRAVDU
¤íkání pravdy je to nejdÛleÏitûj‰í, co se od svûdka oãekává.

Lhát znamená tvrdit, Ïe se nûco stalo, i kdyÏ ví‰, Ïe tomu tak nebylo.
Nebo také tvrdit, Ïe se nûco nepﬁihodilo, i kdyÏ ví‰, Ïe se daná vûc stala.

KdyÏ odpovídá‰ na otázky, ujisti se, Ïe ﬁíká‰, co se opravdu stalo,
snaÏ se nic nevynechat. Nikdy si nevym˘‰lej.

U nûkter˘ch otázek bude‰ mít pocit, Ïe je obtíÏné najít odpovûì.
U nûkter˘ch otázek by se ti mohlo zdát, Ïe to, co jsi ﬁekl policii,
se li‰í od toho, co ﬁíká‰ u soudu. Jiné otázky se tû mohou pokou‰et
zmást. Nenech se vykolejit. Jen stále ﬁíkej pravdu.
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Hm… Jo …
Je to hodně…
Hm…

Složité otázky
U nûkter˘ch otázek bude‰ mít pocit, Ïe je obtíÏné najít odpovûì. Lidé, kteﬁí ti kladou
otázky, chtûjí zjistit, na co si dokáÏe‰ vzpomenout. ZároveÀ se chtûjí ujistit,
Ïe ﬁíká‰ pravdu.
Nûkteré otázky navádûjí k urãité konkrétní odpovûdi.
Pﬁedstav si napﬁíklad, Ïe tvoje teta (kterou má‰ rád) ti dá svetr, kter˘ ti upletla,
a zeptá se, jestli se ti líbí. Je ti jasné, Ïe chce, abys ﬁekl ano. Proto asi ﬁekne‰ ano dokonce
i tehdy, kdyÏ se ti svetr nelíbí. Jen proto, Ïe nechce‰ ranit její city. Podobn˘ typ otázek
se u soudu vyskytovat nesmí a kdyby se tû i pﬁesto nûkdo tímto
zpÛsobem zeptal, má‰ právo neodpovûdût.
Dále si pamatuj, Ïe pﬁi sv˘ch
odpovûdích nemusí‰ souhlasit s osobou,
která ti otázky klade, a Ïe nemusí‰
odpovídat tak, abys nûkoho potû‰il.
Tv˘m úkolem je ﬁíkat pravdu.

Nelíbí se ti, Báro?

Žádost o pomoc
Kdykoliv bûhem hlavního
líãení mÛÏe‰ poÏádat soudce
o pomoc. Dûlá se to tím
zpÛsobem, Ïe zvedne‰ ruku
a poãká‰, aÏ tû soudce vyzve,
abys ﬁekl, co potﬁebuje‰.
Soudci dej tímto způsobem také vědět,
pokud potřebuješ

✫ odpoãinout si;
✫ napít se vody;
✫ odskoãit si na toaletu.
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Urãitû je vhodné nav‰tívit soud je‰tû pﬁed tím,
neÏ pÛjde‰ svûdãit. Díky náv‰tûvû soudu mÛÏe‰ mít
pocit, Ïe jsi lépe pﬁipraven na den,
kdy pÛjde‰ opravdu svûdãit.

Můžu
navštívit soud už před
hlavním líčením?

MÛÏe‰ si prohlédnout prázdnou
jednací síÀ a vyzkou‰et si, jak se
sedí na rÛzn˘ch místech. Hlavní
líãení se sice nemusí konat pﬁímo
u soudu, kter˘ nav‰tíví‰, ale urãitû
se bude jednat o soud podobn˘.

Budu muset
v den hlavního líčení
čekat?

Je moÏné, Ïe v den hlavního líãení bude‰ urãitou dobu ãekat, neÏ na tebe pﬁijde ﬁada. Proto si
s sebou nezapomeÀ vzít nûkteré uÏiteãné vûci, jako napﬁíklad:

✫
✫
✫
✫

svaãinu a pití;
svou oblíbenou kníÏku, komiks nebo hru;
papírové kapesníãky nebo kapesník;
svetr pro pﬁípad, Ïe ti bude chladno.
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Bûhem ãekání se s tebou mÛÏe setkat státní zástupce a obhájce obÏalovaného, aby ses s nimi
seznámil a zjistil, kdo ti bude pozdûji klást otázky.
Pokud jsi vypovídal na policii, je urãitû dobré pﬁeãíst si svou v˘povûì pﬁed tím, neÏ pÛjde‰
k soudu, nebo poÏádat o její pﬁeãtení dospûlou osobu. Vybaví‰ si tak vûci, které jsi uÏ mohl
zapomenout. MÛÏe‰ si také pﬁipravit poznámky, do kter˘ch mÛÏe‰ u soudu nahlédnout.

Kde budu
sedět během hlavního
líčení?

V den hlavního líãení nejdﬁív poãká‰ na chodbû anebo v ãekací místnosti na chvíli, kdy tû vyzvou,
abys ve‰el do jednací sínû. Tam ti ﬁeknou, kam se má‰ posadit.
Dﬁíve neÏ vlastními slovy ﬁekne‰, co jsi vidûl anebo co se ti pﬁihodilo, pouãí tû soudce o tom,
Ïe jsi povinen povûdût úplnou pravdu a nic nezamlãet.
Pokud by byl obÏalovan˘m tvÛj rodiã, sourozenec nebo jin˘ pﬁíbuzn˘, bude‰ pouãen o tom, Ïe
má‰ právo odepﬁít v˘povûì.
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Pak se tû soudce bude ptát na to, co se stalo nebo co jsi vidûl ãi sly‰el. Po nûm ti mohou klást
otázky i ostatní lidé u soudu. Niãeho se neboj a odpovídej podle pravdy.

Co když
se něco pokazí?

Pokud nechce‰, nemusí‰ se na obÏalovaného vÛbec
dívat. A pamatuj si: obÏalovan˘ se k tobû nesmí
pﬁibliÏovat a vût‰inou ti ani nesmí klást otázky.
Po podání svûdectví svûdek vût‰inou odchází
z jednací sínû, mÛÏe‰ v ní v‰ak zÛstat
a sledovat dal‰í prÛbûh jednání.
Pokud jsi jako svûdek zároveÀ
po‰kozen˘m, má‰ právo b˘t
v jednací síni pﬁítomen
po celou dobu jednání.
Nûkdy se stane, Ïe se objeví pﬁekáÏka, pro kterou nelze hlavní líãení provést. V nûkter˘ch
pﬁípadech se mohou problémy objevit aÏ po zahájení hlavního líãení (napﬁ. se nedostaví dÛleÏit˘
svûdek). Soud proto hlavní líãení odroãí, to znamená, Ïe stanoví jin˘ den, kdy se bude hlavní
líãení konat.
Doba, která uplyne mezi tv˘m svûdectvím na policii a konáním soudu, mÛÏe b˘t nûkdy hodnû
dlouhá. âasem mÛÏe‰ zjistit, Ïe se ti nechce vÛbec svûdãit. Pokud bude‰ mít takov˘ pocit,
promluv si s osobou, která ti dala tuto kníÏku. Oznam jí, zda má‰ obavy z nûãeho konkrétního,
nebo Ïe chce‰, aby blízko tebe u soudu sedûl nûkdo, komu dÛvûﬁuje‰.
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Tvoji pﬁátelé ve ‰kole se vÛbec nemusí dozvûdût, Ïe pÛjde‰ svûdãit
k soudu. TvÛj uãitel nebo uãitelka by o tom ale urãitû mûli vûdût.
Existuje snad nûco, co jsi je‰tû neﬁekl policii? Bojí‰ se, Ïe jsi ﬁekl rÛzné
vûci rÛzn˘m lidem? MoÏná jsi mûl jen strach nebo jsi byl zmaten˘.
V takovém pﬁípadû nebo pokud má‰ jakékoliv jiné obavy,
klidnû se obraÈ na osobu, která ti dala tuto kníÏku.
Pamatuj si, jsme tady, abychom ti pomáhali.

Pomůže mi,
když si s někým
promluvím o tom,
jak se cítím?

Najdeš skrytá slova?
Slova napsaná ve spodní ãásti stránky jsou ukryta v této skr˘vaãce.
Mohou se ãíst zleva doprava, shora dolÛ a napﬁíã. ZakrouÏkuj v‰echna
slova, která najde‰. Jedno uÏ má‰ na ukázku zakrouÏkované.
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Policista, svědek, přibraná osoba, zapisovatel,
obžalovaný, zmocněnec
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Po skončení hlavního líčení
Jakmile domluví‰ u soudu, je tvoje úloha u konce. V˘bornû!
Pokud chce‰ vûdût, jak soudce rozhodl, poÏádej nûkoho, aby tû o jeho rozhodnutí informoval.
NezapomeÀ: aÈ uÏ se s obÏalovan˘m stane cokoliv, není to tvá chyba.
¤ekl jsi jen pravdu o nûãem, co se stalo. ¤íkat pravdu není nikdy ‰patné!

!

NEZAPOMEŇ
✫
✫
✫
✫
✫

Pečlivě poslouchej.
Vždy říkej pravdu.

Při odpovídání na otázky nespěchej.
Nehádej ani si nevymýšlej odpověď.
Můžeš bez obav říci: Nerozumím nebo
nevím nebo nepamatuji se.

✫ Pokud jsi něco zapomněl říci, oznam to
soudci.

✫ Pokud jsi se spletl, oznam to soudci.
✫ Pokud potřebuješ pomoc, obrať se
kdykoliv na soudce.
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Jak používat tuto knihu
Tato kníÏka by se mûla pouÏívat s pomocí a podporou dospûlé osoby, která se orientuje
v problematice policejního ‰etﬁení a trestního ﬁízení a která mÛÏe odpovûdût dítûti na v‰echny
pﬁípadné dotazy.
Pouãení je urãeno pﬁedev‰ím pro „osoby pﬁibrané“, aby pouãily dûti je‰tû pﬁed zahájením
procesního úkonu.
Pouãení v pﬁíruãce mohou hledat také v‰ichni pracovníci státních i nestátních organizací ãinn˘ch
v oblasti ochrany dûtsk˘ch práv, zejména krizov˘ch center, ‰kolství, zdravotnictví a sociálnû-právní
ochrany dûtí, pracovníci orgánÛ ãinn˘ch v trestním ﬁízení a v neposlední ﬁadû v‰ichni, kdo se
nûjak˘m zpÛsobem podílejí na trestním ﬁízení s úãastí dûtí.
Pﬁi pﬁípravû dítûte na policejní v˘slech a na svûdectví u soudu je tﬁeba velmi pﬁísnû dbát toho, aby
s dítûtem nebyl opakován ãi nacviãován obsah v˘povûdi, ale aby dítû bylo pouãeno pouze o zpÛsobu
provedení v˘povûdi!
Dospûl˘ ãtenáﬁ mÛÏe pﬁedat informace o potﬁebách dítûte policii, státnímu zastupitelství, sociální
pracovnici nebo soudu.
V‰echny body uvedené v této knize nemusí b˘t pouÏity u kaÏdého dítûte. Pﬁíli‰né mnoÏství
informací mÛÏe b˘t matoucí.
Pouãení
Bylo by vhodné, abyste seznámili mladé svûdky s povinností dostavit se k soudu a vypovídat jako
svûdek a abyste jim vysvûtlili v˘znam pouãení, kterého se jim dostane pﬁed soudem. Obecnû podle
§ 101 odst. 1 trestního ﬁádu platí, Ïe pﬁed v˘slechem svûdka je tﬁeba vÏdy zjistit jeho totoÏnost
a pouãit jej o právu odepﬁít v˘povûì, pokud je svûdek pﬁíbuzn˘m obvinûného v pokolení pﬁímém,
jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manÏel a druh.
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, osvojenci, manÏelu nebo druhu
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.
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