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POLICIE VE ŠKOLE:
POSTUP PŘED PODÁNÍM
VYSVĚTLENÍ ŽÁKA

Při šetření protiprávní činnosti mládeže velmi často Policie 
ČR spolupracuje se školami a školskými zařízeními (dále jen 
„škola“). Policisté navštěvují školu, aby získali informace 
od žáků buď výslechem , nebo podáním vysvětlení. Výslech 
žáka či studenta (dále jen „žák“) se ve škole uskutečňuje 
spíše výjimečně, nejčastěji příslušník Policie ČR provádí 
podání vysvětlení.

P
odání vysvětlení mohou příslušníci 
Policie ČR provádět podle zákona 
o Policii ČR1 nebo podle trestního 
řádu.2 Pokud příslušník Policie ČR 

postupuje podle zákona o Policii ČR, tak 
se označuje jako policista. Pokud pří-
slušník postupuje podle trestního řádu, 
tak se označuje jako policejní orgán.

Aby pedagog mohl znát zákonnost 
policejního postupu, musí znát průběh 
celého podání vysvětlení. Před podáním 
vysvětlení musí být žák seznámen s tím, 
že bude mluvit s policistou, který by se 
měl žákovi představit, legitimovat nebo 
vhodným způsobem navázat kontakt.

Nepředpokládám, že by příslušníci Po-
licie ČR požadovali vysvětlení  ve škole 
po žákovi,  který by byl poškozenou oso-
bou. V takovém případě se žák pova-
žuje podle zákona o obětech trestných 
činů za zvlášť zranitelnou oběť.3 Taková 
oběť se vyslýchá ve speciální výslechové 
místnosti (příjemné prostředí, eliminace 
rušivých momentů, kamerový záznam, 
příp. hračky).

Nejčastěji osobou podávající vysvětlení je 
buď žák, kterého policie podezřívá jako 
pachatele, nebo žák, který může přispět 
k objasnění trestného činu nebo přestup-
ku, z kriminalistického hlediska se tato 
osoba označuje jako svědek události.4

Žákům je třeba zdůraznit, že podání vy-
světlení je vážná věc a nesmí se brát na 
lehkou váhu. Není vhodné snižovat vý-
znam podání vysvětlení například slovy: 
„ Neboj, o nic vážného se nejedná“ nebo 

1 § 61 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
2 § 158 odst. 6 trestního řádu
3 § 2 odst. 4 písm. a) zákona č. 45/2013 Sb., 

o obětech trestných činů
4 Z právního hlediska se osoba podávající 

vysvětlení nemůže označit jako svědek.

„ Jenom jsme se přišli na něco zeptat 
a popovídáme si spolu“ apod.

Nemůže se stát, že by policisté po navá-
zání kontaktu se žákem položili žákovi 
otázku: „Kde jsi byl včera kolem 15. ho-
diny a co jsi dělal?“ Takový postup by 
byl protizákonný. Policisté musí vždy 
předem seznámit žáka, v jaké věci bude 
podávat vysvětlení, co bude předmětem 
výslechu (například krádež svršků ze 
školní šatny, napadení žáka XY před 
školou, osahávání dívenky AX na škol-
ním výletu apod.) . Z praxe mohu uvést, 
že ne vždy je policisty vyslýchaná osoba 
řádně seznámena s předmětem šetření.

Pro žáka je tato skutečnost podstatná, 
neboť je následně poučen policisty 
o tom, že podle zákona o Policii ČR: 
„Osoba může vysvětlení odepřít pouze, 
pokud by jím sobě nebo osobě blízké 
způsobila nebezpečí trestního stíhání 
nebo nebezpečí postihu za přestupek.“ 5

Osoba mladistvá může být trestně stíhá-
na, a proto může odepřít podat vysvětle-
ní ve věci, kde byla nějak zainteresována 
(například byla přímo pachatelem, moh-
la být spolupachatelem, organizátorem).

Odepřít podat vysvětlení znamená, že 
mladistvý může policistům sdělit, že jim 

5 § 61 odst. 3 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
6 Ve své knize Policie a moje dítě podrobně 

vysvětluji za užití zásady zákazu donucení 
k sebeobviňování, že i dítě mladší 15 let 
může u podání vysvětlení nebo výslechu 
mlčet. Jedná se o jiný institut, než je ode-
pření vysvětlení, ale účel je stejný.

7 § 125 trestního zákoníku: Osobou blízkou 
se rozumí příbuzný v pokolení přímém, 
osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel 
a partner; jiné osoby v poměru rodinném 
nebo obdobném se pokládají za osoby 
sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby 
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 
důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

nic neřekne nebo že využívá svého práva 
a nebude vypovídat.

V jiné situaci je osoba mladší 15 let, kte-
rá nemůže odepřít vysvětlení, neboť jí 
ze zákona nehrozí nebezpečí trestního 
stíhání nebo nebezpečí postihu za pře-
stupek, jelikož není trestně nebo sank-
čně odpovědná.6

Obě skupiny mládeže – děti do 15 let 
a osoby mladistvé (15–18 let) – mají 
právo odmítnout výpověď, pokud by 
osobě blízké7 způsobily nebezpečí trest-
ního stíhání nebo postihu za přestupek. 
Žákovi je třeba jasně sdělit, že je to jen 
a pouze na jeho dobrovolném rozhod-
nutí, zda bude vypovídat proti osobě 
blízké. Rozhodně není správné a zá-
konné, pokud je osoba „tlačena“, aby 
proti blízké osobě vypovídala. Měl by 
se dát prostor na rozmyšlenou, zda žák 
bude chtít vypovídat proti osobě blízké. 
Pokud se žák zeptá, zda by osoba blízká 
mohla jít do vězení za to, co udělala, je 
třeba odpovědět pravdivě. Pokud věze-
ní (nepodmíněný trest odnětí svobody) 
hrozí, je obecně nutné to žákovi sdělit.

Jako bývalý kriminalista a vyšetřovatel 
vím, že žádný soud neodsoudí pacha-
tele pouze na základě jedné výpovědi. 
Povinností policie je zajistit dostatek 
důkazů proti pachateli, třeba i nepří-
mých, a jen výpověď žáka by neměla 
být rozhodující k odsouzení. Z tohoto 
důvodu jsem nikdy nenutil děti, aby 
vypovídaly proti osobám blízkým. Bral 
jsem to tak, že stejně pachatel bude od-
souzen a dítě, pokud odmítne vypoví-
dat, nebude mít výčitky, že kvůli němu 
šel příbuzný do vězení.

Policisté po poučení sepisují ve škole 
úřední záznam o podaném vysvětlení. 
V příštím článku uvedu důležité údaje, 
které jsou stanoveny pro úřední zá-
znam.
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