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POLICIE VE ŠKOLE
Postup při podání vysvětlení žáka

Při šetření protiprávní činnosti mládeže vyzve Policie ČR žáka 
nebo studenta (dále jen „žák“), aby v šetřené věci podal 
vysvětlení. Zjednodušeně řečeno, aby žák uvedl skutečnosti 
k případu, které jsou pro policii pro vyřešení případu důle-
žité. Policie ČR většinou přímo při úkonu se žákem sepíše 
úřední záznam o podaném vysvětlení. Žák je pro policii 
osobou podávající vysvětlení. Každá osoba podávající vysvět-
lení (tedy i dospělá), než začne s policií o případu hovořit, 
musí být policií poučena o svých právech a povinnostech, 
zejména možnosti odmítnutí výpovědi, a seznámena s před-
mětem výslechu, tj. o jaký případ se policie zajímá.

P
okud žák uvede policistovi nebo 
policejnímu orgánu1 (dále jen 
„policista“), že poučení rozumí2

a k věci bude vypovídat, tak ná-
sleduje tento postup:

Policisté vyzvou žáka, aby souvisle po-
vyprávěl, co je mu o případu známo. 
Žák by měl bez nápovědy nebo bez 
pomoci otázek policistů sám povyprávět 
svou verzi události, jak ji vnímal. Policis-
té očekávají monolog žáka, tzn. souvis-
lou spontánní výpověď. Takový postup 
je u všech osob, které podávají vysvětle-
ní. Ale v dnešní počítačové rychlé době 
je to pro žáky velmi těžký úkol. Žák vět-
šinou vytvoří tři, čtyři jednoduché věty, 
souvětí většinou schází. Monolog by 
se zásadně neměl přerušovat. Z vlastní 
zkušenosti mohu uvést, že z monologu 
nelze učinit někdy ani mlhavou předsta-
vu o události.

Proto po monologu nastává dialog, kdy 
se policisté vyptávají žáka a ten odpoví-
dá. Dialog by měl doplnit, upřesnit a sa-
mozřejmě ověřit spontánní výpověď. 
Přítomný pedagog sleduje, zda nejsou 
žákovi pokládány ze strany policie su-
gestivní otázky. Častěji mohou položit 
sugestivní otázku méně zkušení policis-
té. Pokládání sugestivních otázek zaka-
zuje zákon.3 Pokud by policista položil 
sugestivní otázku, jednal by nezákonně.

Sugestivní otázka může v sobě již ob-
sahovat odpověď. Vyslýchající odpověď 
„vpašuje“ do otázky skrytě, nenápadně 

1 Policista požaduje podání vysvětlení podle 
zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR , a policejní 
orgán požaduje vysvětlení podle trestního 
řádu .

2 Protože pedagog většinou zná žáka, tak 
může poznat, že poučení žák nerozuměl, 
tak si může otázkou ověřit, zda je tomu tak .

3 Srov. § 92 odst. 4 trestního řádu, § 101 
odst. 3 trestního řádu

nebo ji dá do otázky zjevně, nepokrytě. 
Dává ji tam proto, že chce slyšet odpo-
věď, kterou uvedl v otázce. Sugestivnost 
otázky je dána zejména jejím obsahem
a není vyloučeno, aby byla dána způso-
bem položení otázky (slovní důraz na 
pasáž otázky obsahující odpověď, into-
nace), který může ještě doprovázet mi-
mika a gesta vyslýchajícího jako autori-
ty. Děti jsou obecně více sugestibilní než 
dospělí. Je obecně známo z vývojové 
psychologie, že děti se snaží na otázku 
dospělého odpovědět tak, aby  vyhově-
ly „přání“ dospělé osoby , a vycítí, jak 
 mají odpovídat, pokud uslyší sugestivní 
otázku. Na takovou otázku odpoví dítě 
z 99 % případů kladně: „ano“.

Příklady sugestivní otázky: „Měl jsi 
strach?“, „Měl jsi velký strach?“ – 
správně položená otázka: „Jaký jsi měl 
pocit?“, „Mělo to auto bílou barvu?“ – 
správně „Jakou barvu mělo to auto?“

Zákon zakazuje také pokládat kapcióz-
ní otázky.4 Kapciózní otázka je klamavá 
a svým způsobem úskočná. Vyslýchané 
osobě předestírá vyslýchající skutečnos-
ti, které ještě nenastaly , nebo nejsou 
potvrzeny, anebo jsou lživé,  mírněji 
řečeno nepravdivé. Vyslýchající se snaží 
kapciózní otázkou „dotlačit“ vyslýcha-
nou osobu k jejímu přiznání  se k pro-
tiprávnímu jednání nebo k odpovědi, 
kterou si vyslýchající přeje slyšet. Kap-
ciózní otázky nemusí z pochopitelných 
důvodů pedagog poznat, neboť nezná 
případ a všechny okolnosti. Ale některé 
 poznat může: „Nám už řekl Luděk, že 
jsi tam byl, proč se nepřiznáš, že jsi tam 
byl?“ Pedagog byl u podání vysvětlení 
Luďka, který „mlčel jako hrob.“ „Víš 
o tom, že na tom místě, kde jsi byl, jsou 
umístěny kamery?“ Pedagog ví, že to 
není pravda.

4 tamtéž

Pokud pedagog, který je přítomen 
podání vysvětlení žáka, zaznamená ze 
strany vyslýchajícího policisty položenou 
sugestivní nebo kapciózní otázku, vhod-
ným způsobem upozorní policistu, aby 
se takových otázek vyvaroval. Tím bude 
zaručena zákonnost podání vysvětlení.

Po ukončení dialogu bývá žák dotázán, 
zda je to všechno, co chtěl uvést, zda 
nechce něco k věci ještě říct. Většinou 
žák souhlasí s ukončením výslechu. Poté 
je úřední záznam o podaném vysvětlení 
přečten žákem, který může mít námitky 
k napsanému textu a chce některé pasá-
že doplnit, opravit nebo změnit formu-
laci textu. Žák  na to má právo. Je třeba, 
aby byl text v takových případech dán do 
souladu s přáním žáka. Dodnes se setká-
vám s případy, kdy policisté sdělí žákovi, 
že nic v textu opravovat nebudou. Tako-
vý postup není v souladu se zákonem.

U mladších žáků může úřední záznam 
o podaném vysvětlení přečíst žáko-
vi přítomný pedagog. Žák má právo 
vybrat si osobu, ke které má důvěru. 
Z logického hlediska by neměl text číst 
policista, který záznam sepisoval, ale 
vyloučeno toto také není.

Po předchozím přečtení podepisují 
úřední záznam o podaném vysvětlení 
všechny osoby u podání vysvětlení pří-
tomné – žák, zákonný zástupce žáka5, 
policisté, pedagog, pracovník OSPOD, 
psycholog apod.

Pokud žák odmítne úřední záznam 
o podaném vysvětlení podepsat, nic se 
neděje, pokud by byl úřední záznam 
sepsán a doplněn podle požadavků 
žáka. Žák může a nemusí uvést důvod 
odepření svého podpisu. Pokud by  byl 
důvodem odepření nesouhlas s obsa-
hem úředního záznamu, je třeba jej 
dát do souladu s přáním žáka. Pokud 
žák podepisuje úřední záznam, pode-
pisuje každý list v dolní části těsně pod 
textem. Po skončení šetření ve škole 
policisté zpravidla informují ředitele 
o dalším postupu.

5 Kdo může a kdo nesmí vykonávat funkci 
zákonného zástupce žáka , podrobně popi-
suji ve své knize Policie ve škole .
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