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Hodnocení výpovědi nejen 

svědka a účastníka  

a formulace odůvodnění 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky   

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

27. dubna 2023, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 

2.408, -  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

 

Kurz si klade za cíl zevrubně analyzovat postup správního orgánu při provádění dokazování 

výslechem svědka, účastníka, eventuálně dalších osob (například znalce).  

 

Kurz nejprve stručně vymezuje základní pojmy dokazování a postup správního orgánu při 

dokazování obecně. Následně z teoretického i praktického hlediska analyzuje provádění 

výslechu, a to na výslechu svědka, který dále komparuje s výslechem účastníka ve správním 

řízení, výslechem obviněného a výslechem třetí osoby (například znalce). Zabývá se otázkou, 

kdy je výslech jako důkazní prostředek vhodným nástrojem ke zjištění relevantních 

skutečností ve věci a kdy nikoliv.  

 

Srovnává výslech svědka s jinými důkazními prostředky/podklady, například s podáním 

vysvětlení. Rozebírá, zda je možné výslech nahradit jiným důkazním prostředkem (například 

čestným prohlášením) a také, zda je případná nevěrohodnost svědka důvodem neprovedení 

důkazů.  

 

Kurz se také zabývá možnými způsoby provedení výslechu ve 21. století (videokonference, 

dožádání atd.). Vymezuje náležitosti řádného předvolání k výslechu, včetně otázky 

doručování, a důsledky nedostavení k výslechu i přes řádné a včasné předvolání 

(předvedení, pořádková pokuta). Zabývá se rovněž tím, kdy lze nedostavení se na výslech 

omluvit a kdy lze výslech zcela či z části odmítnout. Detailně analyzuje praktický průběh 
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výslechu, který demonstruje na reálných situacích. Rozlišuje přitom nejen mezi výslechem 

svědka, účastníka, obviněného a třetí osoby.  

 

Kurz se zaměřuje rovněž na specifika výslechu nezletilého, osoby omezené na svéprávnosti, 

cizince atd. Upozorňuje, na co si dát pozor při protokolaci výslechu, jeho následném 

hodnocení a přenášení tohoto hodnocení do písemného rozhodnutí.  

 

Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 

detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. 

Zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskusi a projednávané novely, zejména pak 

zohledňuje aktuálně účinnou novelu zákona o odpovědnosti za přestupky. 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH KURZU 

 

1. Úvod do problematiky 

a. Zdroje  

b. Cíle a očekávání 

c. Právní úprava  

2. Základní pojmy  

a. Dokazování 

b. Důkazní prostředek 

c. Nositel důkazu 

d. Důkaz 

e. Podklad 

f. Svědek 

g. Účastník správního/přestupkového řízení 

h. Třetí osoby 

3. Identifikace druhů výslechů  

a. Výslech svědka 

b. Výslech účastníka 

c. Výslech obviněného 

d. Výslech třetí osoby  

4. Dokazování výslechem svědka  

a. Navržení důkazu 

- Kdo je oprávněn navrhnout 

- Opomenutý důkaz 

- Nedůvěryhodnost svědka – kdo může být vyslýchán 

- Alternativní způsoby dokazování 

b. Opatření důkazního prostředku 

- Předvolání 

- Předvedení 

- Pořádková pokuta 

Kurz je vysoce praktický a je koncipován jako konzultační. Účastníci kurzu mají možnost 

klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah kurzu předem (max. 3 pracovní dny před 

konáním semináře) na kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte 

název semináře a datum jeho konání). Využití této možnosti lektorka vřele vítá.  
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- Alternativní formy provedení výslechu  

c. Provedení výslechu  

- Ústní jednání  

- Videokonference 

- Dožádání 

- Vyzvání  

- Zjištění totožnosti 

- Zjištění okolností, které mají vliv na věrohodnost 

- Poučení  

- Osoba blízka, odepření výpovědi 

- Utajované informace 

- Povinnost mlčenlivosti 

- Výslech k věci, kladení otázek 

- Protokolace 

- Ukončení výslechu  

d. Hodnocení 

- Hodnověrnost 

- Zákonnost 

- Relevance 

- Volné hodnocení důkazů vs. legální teorie důkazní 

e. Tvorba rozhodnutí 

5. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 

6. Diskuse a konzultace 

 

LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 

úředníků veřejné správy zejména v oblasti přestupkového práva, správního 

řízení a stavebního práva, autorka a spoluautorka řady odborných článků a 

publikací.  

 


