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Kniha 
pro malé svědky

„Každý den 
svědčí na policii 

či u soudu 
děti jako ty.“



Seznam se 
s Alíkem

Tato kníÏka patfií:
jméno:

adresa:

Dospûlá osoba, která pomáhá dítûti s pfiípravou k v˘slechu na policii a u soudu, napí‰e do v˘‰e uveden˘ch kolonek 

pfiíslu‰ná jména, ke kter˘m je‰tû doplní adresu a telefonní spojení. 

Dále viz informace pro osoby pomáhající s pfiípravou dûtí k soudu na tfietí stranû obálky.

✸ co dělá svědek na policii či u soudu;
✸ co se vlastně děje na policii či u soudu;

✸ kdo všechno tam bude; 
✸ co se bude dít potom.

Dostavit se na policii ãi k soudu jako svûdek je zvlá‰tní úkol. 
Asi ses s ním dosud nesetkal, ale neboj se! Tato kníÏka ti poradí:

Tato kniha je urãena dûtem ve vûku 5-9 let,
mÛÏe v‰ak b˘t uÏiteãná i pro ostatní dûti.

V této kníÏce bude 
Alík tv˘m kamarádem,
kter˘ má zvlá‰tní úkol 
– bude tû celou kníÏkou
provázet a pomÛÏe 
ti hledat hádanky 
a obrázky k vybarvení.

V pfiípadû otázek pfii ãtení této kníÏky ti pomÛÏe: 
jméno:

adresa: tel.:



Výborně!
Jakmile domluví‰ u soudu, 
je tvoje úloha u konce. 
V˘bornû! 
Odvedl jsi velmi dÛleÏitou práci.

Informace pro osobu pomáhající 
s přípravou dítěte k soudu

Dfiíve neÏ pfiedáte knihu dítûti, vepi‰te laskavû jméno dospûlé osoby do kolonky
uvedené na vnitfiní stranû pfiedních desek vãetnû adresy a telefonního spojení.

Tato kníÏka by se mûla pouÏívat s pomocí a podporou dospûlé osoby, která se orientuje
v problematice policejního ‰etfiení a soudního fiízení a která mÛÏe odpovûdût dítûti 
na v‰echny pfiípadné dotazy. 

Pouãení jsou urãena 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. 
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Kdo je to 
svědek?
Svûdek je ãlovûk, kter˘ ví nûco dÛleÏitého: buì nûco sám vidûl nebo sly‰el
ãi se nûãeho úãastnil, anebo se o tom dozvûdûl z vyprávûní nûkoho jiného.

Svûdek neudûlal nic ‰patného. Naopak – svûdek dûlá velmi dÛleÏitou práci tím, 
Ïe svûdãí. 

Svûdãit znamená fiíci pravdivû v‰echno o tom, co se stalo.

Svûdãit bude‰ na policii, kde fiekne‰, co se ti stalo nebo co jsi vidûl a sly‰el.  

Nûkdy se mÛÏe stát, Ïe bude potfieba, abys svûdãil je‰tû jednou u soudu. 

Do rámeãku mÛÏe‰ nakreslit

svÛj obrázek.
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âást I

Svědek na policii
Kde budeš svědčit?

Policisté nosí ãasto uniformu. Nûktefií policisté v‰ak uniformu nenosí
– tûm fiíkáme kriminalista nebo detektiv.

O tom, co se ti stalo nebo co jsi vidûl a sly‰el, bude‰ vyprávût policistovi, 
kter˘ zpravidla uniformu nenosí.

Místo, kde to bude‰ vyprávût, vybere policista podle toho, co je pro tebe nejlep‰í 
a kde se cítí‰ nejlépe.

MÛÏe to b˘t v matefiské ‰kolce, ve ‰kole, doma, v nemocnici, v poradnû, 
v budovû policie nebo jinde.  

Místo, kde budeš svědčit, 
může vypadat třeba takto: 
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Proč lidé chodí svědčit na policii?

Lidé chodí na policii svûdãit tehdy, kdyÏ se policie domnívá, Ïe nûkdo poru‰il
zákon.

Zákony jsou dÛleÏitá pravidla, kter˘mi se musí fiídit kaÏd˘ ãlovûk. Zakazují ‰kodit
jin˘m lidem, napfiíklad jim ubliÏovat nebo jim krást vûci. 

Pokud nûkdo poru‰uje zákon, mûl by za to b˘t potrestán.

Policie zji‰Èuje, jestli nûkdo poru‰il zákon.

Svûdek koná dÛleÏitou práci, neboÈ pomáhá policii zjistit, co se skuteãnû stalo.

OO  kkoomm  ssii  mmyyssllííšš,,  
žžee  ppoorruuššuujjee  zzáákkoonn??
Pokud si myslí‰, Ïe nûkdo na obrázku poru‰uje zákon, udûlej do rámeãku 

u obrázku kfiíÏek. 



Koho potkáš na policii?

Na tomto místû ti popí‰eme osoby, se kter˘mi se setká‰ na policii. Nûkteré osoby
tam jsou vÏdycky, nûkteré jen obãas.

Policista
Policistou, kter˘ s tebou bude mluvit, mÛÏe b˘t muÏ 
nebo Ïena. Bude pozornû naslouchat tomu, co fiíká‰, 
bude si to zapisovat a potom se tû bude 
na nûkteré vûci je‰tû ptát.

Zapisovatel
Nûkdy pomáhá policistovi se zapisováním toho, 
co vypráví‰, dal‰í osoba, které se fiíká zapisovatel. 
âasto to b˘vá Ïena. MÛÏe nahrávat tvé vyprávûní 
na magnetofon nebo na videokameru.

Svûdek
Svûdek jsi ty. SvûdkÛ ale mÛÏe b˘t i více. 

Pfiibraná osoba
MÛÏe to b˘t tvoje uãitelka, 
vychovatelka, lékafika nebo nûkdo 
jin ,̆ kdo pomáhá dûtem. Tento 
ãlovûk je na policii vÏdycky s tebou. 
Je to takov˘ tvÛj pfiítel, kter˘ ti pomáhá, 
abys nemûl strach a abys dobfie rozumûl 
v‰emu, na co se tû policista bude ptát. 

Rodiãe/zákonní zástupci
Maminka, tatínek nebo ten, u koho bydlí‰ a kdo
se o tebe kaÏd˘ den stará, mÛÏe b˘t u tvého
vyprávûní na policii také. Policista s tím v‰ak
musí souhlasit. ZároveÀ se tû policista zeptá, zda
si to pfieje‰ i ty. 

Jsem policista. 

MÛÏe‰ si mû vybarvit.

Jsem svûdek. 
MÛÏe‰ si mû vybarvit.

Jsem pfiibraná osoba. 
MÛÏe‰ si mû vybarvit.
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Zmocnûnec po‰kozeného
Jestli ti bylo ublíÏeno, pak tento ãlovûk hájí tvoje práva. MÛÏe to b˘t advokát, 
kterého ti zvolili rodiãe, nebo zástupce organizace na ochranu dûtí, kterému se fiíká
obecn˘ zmocnûnec.

Obvinûn˘
To je ãlovûk, kter˘ moÏná poru‰il zákon. Setká‰ se s ním jen 
v tom pfiípadû, pokud bude potfieba, abys ho poznal mezi 
jin˘mi lidmi. On ale o tobû nebude vûdût a ani nebude 
pfiítomen tvému vyprávûní, takÏe se nemá‰ ãeho bát.

Obhájce obvinûného
Jeho úkolem je pomáhat 
obvinûnému, aby bylo 
spravedlivû rozhodnuto 
o tom, zda poru‰il zákon. 
Nemusí b˘t vÏdy pfiítomen.

Soudní znalec
Jeho úkolem je pomáhat policistovi, 
aby zjistil pravdu. MÛÏe to b˘t napfiíklad lékafi.
Nemusí b˘t vÏdy pfiítomen.

Státní zástupce
Jeho úkolem je dohlíÏet na to, aby v‰echno 
probíhalo správnû. Nemusí b˘t vÏdy pfiítomen.

Soudce
Nûkdy mÛÏe b˘t pfiítomen jiÏ u tvého vyprávûní 
na policii, abys nemusel fiíkat v‰echno je‰tû 
jednou pozdûji u soudu (viz II. ãást publikace).

Jsem obvinûn .̆ 
MÛÏe‰ si mû vybarvit.

Jsem obhájce. 
MÛÏe‰ si mû vybarvit.

Jsem soudce. 
MÛÏe‰ si mû vybarvit.



Vybarvi si 
tento obrázek!

Chlapec na obrázku vypráví
policistovi a pfiibrané osobû

o nûãem, co se mu pfiihodilo.
V místnosti je videokamera.
Obrázek si mÛÏe‰ vybarvit.
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Co se bude dít na policii?

U tvého vyprávûní na policii bude vÏdy policista a pfiibraná osoba. Ostatní tam b˘t
mohou, ale nemusí.

Policista ti fiekne, proã potfiebuje, abys mu pravdivû fiekl v‰echno, co ví‰.

ZároveÀ ti také fiekne, kdy mÛÏe‰ odmítnout o tom mluvit.

Policista se tû mÛÏe zeptat, zda chce‰, aby pfii tvém vyprávûní byli pfiítomni tvoji
rodiãe.

Bude se tû ptát na tvoje pocity a mÛÏe ti dávat rÛzné otázky, aby dobfie porozumûl
tomu, co jsi fiíkal. Pfii tom mÛÏe pouÏívat loutky Jáju a Páju (viz obrázek dole).

Tvé vyprávûní se mÛÏe zaznamenávat na magnetofon nebo video, abys ho znovu
nemusel opakovat pfied soudem.
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1. Poslouchej pozorně otázky.
2. Odpovídej na otázky.
3. A to nejdůležitější: říkej pravdu.

✸

✸

✸

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:

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 jin˘m zpÛsobem, ale ty ji stále nechápe‰,
nemusí‰ se znepokojovat. MÛÏe‰ fiíci: Je mi líto, ale stále nerozumím.

Nûkdo se mÛÏe zeptat na více vûcí najednou. V takovém pfiípadû jednodu‰e
fiekni: Prosím, pokládejte mi otázky postupnû.

Prosím, pokládejte
mi otázky postupně.
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2. Odpovídej na otázky

Dfiíve neÏ odpoví‰ na otázku, peãlivû si svou odpovûì promysli, nemusí‰ 
s ní spûchat.

Mluv zfietelnû a hlasitû, aby ti bylo dobfie rozumût.

Pokud nezná‰ odpovûì na otázku, nemusí‰ mít obavy. Jednodu‰e fiekni:
Nevím nebo nepamatuji se.

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 smûjí jen ptát. 

V‰echno vypravuj vlastními slovy.

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

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

Nepamatuji se.
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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 obÏalovan .̆ 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, která 
je tv˘m kamarádem. 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 vyprávěním na policii

Dokud nebude‰ vyprávût o tom, co jsi sly‰el, vidûl nebo co se stalo, na policii,
nemûl bys o tom fiíkat mnoha lidem. Mohlo by tû to poplést a pak by sis uÏ nebyl
jist ,̆ co se vlastnû skuteãnû stalo.

Pokud si o tom potfiebuje‰ promluvit je‰tû pfied tím, neÏ to fiekne‰ na policii, poraì
se s pfiibranou osobou (kdo je pfiibraná osoba se dozví‰ na stránce 4).

Co bude pak?

V˘bornû! Odvedl jsi moc dÛleÏitou práci!

Tvoje vyprávûní na policii a odpovídání na otázky urãitû dopadlo dobfie.

Tím vût‰inou tvoje role svûdka konãí a ty uÏ nebude‰ muset opakovat svoje 
vyprávûní pfied soudem. Kdyby to ale bylo potfieba, nemusí‰ se niãeho bát! 
Druhá ãást na‰í kníÏky ti prozradí, jak to chodí u soudu. Je to tam podobné 
jako na policii.

O tom, Ïe bys mûl vypovídat pfied soudem, se dozví‰ pfiedem. 
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âást II

Svědek u soudu
Jak vypadá soud?

Soudy jsou vût‰inou velké budovy, v nichÏ pracuje hodnû lidí. Uvnitfi tûchto budov
jsou místnosti, kter˘m se fiíká jednací sínû. V nich probíhá soudní fiízení, 
kde bude‰ svûdãit i ty.

Existují různé druhy soudů. 
Soud, k němuž půjdeš, může 
vypadat třeba takto:

Proč lidé chodí k soudu?

Soud je místem, kde se rozhoduje, zda 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. 

O tom, zda nûkdo poru‰il zákon, se rozhoduje u soudu. Pokud zákon poru‰il, soud
rozhodne, jak bude potrestán.

Ty jako svûdek mÛÏe‰ lidem u soudu pomoci tím, Ïe jim fiekne‰ o nûãem, 
co se pfiihodilo nebo co jsi vidûl ãi sly‰el. UÏ jsi to jednou fiíkal na policii, 
takÏe se nemusí‰ niãeho bát.

Naopak, vykoná‰ tím velmi dÛleÏitou práci.
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Kdo je kdo u soudu

Na tomto místû ti pfiedstavíme nûkteré osoby, které jsou pfiítomny u soudu. KaÏdá
z nich sedí u soudu na vyhrazeném místû a má odli‰nou úlohu. 

Soudce
Soudce pfiedsedá soudu. Soudce pozornû naslouchá 
v‰emu, co se u soudu fiíká. Nûkdy si pí‰e poznámky. 
Nakonec soudce rozhodne, zda obÏalovan˘ 
poru‰il zákon, nebo ne.

ObÏalovan˘
Je ãlovûk, kter˘ moÏná poru‰il zákon. 
ObÏalovan˘ sedí u soudu na místû, 
kterému se fiíká lavice obÏalovan˘ch.

Obhájce obÏalovaného 
ObÏalovaného vût‰inou u soudu zastupuje 
obhájce. Jeho úkolem je pomáhat obÏalovanému, 
aby ho soud nepotrestal za nûco, co neudûlal. 

Státní zástupce
Státní zástupce naopak vysvûtluje 
soudu, jak˘m zpÛsobem mohl 
obÏalovan˘ poru‰it zákon. 
Pfiedná‰í obÏalobu.

Svûdek
Svûdek jsi ty. Svûdek fiíká soudu, co vidûl nebo 
sly‰el, aby si soud mohl pfiedstavit, co se vlastnû stalo. 
Kromû tebe mohou b˘t u soudu je‰tû dal‰í svûdkové.

Jsem soudkynû.

Jsem státní zástupce.

Jsem svûdek.

MÛÏe‰ si mû vybarvit.
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Justiãní stráÏ a vûzeÀská stráÏ
Lidé v uniformû jsou ãlenové justiãní stráÏe nebo
vûzeÀské stráÏe. Dbají na to, aby byl soud bezpeãn˘m
místem. âlenové vûzeÀské stráÏe hlídají a doprovázejí
obÏalovaného. ZároveÀ dohlíÏejí na to, aby se k tobû
obÏalovan˘ nepfiibliÏoval.

Soudní zapisovatelka
Soudní zapisovatelka zapisuje, co se u soudu fiekne.

Vefiejnost
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, 
ale i úplnû neznámí lidé. 

Chce‰-li se dozvûdût více o tom, jak soud vypadá a kdo bude pfiítomen, prohlédni si

obrázek na str. 22–23.

Jsem ãlen vûzeÀské stráÏe. 

MÛÏe‰ si mû vybarvit.

Jsme zástupci vefiejnosti. 

MÛÏe‰ si nás vybarvit.

Jsem soudní zapisovatelka. 

MÛÏe‰ si mû vybarvit.



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‰. Zdá se, Ïe Alík ti uÏ na ukázku 

jedno slovo na‰el.

B V O F U K A Á T H K

P A B L Č S V U R Y P

O B Ž A L O V A N Ý T

L K C E O U V Ě A Ž I

I A L E G D F X D B B

A X I T A C W I O E É

I O B Ž B E R A H O K

E U A R ZZ ÁÁ KK OO NN D F

Zákon, soud, svědek, soudce, obžalovaný
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Co se děje u soudu?

NejdÛleÏitûj‰í jednání pfied soudem se naz˘vá hlavní líãení.
Hlavní líãení zahájí soudce tím, Ïe fiekne, co se bude projednávat, a zjistí, zda jsou
pfiítomni v‰ichni, kdo u soudu mají b˘t. 

Potom státní zástupce pfiednese obÏalobu.

Soudce nejprve vyslechne obÏalovaného a pak tebe a dal‰í svûdky.

Nejdfiíve fiekne‰, co ví‰ nebo co se stalo. Pak se tû je‰tû soudce mÛÏe ptát dál. Také
státní zástupce a obhájce ti mohou klást otázky (pokud si chce‰ pfiipomenout, jak˘
úkol mají státní zástupce a obhájce, vraÈ se zpût na stranu 13).

Nahrávala si policie tvoje vyprávûní na magnetofon nebo na video? Pokud ano, 
mÛÏe b˘t nahrávka pouÏita u soudu. V takovém pfiípadû tû soudce poÏádá, aby sis
nahrávku poslechl nebo se na ni podíval. Pak se tû budou ptát na to, co jsi 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 právo je‰tû na poslední
slovo. 

Pak odejdou ãlenové soudu z jednací sínû k závûreãné poradû. Promluví si o tom,
co sly‰eli. Nakonec rozhodnou, zda je obÏalovan˘ vinen (tedy zda poru‰il zákon).
Pokud ano, rozhodnou i o jeho potrestání. 

Hledej v knížce 
obrázek 

z jednací síně, 
kde jsou lidé, 

kteří mohou být 
přítomni u soudu. 
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1. Poslouchej pozorně otázky.
2. Odpovídej na otázky.
3. A hlavně – říkej pravdu.

✸

✸

✸

✸

✸

✸

Jaký je tvůj úkol u soudu?

KdyÏ pfiijde‰ k soudu jako svûdek, fiekni vlastními slovy to, co jsi vidûl, sly‰el nebo
co se ti pfiihodilo.

Potom:

Tady je nûkolik rad, které ti pomohou.

1. Poslouchej pozorně otázky

NeÏ odpoví‰ na kaÏdou otázku, ujisti se, Ïe jí rozumí‰. MÛÏe‰ bez obav fiíci:
Nerozumím.

Pokud ti nûkdo poloÏí stejnou otázku znovu, ale jin˘m zpÛsobem, 
a ty ji stále nechápe‰, nemusí‰ se znepokojovat. MÛÏe‰ fiíci: 
Je mi líto, ale stále nerozumím.

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

2. Odpovídej na otázky

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

Mluv co nejzfietelnûji a nejhlasitûji. 
Soudce tû musí dobfie sly‰et.

Pokud nezná‰ odpovûì na otázku, 
nemusí‰ se bát. Jednodu‰e fiekni: 
Nevím nebo nepamatuji se. 
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✸

✸

✸

Nûkdy mohou existovat vûci, o nichÏ se ti ‰patnû 
hovofií. U soudu mÛÏe‰ pouÏít v‰echna slova, 
která chce‰, dokonce i kdyÏ si myslí‰, Ïe se jedná o slova 
hrubá nebo nemravná. MÛÏe‰ soudu fiíci i tajemství, pokud je pravdivé.

Nikdo ti nebude napovídat, co má‰ fiíkat. Lidé u soudu chtûjí, abys fiekl, co 
se stalo, sv˘mi vlastními slovy. 

Pamatuj si, Ïe soudce se na tebe nebude zlobit za nic, co mu fiekne‰. Ty jsi
neprovedl nic ‰patného.

3. Říkej pravdu

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

KdyÏ odpovídá‰ na otázku, snaÏ se na nic nezapomenout. Nikdy si nic 
nevym˘‰lej.

✸

✸

Alenka bude stejnû jako ty 
svûdãit u soudu. Ztratila ale svou 
kníÏku. PomÛÏe‰ ji Alence najít?Pomoz Alence 

najít knížku



Ví‰, co to znamená fiíkat leÏ, tedy lhát? Lhát znamená tvrdit, Ïe se nûco 
pfiihodilo, i kdyÏ ví‰, Ïe tomu tak nebylo. Nebo také tvrdit, Ïe se nûco 
nepfiihodilo, i kdyÏ ví‰, Ïe se daná vûc stala. 

¤íkat leÏ je ‰patné. 

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 .̆ Pamatuj si, Ïe soudce
tam s vámi nebyl, a proto potfiebuje, abys pravdivû popsal, co se stalo.  

Nûkteré otázky mohou b˘t sloÏité. To proto, Ïe lidé, ktefií ti budou klást 
otázky, budou chtít zjistit, na co si dokáÏe‰ vzpomenout a zda fiíká‰ pravdu.

Stále si pamatuj, Ïe ty jsi neprovedl nic ‰patného, a proto se soudce 
na tebe nebude zlobit za nic, co mu fiekne‰.

✸

✸

✸

✸

✸

Čekání na hlavní líčení

âekání na den, kdy bude‰ svûdãit u soudu, mÛÏe b˘t sloÏité. VzpomeÀ si ale, Ïe
k soudÛm chodí svûdãit i jiné dûti.



Dfiíve neÏ pÛjde‰ svûdãit, mÛÏe‰ si soud prohlédnout. MÛÏe‰ ho nav‰tívit s nûk˘m,
koho dobfie zná‰. MÛÏe‰ si také prohlédnout prázdnou jednací síÀ.

V ní si mÛÏe‰ zahrát na soudce a poloÏit si tolik otázek, kolik bude‰ chtít!

V den hlavního líčení

NeÏ na tebe u soudu pfiijde fiada, bude‰ moÏná muset chvíli ãekat na chodbû s tím,
kdo tû pfiivedl. Pro takov˘ pfiípad si mÛÏe‰ vzít svaãinu, hraãky nebo knihy, aby ses
nenudil. Vezmi si také lehk˘ svetfiík, aby ti nebylo chladno. 

Bûhem ãekání za tebou mÛÏe pfiijít státní zástupce nebo obhájce. 

KdyÏ na tebe pfiijde fiada, zavolají tû, abys ve‰el do jednací sínû. 

Jakou hraãku by sis chtûl vzít s sebou k soudu?

Spoj 
tečky a zjistíš,
jak vypadá 

soud na 
obrázku.
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Soudce můžeš kdykoliv požádat o pomoc

Staãí, kdyÏ zvedne‰ ruku a poãká‰, aÏ tû soudce vyzve, abys fiekl, co potfiebuje‰.

Soudci mÛÏe‰ tímto zpÛsobem fiíci, Ïe jsi udûlal chybu nebo Ïe jsi na nûco 
zapomnûl.

Stejnû tak mu fiekni, pokud se chce‰: 

Pokud se cítí‰ velmi smutnû, zmatenû ãi unavenû nebo pokud se stane nûco, ãemu
nerozumí‰, také to fiekni soudci.

napít vody;
odpočinout si; 
odejít na toaletu. 

✸
✸
✸
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Uvnitř jed

2

3

10 10
109

8

6

5

1

KdyÏ tû vyzvou, pÛjde‰ dovnitfi do jednací sínû. ¤eknou ti, kam se má‰
postavit, a soudce se tû pak bude ptát na to, co se stalo nebo co jsi vidûl 
ãi sly‰el.  Pak ti mohou klást otázky i ostatní lidé u soudu. Niãeho se neboj
a odpovídej podle pravdy. 

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.

KdyÏ odpoví‰ na v‰echny otázky, 
bude‰ moci z jednací sínû zase odejít.
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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? 

Pfiedstav si, jaké jsou asi role uveden˘ch
lidí. Nalep si na obrázek pfiiloÏené
samolepky. Jaká role by se ti nejvíce
líbila?

dnací síně

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

Soudci
Svědek
Obžalovaný
Obhájci
Státní zástupce
Člen vězeňské stráže
Člen justiční stráže
Soudní zapisovatelka
Přibraná osoba
Veřejnost

1

10 10

7

4

4

1
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Co bude potom?

Jednání pfied soudem funguje jako skládanka (puzzle). 
KaÏd˘ pfiiná‰í svÛj dílek a soudce se z nich snaÏí sestavit celou skládanku. 

Pokud si bude soud jist ,̆ Ïe obÏalovan˘ udûlal nûco ‰patného, prohlásí, 
Ïe obÏalovan˘ je vinen. Také rozhodne, jak potrestat obÏalovaného 
za poru‰ení zákona.

V nûkterém pfiípadû v‰ak mÛÏe nûjak˘ dílek skládanky chybût, a proto se soudu
nepodafií sestavit dohromady cel˘ obrázek. V takovém pfiípadû soud prohlásí, 
Ïe obÏalovaného zpro‰Èuje obÏaloby. To ale neznamená, Ïe ti soudce nevûfií. 

Pokud chce‰ vûdût, jak soud rozhodl, poÏádej nûkoho, aby ti to fiekl.

Pokud chce‰ mluvit o tom, co se dûlo u soudu, popovídej si o tom s nûjak˘m
dospûl˘m, kterého dobfie zná‰ a kter˘ ví, Ïe jsi u soudu svûdãil jako svûdek.

Ať se stane u soudu cokoliv, 
vždy měj na paměti, 

že ty jsi neudělal nic špatného.


