
POUČENÍ  SVĚDKA  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 55 odst. 1 Každý, kdo není účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek; musí 
vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet. 

§ 55 odst. 2 Svědek nesmí být vyslýchán o utajovaných skutečnostech chráněných 
zvláštním zákonem, které je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této 
povinnosti příslušným orgánem zproštěn. 

§ 55 odst. 3 Svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil 
státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této 
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost 
má, zproštěn. 

§ 55 odst. 4 Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké; tj. 
příbuzní v přímé řadě, sourozenci, manžel a jiné osoby v poměru rodinném 
nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, pociťovala 
druhá důvodně jako újmu vlastní, nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo 
správní delikt. 

§ 62 odst. 1 Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 
50000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez 
omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, nebo navzdory 
předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední 
osoby. 

§ 63 odst. 1 Toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo 
ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu, může správní orgán po 
předchozím upozornění vykázat z místa, kde se úkon koná. 

§ 79 odst. 6 Povinnost nahradit náklady řízení, které by jinak správnímu orgánu nebyly 
vznikly, může správní orgán uložit tomu, kdo jejich vznik způsobil 
porušením své povinnosti. 

§ 79 odst. 4 Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, v němž správní orgán hradí 
hotové výdaje a ušlý výdělek jiným osobám, zejména v souvislosti s 
výkonem funkce opatrovníka a s opatřováním podkladů pro vydání 
rozhodnutí. Nárok na náhradu musí být u správního orgánu uplatněn do 8 
dnů poté, co náklady vznikly, jinak zaniká. 

Podle ust. § 21 zákona CNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
se dopustí přestupku proti pořádku ve státní správě ten, kdo: 

• úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu nebo mu 
požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést (ust. § 21 odst. 1 písm. 
b, c) zákona č. 200/1990 Sb.), 

• kdo úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním 
řízení anebo uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu (ust. 
§ 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb.). 


