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Editorial
Editorial

EDUARD BRUNA

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás několika slovy seznámil s novým časopisem Fakulty právních a 
správních studií Vysoké školy finanční na správní v Praze. Má název: Forenzní vědy, právo 
a kriminalistika, a jedná se o vědecký recenzovaný časopis, který je zařazen do seznamu 
publikací o bezpečnosti European Association for Security (EAS).
Publikuje vědecká sdělení a odborné příspěvky z právní teorie a jednotlivých oborů platného 
soukromého i veřejného práva, kriminalistiky a vybraných forenzních vědních oborů 
(zejména soudní inženýrství, soudní lékařství, forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie, 
forenzní biomechanika, forenzní analýza digitálních stop aj.) a bezpečnostních věd. Vedle 
příspěvků akademického (teoretického) zaměření, publikuje také články orientované 
zejména na konkrétní problémy právní praxe pro potřeby studia právních a správních 
specializací a pro potřeby odhalování, vyšetřování a prevence trestných činů. Obecnějším 
cílem časopisu je podporovat rozvoj právní vědy a přispívat k diskusi odborné veřejnosti při 
řešení teoretických i praktických otázek týkajících se jak práva České republiky a evropského 
práva, tak i problémů spojených zejména s dokazováním trestné a jiné protispolečenské 
činnosti. 
Věřím, že Vás zaměření našeho časopisu osloví, že Vás námi předkládané výsledky poznání 
a výsledky výzkumů zaujmou, a že postupně rozšíříte okruh čtenářů a přispěvatelů.  Všichni 
jste vítáni.

Eduard Bruna
Děkan fakulty právních a správních studií VŠFS
Šéfredaktor časopisu
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Přičitatelnost jednání jako základ trestněprávní 
odpovědnosti právnických osob v kontextu 

doktríny v členských státech EU
Attribution of conduct as fundament for the 

criminal liability of legal persons in the context 
of the doctrine in the EU Member States

MARTIN JANKŮ1

Abstrakt
Příspěvek je věnován vybraným otázkám problematiky trestněprávní odpovědnosti 
právnických osob v kontextu s doktrinálními přístupy k pozitivně právní úpravě této velmi 
diskutované otázky. Příspěvek se soustřeďuje na jednu z klíčových otázek trestněprávní 
odpovědnosti právnických osob, kterou je přičitatelnost konkrétního jednání právnické 
osobě, resp. podmínky přičitatelnosti. Tuto otázku pak zkoumá v kontextu s teoreticko-
právními východisky diskutovanými doktrínou trestního práva v souvislosti s pozitivně 
právním řešením problematiky trestněprávní odpovědnosti právnických osob v ostatních 
členských státech EU. Po zkoumání mechanismu přičitatelnosti a jejích podmínek, zejmé-
na požadavku mens rea, se věnuje teoretickým základům přístupů k přičítání trestněprávní 
odpovědnosti právnickým osobám, když stručně charakterizuje hlavní existující teorie 
v rámci trestněprávní doktríny v zemích EU – teorie zástupné odpovědnosti, teorie alter 
ego, teorie agregační a organizační model (self-identity doctrine) a uvádí příklady jejich 
uplatnění v pozitivním právu vybraných členských zemí Unie.

Klíčová slova
právnická osoba, trestní odpovědnost právnických osob, přičtení viny, mens rea, zástupná 
odpovědnost 

Abstract
The present article deals with selected issues of the criminal liability of legal persons in the 
context of the legal doctrine approaches to the valid legal rules concerning this now as 
before very discussed topics. The paper focuses on one of the crucial questions regarding 
the criminal liability of legal person, i.e. attribution mechanisms of criminal acts to legal 
persons and/or the conditions therefore. The latter is examined in context with theoretical 
approaches of various authors of the legal doctrine in the EU countries serving for estab-
lishment of valid legal rules in national laws. After examining the requirements for the 
attribution, especially the mens rea requirement, the paper characterises briefly the theo-
retical framework of different attribution models in the EU Member States - the theory of 
vicarious liability (respondeat superion), the alter ego theory (identification model), the ag-

1 doc. JUDr. Martin Janků, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha, email: martin.janku@vsfs.cz
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gregation model theory and the organisational model (self-identity doctrine). In this con-
nection it quotes examples of their reflection in the positive law of selected EU countries

Key words
legal person, criminal liability of legal persons, attribution of guilt, mens rea, vicarious 
liability

1. Úvod

Trestní odpovědnost právnických osob byla a  stále je předmětem mnoha diskuzí. Jde 
o značně kontroverzní otázku a v české odborné literatuře bylo jejímu k samotnému za-
vedení mnoho výhrad.2 Česká republika byla posledním státem Evropské unie, kde se 
příslušné právní úpravy stále nedostávalo. To se změnilo teprve roku 2011, kdy byl po opa-
kovaném hlasování Poslanecké sněmovny přijat nový zákon, jenž zavedl do  českého 
právního řádu pravou trestní odpovědnost právnických osob. Jedná se o zákon č. 418/2011 
Sb., o  trestní odpovědnosti právnických osob a  řízení proti nim. I  po  zavedení trestní 
odpovědnosti právnických osob do našeho právního řádu existuje mnoho argumentů pro 
i proti jejímu uplatňování v podobě úpravy de lege lata. S nabytím účinnosti zákona vyvsta-
la řada problému, které zmiňuje právní doktrína, a které se zákonodárce snaží řešit.3 Tento 
příspěvek se zaměřuje na jednu z klíčových otázek trestněprávní odpovědnosti právnick-
ých osob, kterou je přičitatelnost konkrétního jednání právnické osobě, resp. podmínky 
přičitatelnosti. Tuto otázku však zkoumá v širším, tj. evropském kontextu, zohledňujícím te-
oreticko-právní východiska diskutovaná doktrínou trestního práva v souvislosti s pozitivně 
právním řešením problematiky trestněprávní odpovědnosti právnických osob v ostatních 
členských státech EU. Tento celoevropský pohled má své opodstatnění, neboť zejména 
v posledních letech v rámci legislativních aktivit EU dochází stále častěji k přijetí právních 

2 K této otázce viz např. Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Linde, Praha 2007, JELÍNEK 
J. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika, 1/2008, dostupné 
online na  www.mvcr.cz/clanek/trestni-odpovednost-pravnickych-osob-jako-predmet-zkoumani.
aspx+&cd=3&hl=cs&ct=clnk&gl=cz,

3 Zákon v účinnosti již více než 4 roky a na jeho adresu se objevila řada kritických či přinejmenším skeptických 
názorů – viz např. JELÍNEK, J. a J. HERZOG, Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář s judikaturou. 2. aktualiz. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 112. FENYK, J. Modely trestní odpovědnosti 
právnických osob v  různých právních systémech. In: Trestná zodpovednost právnických osob. Zborník 
príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 9. novembera 2009, eds. ZÁHORA, J. a R. KERT, Eurokodex, 
Bratislava, 2009 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář, 1. vyd. C. H. Beck, 2012, 
GŘIVNA, T. Dva a půl roku účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Parlamentní listy30.6. 
2014, online http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Grivna-Dva-a-pul-roku-ucin-
nosti-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-325194, VIDRNA, J. Rozšíření trestní odpovědnosti 
právnických osob. 27. 6. 2014. online http://www.epravo.cz/top/clanky/rozsireni-trestni-odpovednosti-
pravnickych-osob-94524.html. Přijetí zákona odbornou veřejností bylo nejednoznačné, jeho dílčí novelizace 
proběhly zákony zákona č. 105/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014), a č. 141/2014 Sb. (účinnost od 1. srpna 
2014), prozatím poslední novelizace je projednávána parlamentem ČR od dubna 2016.
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aktů vedoucích k europeizaci dílčích aspektů trestněprávní odpovědnosti právnických 
osob v členských zemích EU.4 

2. Mechanismus přičitatelnosti a trestně právní 
odpovědnost

Jelikož právnická osoba nemá vlastní vůli, kterou by mohla manifestovat, jsou jádrem 
přičitatelnosti právnické osobě podmínky, za kterých může být korporace kriminalizována 
za jednání osoby fyzické. Rozdíly v pojímání trestní odpovědnosti právnických osob pra-
mení, mimo jiné, z různých názorů ohledně toho, v kterých případech zavinění lze zavinění 
přičíst právnické osobě. 

Stejně jako v případě nejasností ve významu koncepce a pojmu právnické osoby, nalez-
neme terminologické odlišnosti i různé koncepce řešení u zkoumání mechanismu přičtení 
konkrétního jednání právnickým osobám za účelem jejich trestněprávní odpovědnosti. 
Jsou používány různé pojmy k  označení podmínky stanovící, že k  trestně právní 
odpovědná konkrétní osoby musí být identifikován určitý „mravní“ či „psychický“ prvek. 
V této souvislosti literatura hovoří o „vině“, „zločinném úmyslu“, „provinění“ nebo „mens 
rea“ (actus reus non facit reum nisi mens sit rea).5 Posledně uvedený pojem znamená 
stanovení určitého stupně úmyslného zavinění jako podmínky pro existenci subjektivní 
stránky trestněprávní odpovědnosti.

Požadavek volního (morálního) prvku jako podmínka trestněprávní odpovědnosti 
je pravděpodobně jednou z  nejcitlivějších otázek, spojených s  uplatněním trestní 
odpovědnosti i  vůči fyzické, tím spíše pak vůči právnické osobě.6 Mens rea – alespoň 
v kontinentálním trestním právu -  není většinou explicitně předepsána zákonem. Např. 
v Belgii se i přes absenci výslovného zákonného ustanovení uznává, že belgické trest-
ní právo je systém založený na vině a nikoliv na pouhé "shodě nepříznivých okolností". 
Čistě materiálně chápané jednání (bez psychického prvku), představující porušení trest-

4 Jen z posledních deseti let možno zmínit jako nové unijní legislativní akty např. směrnici č. 2008/99/ES Ev-
ropského parlamentu a Rady 19. listopadu 2008 o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního 
práva, rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV 22 července 2003 o boji proti korupci v soukromém sek-
toru, rámcové rozhodnutí Rady ze dne 25 října 2004 kterým se stanoví minimální ustanovení o prvku prvky 
z trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného drogy drogami, rámcové rozhodnutí Rady ze dne 21. února 
2005 o útocích proti informačním systémům, rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2008 v boji proti 
organizované trestné činnosti či rámcové rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2008 o boji proti některým 
formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.

5 Tento pojem je užíván zejména v souvislosti s koncepcí trestněprávní odpovědnosti, zastávané v oblasti    
commom law. Viz např.  MARTIN, E. A. (ed.), Oxford Dictionary of Law. Oxford: Oxford University Press, 2003. 
P. 889.

6 ADAM, S., BLAISE, N. a N. COLETTE-BASECQZ, Conclusions in Adam, S., Colette-Basecqz, N. e.a. (eds.), La 
responsibilité pénale des personnes morales en Europe/Corporate criminal liability in Europe, Brussels, La 
Charte, 2008, (433) 445.
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ního práva, nemůže vést k uložení trestu, pokud dotyčná osoba toto chování nezavinila.7  
Definice toho, co přesně znamená pojem viny je však předmětem stále živé diskuse.8 V úz-
kém slova smyslu se pojem viny vztahuje na  psychický vztah mezi pachatelem a  jeho 
jednáním. V širším smyslu odkazuje pojem viny k otázce, zda chování lze přičíst konkrét-
nímu pachateli. Jestliže k jednání došlo na základě určitého volního vztahu jednající osoby 
k němu a jeho následkům (volní vztah úmyslu či nedbalosti v závislosti na povaze daného 
trestného činu), nemusí to ještě nutně vést k trestněprávní odpovědnosti. I viny již stano-
veny může být osoba následně zproštěna, pokud existují okolnosti vedoucí k tomu, že 
jednání nelze klást za vinu jednajícímu pachateli. Příkladem je, když byla osoba k jednání 
přinucena - přirozeně jsou-li splněny určité podniky připouštějící zproštění viny.

Teorie, požadující existenci mens rea, dovádí v diskusi o odpovědnosti právnických osob 
k výše zmiňované úzké interpretaci, tj. k psychickému vztah mezi pachatelem a činem. 
Obvyklé argumenty proti trestněprávní odpovědnosti mají původ v myšlence, že pod-
mínka mens rea požadavek nemůže být právnickou osobou naplněna. V některých zemích 
je předpokládáno, že nemůže být nikdy naplněna právnickou osobou. Kupř. v Německu 
pojem viny je požadován k tomu, aby byl možný trestněprávní postih, a podle německého 
práva tento požadavek nelze přenést na právnické osoby.9 Argumentace stojící za tímto 
východiskem uvádí, že pokud se člověk rozhodne jednat protiprávně, způsobilost přijmout 
takové rozhodnutí předpokládá volní sebeurčení a následnou způsobilost posoudit, co je 
zákonné a co není, což zase vyžaduje určitou morální vyspělost.10 V jiných zemích, například 
v Belgii, je tomu naopak – došlo k celkovému přizpůsobení odpovědnosti právnických 
osob odpovědnosti osob fyzických a  aplikuje se obecná trestněprávní odpovědnost 
právnických osob. Totéž platí pro Dánsko: podnik spolu s jeho majitelem a zaměstnanci 
jsou považovány za jedinou jednotku.11 

Posouzení, zda právnické osoby mohou být považovány za  trestněprávně odpovědné, 
se liší v závislosti na vnitřním fungování právnické osoby. V praxi právnická osoba zprav-
idla funguje prostřednictvím rozhodování určitých orgánů, tvořících součást této osoby. 
Mnohdy je toto rozhodnutí výsledkem anonymního hlasování. Proto, s výjimkou jedno-
myslných rozhodnutí, není možné určit, které fyzické osoby přijaly konkrétní rozhodnutí.12  

7 VAN DEN WYNGAERT, C. Strafrecht en strafprocesrecht. In hoofdlijnen, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2011, 
286.

8 Podrobněji k argumentům ve prospěch trestní odpovědnosti právnických osob viz např. Sepinwall, A. J., 
Guilty by Proxy: Expanding the Boundaries of Responsibility in the Face of Corporate Crime, Hastings Law 
Journal, 63, 2011, s. 411-454.

9 STRATENWERTH, G. Strafrechtliche Unternehmenshaftung? In: Geppert, K, Bohnert J., Rengier,R. (eds.), Fest-
schrift für Rudolf Schmitt zum 70. Geburtstag, Tübingen, 1992.,s 59; Schmitt., R. Strafrechtliche Maßnahmen 
gegen Verbände. Gleichzeitig ein Beitrag zur Lehre von den strafrechtlichen Unrechtsfolgen, Stuttgart, 1958, 
s. 187.

10 SCHMITT, R.  op. cit. in 8,  s. 187.
11 TOFTEGAARD NIELSEN, G. Criminal liability of companies in Denmark. Eighty years of experience In Adam, 

S., Colette-Basecqz, N. e.a. (eds.),  op. cit. in 5, s. 10.
12 VAN DEN WYNGAERT op. cii. in 6, s. 122.
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Ve Finsku např. příslušná legislativa tuto nesnáz předpokládá.13 Základním pravidlem je, že 
mens rea je předpokladem trestní odpovědnosti. Trestní odpovědnost právnických osob 
stanoví jako obecný požadavek, aby se pachatel dopustil trestného činu, což předpokládá 
úmyslné nebo nedbalostní jednání. Existují však dvě výjimky, přičemž první se týká prob-
lematiky anonymního hlasování: trestní odpovědnost může být omezena na právnick-
ou osobu na základě tzv. anonymní vině, což znamená, že pachatel není identifikován. 
Ve srovnání s úpravou v  jiných zemích EU to vypadá, že ve většině z nich je požadavek 
mens rea nezbytný. Pouze v několika zemích není třeba jeho určení.14 Jak bude uvedeno 
dále, je třeba k tomuto rozdílu přistupovat s jistou obezřetností.

Řešením, jež umožňuje částečně překonat obtíže se stanovením mens rea je začlenění 
speciálních trestných činů do zákonné úpravy, u nichž není vyžadován žádný psychický 
prvek pro určení trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Jinými slovy řečeno, trest-
ní odpovědnost vyvolává samotné porušení zákona. Slovensko v odpovědi na otázky výz-
kumného dotazníku pro potřeby Komise EU uvedlo, že vnitrostátní právní předpis “vytvořil 
specifický druh (objektivizované) odpovědnosti právnických osob, nevyžadující psychický 
vztah osoby daný zaviněním“.15 Je třeba uvést, že v členských zemích, kde není trestní 
odpovědnost právnických osob obecně akceptována, je podobné řešení rovněž uváděno 
jako prostředek k  zavedení této úpravy, aniž by musely použít pojem "viny" přičítané 
právnickým osobám. Např. Německu získává stále větší podporu návrh vzdání se sankcí, 
které jsou závislé na vině, a namísto toho zavést normy, které, bez ohledu na vinu dotyčné 
osoby, povedou k omezení ohrožení, jež tyto osoby představují.16 

Požadavek na mens rea je třeba chápat diferencovaně. Většina členských států podob-
ný pojem jako východisko trestněprávní odpovědnosti uznává, avšak část z  nich dále 
naznačuje, že jejich zákony vztahují požadavek mens rea na právnické osoby, avšak z toho 
důvodu, nedělí trestněprávní odpovědnost na fyzické osoby a právnické osoby. To zna-
mená, že právní úprava těchto států nepředpokládá požadavek mens rea jako námitku 
proti trestní odpovědnosti právnických osob: v této souvislosti členské státy totiž považují 
požadavek mens rea za rovnocenný pro fyzické osoby jako pro právnické osoby.17 

Rozmanitost a  odchylky, týkající se uplatňování požadavku mens rea naznačují celko-
vé rozdíly v úpravě napříč členskými státy EU: zatímco země jako Německo nepokrytě 
vylučují možnost trestněprávní odpovědnosti, protože mens rea se nikdy neaplikuje vůči 
právnickým osobám, jiné země jej vůči těmto osobám uplatňují co více, upravují stejné 
posouzení tohoto požadavku u fyzických i u právnických osob. V Dánsku uplatňuje ju-

13 RONE, D. On Institute of Criminal Liability of Legal Entities In Eight Countries – Nordic Countries (Finland, 
Sweden, Norway, Iceland and Denmark). March 15, 2006, Ministry of Justice of the Republic of Latvia, p. 12 ad. 
Dostupné online na http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cauItZ-fUckJ:at.gov.lv/files/
uploads/files/7_Resursi/Petijumi/lv_documents_petijumi_LEGAL_SCIENTIFIC_RESEARCH_07_03_2006.doc

14 Blíže biz VERMUELEN, G., DE BONDT, W. a  C. RYCKMEN. Liability of Legal Persons in the EU. Maklu, Antwer-
pen, 2012, s. 52 ad. Podle dotazníku zaslaného všem členským státům 19 % dotázaných států uvedlo, že 
jejich právní řád nevyžaduje určení mens rea u trestněprávní odpovědnosti právnické osoby.

15 Tamtéž.
16 STRATENWERTH, G. op.cit. in 8, s. 303- 305.
17 VERMUELEN, G., DE BONDT, W. a C. RYCKMEN, op. cit. in 12, s. 53.
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dikatura týkající se trestní odpovědnosti právnických osob stejné požadavky na  mens 
rea jako u fyzických osob, tedy úmysl nebo nedbalost, v závislosti na konkrétním druhu 
trestné činnosti. Žalobce nemusí dokázat, že zavinění lze přičíst jednotlivým fyzickým 
osobám. Lze-li určit, že k trestnému činu došlo tím, že právnická osoba jako takové nepl-
nila dostatečně zodpovědně své povinnosti vybrat, instruovat a dohlížet na zaměstnance 
nebo zorganizovat a rozčlenit pracovní procesy, lze takové opomenutí nebo zanedbání 
péče na základě celkového posouzení považovat za základ trestněprávní odpovědnosti.18  
I v Belgii, přestože mens rea nelze vždy s určitostí stanovit, je odůvodnění trestněprávní 
odpovědnosti právnických osob zhruba obdobná jako v Dánsku. Z toho vyplývá, že pokud 
je prokázán faktický a volní prvek, aplikují tyto země trestněprávní odpovědnost právnick-
ých osob.19 Podobně právní úprava Nizozemska nachází rozdíly v přičítání viny v povaze 
jednotlivých trestných činů, a nikoli v odlišné povaze fyzické a právnické osoby, která je 
odpovědná. V podstatě je tedy samotný princip mens rea stejnou měrou platný pro fyzické 
i pro právnické osoby.

V některých členských státech se přístup se liší v závislosti na tom, jaká která fyzická oso-
ba trestný čin spáchala. V Rakousku se požadavek mens rea může odlišovat se v závis-
losti na  tom, zda osoba má v  rámci dané právnické osoby vysoké či nízké postavení.20 
Taková argumentace je úzce propojena se samotnou existencí různých metod přičítání 
odpovědnosti, o nichž bude pojednáno dále. 

Ve Španělsku kombinace nové kodifikace zákonem 5/2010 ze dne 22. října 2010 a poněkud 
vágní znění článku 31 bis.1 španělského trestního zákoníku přispívá ke složitosti naplnění 
požadovaného volného prvku. Existuje rozdíl založený na  tom, která fyzická osoba se 
dopustila porušení. Na  jedné straně může být právnická osoba odpovědná za  trest-
né činy spáchané zaměstnanci, pouze pokud spáchání tohoto činu bylo umožněno 
z  nedostatečné kontroly či nutného dohledu nad činností zaměstnanců. Toto ustano-
vení implikuje požadavek "vinného stavu mysli" právnické osoby k  možnosti přičtení 
trestněprávní odpovědnosti, avšak je konstruována jako požadavek určité "organizační 
viny" dané právnické osoby.21 Na  druhé straně by se dalo říci - vzhledem k  tomu, že 
španělské právo odpovědnost právnické osoby za trestný čin spáchaný zástupcem nebo 
orgánem není právně závislá na chybě organizace - že v takovém případě zákon stanovil 
objektivní trestní odpovědnost právnické osoby. I tak vzhledem k tomu, že podle zásady 
odpovědnosti za  zavinění španělské právo zakazuje ve  své Ústavě princip objektivní 
odpovědnosti, je možno předpokládat, že španělské soudy budou vyžadovat jistou míru 
provinění (např. nedostatek uspokojivé organizace), aby provedly přičtení trestněprávní 
odpovědnosti právnické osobě za trestný čin spáchaný jejím zástupcem nebo orgánem. 
Lze proto tvrdit, že Španělsko vyžaduje k přičtení trestní odpovědnosti právnické osobě 
určitý druh organizační viny. Tento druh viny, se však zřetelně liší od koncepce mens rea 

18 RONE, D. op. cit. In  11, s. 26 ad.
19 VERMUELEN, G., DE BONDT, W.a C. RYCKMEN, op. cit. in 12, s. 54.
20 Blíže viz UHLÍŘOVÁ, M. Criminal Liability of Legal Persons – A Comparison of Czech and Austrian  Legisla-

tion, 17th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2014. Procedia Economics and 
Finance. Volume 12, 2014, s. 702 ad.

21 HERNÁNDEZ, M. Spanish Criminal Code Reform 2015: corporate compliance programs. Dostupné online na  
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e3dabe6e-ebc5-486b-94d3-283b3baf73c5
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aplikované na trestněprávní odpovědnost fyzických osob, která ve Španělsku je založena 
na prokázaném úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Tento model se dá zařadit do středu mezi 
teorii alter ego teorie agregační (viz dále). 

Co se týče jiných členských států, je možno uvést, že např. ve  Francii, i  přes existující 
zákonná ustanovení, pokud jde o posuzování naplnění volního prvku, je judikatura spíše 
flexibilní. V tomto existuje v aplikaci národních úprav velká variabilita: při srovnání Fran-
cie a Polska mají oba členské státy rámcovou právní úpravu obdobnou, vyžadující iden-
tifikaci konkrétního jedince jako pachatele činu přičitatelného právnické osobě, avšak 
požadavek mens rea je koncipován zcela odlišně. Ve Francii spočívá na fyzické osobě. Když 
je požadavek naplněn a jednání lze přičíst právnické osobě, určení volního prvku na úrovni 
právnické osoby není vyžadováno. V Polsku požadavek mens rea spočívá též na právnické 
osobě.22 

Závěrem této části, týkající se požadavku mens rea ve vztahu k trestněprávní odpovědnosti 
právnických osob, je možno rozdělit národní úpravy v členských státech do dvou hlavních 
skupin. V  první jsou ty země, jejichž zákony neobsahují trestněprávní odpovědnost 
právnických osob založenou na  posouzení, zda v  případě právnické osoby může být 
vůbec naplněn volní prvek. Ve druhé skupině pak jsou státy, jejichž zákony připouštějí 
trestněprávní odpovědnost právnických osob s rozdílným koncepčním pojetím. Zhruba 
se lze setkat se třemi hlavními přístupy.23 U prvního, regulačního modelu se předpokládá 
požadavek mens rea vůči právnické osobě, u druhého se vychází z přičtení zavinění fy-
zické osoby osobě právnické a u třetího úprava vychází z určení samostatného zavinění 
právnické osoby, jež může spočívat kupř. v nedostatcích v organizační struktuře. 

3. Různé modely přičítání

V další části příspěvku se budeme zabývat existujícími teoriemi či koncepcemi přičítání. 
Nutno předeslat, že neexistuje jednotná široce přijatá teorie zavinění právnických osob 
a korporací. Zpravidla jsou uváděny tři teoretické přístupy či východiska, které se v dalším 
pokusíme charakterizovat na příkladu jejich uplatnění v pozitivním právu jednotlivých 
evropských zemí. V tomto kontextu je nicméně příhodné zmínit se o vzniku a rozvoji čtvrté 
koncepce. První teorií, jež se pokusíme přiblížit, je teorie zástupné odpovědnosti (respon-
deat superior); druhou teorie identifikace a třetí pak teorie agregační. Konečně se setkáme 
autory, prosazujícími uplatnění tzv. organizačního modelu, nazývaného též „self-identity 
model“.

První z uvedených - teorie zástupné odpovědnosti (respondeat superior), se přiklání k téměř 
občanskoprávní koncepci přičítání, když uvádí, že "jakékoli" pochybení zaměstnance 
právnické osoby může vést k odpovědnosti právnické osoby. Jedinou podmínkou je, že 

22 VERMUELEN, G., DE BONDT, W. a C. RYCKMEN, op. cit. in 12, s. 55.
23 ADAM, S., N. BLAISE a  N. COLETTE-BASECQZ, op. cit. in 5, s. 446.
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šlo o jednání ve prospěch společnosti, resp. v rámci jeho předmětu činnosti (podnikání).24  
Obecně řečeno je čin přičítán zaměstnavateli v dvoustupňovém procesu. Nejprve je zk-
oumáno, zda jsou chováním zaměstnance naplněny prvky skutkové podstaty trestného 
činu či nikoliv. Následně jsou tyto prvky „zkopírovány“ a přičteny k tíži zaměstnavatele, a to 
na základě zaměstnaneckého vztahu, který mezi oběma existuje. Přirozeně existují různé 
modifikace této teorie. V angloamerickém právu byl tento model přenesen do sféry trest-
ního práva,  aby byla možná trestní odpovědnost nadřízeného či zaměstnavatele za činy 
zástupce, resp. zaměstnance.25 V některých judikátech je dokonce určována odpovědnost 
za trestné činy spáchané osobami, jež z právního hlediska nejsou zaměstnanci. V tomto 
mechanismu odpovědnosti přebírá společnost veškerou odpovědnost za chování svých 
zaměstnanců. Tento systém se používá mimo jiné v Irsku.

Druhou teorií je teorie alter ego /teorie identifikace/, která tvrdí, že trestní odpovědnost 
právnické osoby mohou přivodit pouze manažeři a zaměstnanci s určitou odpovědností. 
To platí zejména pro trestné činy, které vyžadují mens rea.26 Příčina toho, že na  rozdíl 
od teorie zástupné odpovědnosti se koncepce alter ego vyskytuje zejména v souvislosti 
s  trestnými činy vyžadujícími mens rea,27 spočívá v okolnosti, že podle teorie zástupné 
odpovědnosti zákon nestanoví podmínku, aby nadřízený či zaměstnavatel skutečně jed-
nal (či skutečně věděl) a nedochází ke ztotožnění jednání zaměstnavatele a zaměstnance. 
Tedy jinak řečeno, jedná se zde pouze o technickou otázku přičtení jednání zaměstnance 
jeho zaměstnavateli. Naopak v  případě koncepce alter ego, namísto aby jednali jmé-
nem společnosti, vystupují top manažeři (zástupci společnosti) jako společnost sama. 
Dochází k vysokému stupni ztotožnění mezi společností a určitou fyzickou osobou a toto 
představuje vhodný kontext k přičtení společnosti trestných činů, jež vyžadují přítomnost 
volního prvku -  úmyslu či nedbalosti.28 Tato teorie byla de facto vytvořena k tomu, aby 
vyvážila nedostatky teorie zástupné odpovědnosti (jež byla v mnoha případech použita 
zejména pro objektivizaci odpovědnosti), a spočívá na koncepci personifikace právnické 
osoby.29 Rozdíl od  teorie zástupné odpovědnosti je zde dán tím, že chování a myšlení 
určitého jedince lze označit jako jednání a myšlení právnické osoby jako takové. Konec 
konců – podle zastánců této teorie – při neexistenci přirozených schopností právnické os-
oby jednat sama za sebe, musí tato jednat, ať přímo či nepřímo, prostřednictvím lidských 
jedinců. Nejnovější aproximační předpisy EU, týkající se odpovědnosti právnických osob, 

24 Viz např. PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. 5 díl.: Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského 
zákoníku). Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 54.

25 LEDERMAN, E. op. cit in 24, s. 652. K principům a uplatnění teorie zástupné odpovědnosti v trestním právu 
trestním právu  v anglosaské právní nauce viz např. Leigh, L. H., Strict and Vicarious Liability: A Study in 
Administrative Criminal Law, Sweet & Maxwell, 1982. S. 121.

26 HUBER, B. Trestní odpovědnost korporací: Požadavky v rámci mezinárodních konvencí a jejich aplikace v ev-
ropských zemích. Trestní právo. 2000, č. 9, s. 4: LEDERMAN, E. op. cit. in  24, s. 654. ad.

27 Přestože nezřídka existuje souvislost mezi modely přičítání a požadavkem mens rea, měly by být oba pojmy 
posuzování samostatně. Někdy může požadavek na mens rea vysvětlit, proč určitý model není vůbec nebo 
je jen v menší míře aplikován na tyto trestné činy, ale u dalších představují kritéria pro přičtení jednu samo-
statnou skupinou pravidel a providla pro určení mens rea tvoří jinou skupinu.

28 WELLS, C. Corporate criminal responsibility in Tully, S. (ed.), Research handbook on corporate legal respon-
sibility, Cheltenham/Northampton, Elgar, 2005, pozn. 72 na s. 151.

29 LEDERMAN, E. op. cit. in 24, s. 655.
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např. Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 21. února 2005 o útocích proti informačním 
systémům či směrnice 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o ochraně životního prostředí 
prostřednictvím trestního práva30 je rovněž možno spojit s  touto teorií. Problémem je, 
do jaké míry lze podmínit trestněprávní odpovědnost právnické osoby za jednání jejího 
vrcholného reprezentanta požadavkem, aby spáchání tohoto činu bylo autorizováno, 
vyžadováno, nařízeno, vykonáno či z nedbalosti tolerováno představenstvem nebo vy-
sokými manažery. Zde neexistuje jednotný názor na to, do jaké míry neřízení, iniciování či 
přinejmenším tolerování představenstvem společnosti tvoří nedílnou součást teorie alter 
ego. Stejně jako u teorie zástupné odpovědnosti, i zastánci této teorie jsou zajedno v tom, 
že musí být určena konkrétní fyzická osoba, která jednala (u teorie zástupné odpovědnosti 
to může být kterýkoliv zaměstnanec, u teorie identifikace by se mělo jednat o vrcholného 
představitele právnické osoby). V  tom spočívá rozdíl mezi oběma zmíněnými teoriemi 
od další teorie – teorie agregační. 

Agregační teorii vyvinula nauka31 jako alternativní model, neboť její část pociťovala 
potřebu vymezit kolektivní odpovědnost jedinců v rámci právnické osoby, místo určení 
jediného pachatele v případech, kdy předchozí postupy vedoucí k přičtení trestněprávní 
odpovědnosti nemohli vzít v úvahu složitost rozhodování v moderní společnosti.32 Proto se 
podle této novější teorie nazývané též jako teorie slučování, týká slučování kumulativního 
jednání, které ve svém výsledku vedlo ke spáchání trestného činu. Podle této teorie lze 
propojit uvažování několika zástupců či zaměstnanců právnické osoby, čímž se dosáhne 
požadovaného volního vztahu. Je tak možné, aby se - podle této teorie - zdánlivě „nev-
inné“ jednání zaměstnanců či zástupců změnilo na jednání či opomenutí společnosti, jež 
má povahu trestné činnosti. Je třeba konstatovat, že volní prvek, který je vytvořen za po-
moci agregační teorie, není nutně synonymem pro zločinný úmysl, vyžadovaný u trest-
ných činů s charakterem úmyslného zavinění (mens rea). Konec konců prvek racionality 
je spojen s věděním, zatímco úmysl lze chápat jako prvek volní, často spojovaný výlučně 
s jedinci (fyzickými osobami).33 Následkem toho vyžaduje, podle názoru některých autorů, 
agregační teorie identifikování určité firemní kultury (“corporate culture”), jejíž existence 
umožňuje, toleruje či napomáhá spáchání trestného činu. Jinou významnou podmínkou je 
zjištění skutečnosti, zda společnost podnikla dostatečná organizační opatření k tomu, aby 
spáchání trestného činu zabránila. Tyto úvahy pak nalezneme u poslední teorie, vysvětlující 
postup přičtení trestněprávní odpovědnosti právnické osobě, kterou se budeme dále za-
bývat, jíž je - teorie organizačního modelu (self-identity doctrine).34  

Tato čtvrtá teorie, teorie organizačního modelu, je založena na presumpci, že právnické 
osoby mají mechanismus k vyjádření své povahy a vlastní identity a mohou tedy nést 

30 Council Framework Decision of 21 February 2005 on attacks against information systems; Directive 2008/99/
EC of the EP and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal 
law.

31 Např. FISSE, B. a J. BRAITHWAITE. Corporations, Crime and Accountability. Sydney: Cambridge University 
Press, 1993.

32 WALSH, C. a A. PYRICH. Corporate Compliance Programs as a Defense to Criminal Liability: Can a Corpora-
tion Save its Soul? Rutgers Law Review 605. 1995, s. 625.

33 LEDERMAN, E. op. cit. in 24, s. 665-669.
34 COLVIN, E. Corporate Personality and Criminal liability, Criminal Law Forum, 1995, s. 1-44.
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odpovědnost za trestné činy, aniž by tyto činy nutně musely být ztotožněny s chováním 
konkrétních jedinců. Zejména velké a  složité korporace nelze dost dobře redukovat 
na součet osob k nim přináležejících.35 Teorie organizačního modelu vychází z realismu, 
nicméně přesto, či snad právě proto, je předmětem značných diskusí. Její odpůrci ji 
odmítají pro zjevný velkou šíři a neurčitost,36 zatímco její zastánci se domnívají, že tento 
model přesněji odráží povahu korporátní odpovědnosti a rozhodování nežli předchozí tři 
teorie, které jsou v podstatě, založené na chování jedinců.37 Výběr některé z nich nemá 
jen teoretický význam a může mít v praxi dalekosáhlé následky. Jedním z nejnovějších 
a  průlomových příkladů toho, jaký dopad může mít volba organizačního modelu 
na trestněprávní odpovědnost právnických osob je britský zákon o odpovědnosti korpo-
race za úmrtí z roku 2007.38 Pětadvacet let po katastrofě britského trajektu MS Herald of 
Free Enterprise tento zákon umožnil mnohem realističtější přístup (ale jen pro odpovědnost 
firem za lidská úmrtí) ve srovnání s konzervativnější teorií alter ego.39 Zákon je nicméně 
stále částečně svázán s teorií alter ego, neboť požaduje podstatné spojení se selháním 
vrcholového managementu (ale opět bez potřeby hledání konkrétního jedince). Uvedená 
odlišnost je příznačná pro diskusi, která probíhá o této koncepci přičítání. V podstatě exis-
tují dvě hlavní možnosti jak definovat vztah mezi organizační teorií a předchozími třemi.40  
Prvním pohledem je možno na teorii nazírat jako na jako pokračování jiných modelů a ze-
jména jako progresivní rozvinutí konceptu agregace. Teoretická linie vývoje odpovědnosti 
teorií přičítání začíná představou přizpůsobení a napodobení (zástupná odpovědnost, 
resp. alter ego), pokračuje přes agregační teorii a kulminuje konceptem self-identity. Druhý 
pohled naopak zdůrazňuje, že se koncept self-identity, na  rozdíl od ostatních tří teorií, 
zaměřuje na  odpovědnost společnosti samotné, a  nikoliv na  odpovědnost následující 
přičtení trestných činů spáchaných jednotlivci.

4. Závěr

S  ohledem na  probíhající diskuse a  nejednoznačnosti organizační teorie lze shrnout, 
že v praxi se státy přiklánějí – až na výjimky – k použití teorie zástupné odpovědnosti 
a  identifikační teorie. Mnohé členské státy EU používají varianty (a  kombinace) teorie 

35 ROEF, D. a T. DE ROOS. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon in Nederland: rechtstheo-
retische beschouwingen bij enkele praktische knelpunten” in Faure. M., Schwarz, K., De strafrechtelijke en 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerp, Intersentia, 1998, s. 
91.

36 STRATENWERTH, G. op. cit in 8, .s. 183.
37 PINTO, A. a M. EVANS Corporate Criminal Liability. Sweet & Maxwell. 2003, 432; C. Wells, Corporate criminal 

responsibility” , op. cit. in  27, s.147-159.
38 SCHNEIDER, A. Corporate Liability for Manslaughter – A comparison between English and German Law, 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2008, s. 22-43.
39 K havárií trajektu roku 1987 a jejím právním důsledkům viz např. Wehrenberg,S., Strafrechtliche Verant-

wortlichkeit von Wirtschaftsunternehmen. Dostupné online na
      http://www.blumgrob.ch/pdfs/07_unternehmensstrafbarkeit.pdf, str. 6-31.
40 LEDERMAN, E. Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and mitation toward 

Aggregation and the Search for Self-Identity. Buffalo Criminal Law Review. 2001, s. 665-669.
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zástupné odpovědnosti a  teorie alter ego, mnohdy s modifikacemi, které jsou spojeny 
s  uplatněním prvků teorií agregační a  organizačního modelu. K  obdobnému závěru 
lze dospět i s ohledem na právní úpravu domácí, která v rámci zákona o trestněprávní 
odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. vychází z  modelu tzv. pravé trestní 
odpovědnosti, jako modifikovaného modelu alter ego. V  něm jsou právnické osoby 
považovány za  odlišné subjekty od  osob fyzických, vytvořeny uměle, a  přesto jsou 
způsobilé k  právním a  protiprávním úkonům a  jsou odpovědny v  právních vztazích. 
Právnické osobě se dle zákona přičítají k odpovědnosti trestné činy, kterých se jejím jmé-
nem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti dopustil:

a) statutární orgán, člen tohoto orgánu nebo osoba jiná, jež je oprávněna jménem 
nebo za právnickou osobu jednat, 

b) osoby, které vykonávají řídicí nebo kontrolní činnost, 
c) osoby vykonávající rozhodující vliv na řízení právnické osoby,
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů.

Přičitatelnost právnické osobě je vázána na podmínku, že jednání některé z uvedených 
osob bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost 
právnické osoby.
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Smlouva o dílo1

Contract for work
KAREL MAREK2

Abstrakt
Smlouva o dílo je zřejmě druhým nejčastěji používaným smluvním typem (po smlouvě 
kupní), proto považujeme za vhodné věnovat se této smlouvě - nově upravené v novém 
občanském zákoníku. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla a objedna-
tel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, 
pokud nespadá pod kupní smlouvu, její údržba, provedení opravy nebo úpravy určité věci 
nebo výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, oprava nebo úprava stavby 
nebo její části.

Nová úprava, daná občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., nahradila úpravu smlouvy o dílo, 
danou zrušeným občanským zákoníkem z roku 1964, i obchodním zákoníkem z roku 1991, 
který byl novým ObčZ rovněž zrušen.  

Příspěvek se zabývá nejdůležitějšími ustanoveními nové úpravy smlouvy o dílo. Za základ 
nové úpravy byla vzata úprava obchodního zákoníku s  přihlédnutím k  některým 
zahraničním úpravám, protože pojetí smlouvy o  dílo v  dřívějším občanském zákoníku 
bylo poplatné jeho původní koncepci z r. 1964 a vzoru občanského zákoníku z r. 1950. 
V určitých směrech se přihlíží i k některým ustanovením někdejšího zákoníku mezinárod-
ního obchodu/ZMO/, jehož normativní konstrukce obchodní zákoník přejímal, ale které 
byly často formulovány přesněji a přehledněji v ZMO. 

V  zájmu přehlednosti úpravy je text strukturován tak, že nejprve upravuje smlouvu 
o dílo obecně a poté odchylky o ceně díla sjednané podle rozpočtu, o díle prováděném 
na nemovitých věcech a o dílech s nehmotným výsledkem.

Klíčová slova
občanské právo, obchodní právo, občanský zákoník, nový občanský zákoník, obchodní 
zákoník, smlouva o dílo.  

Abstract
Contract for work is probably the second most widely used type of contract (next to the 
purchase contract).  Therefore it´s complex regal regulation is very important for the un-
ambiguous definition of the rights and obligations of the parties to the contract. By the 
contract for work, the contractor undertakes to perform certain work and the employer 
undertakes to pay the price for its performance. Work as defined by the law manufacture 
specified products (provided the manufacture does not fall under the notion of a purchase 

1 Příspěvek vznikl v rámci interního projektu : “Vliv nového soukromého práva na smluvní vztahy mezi pod-
nikateli“.

2 prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha, email: k.marek@centrum.cz



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 118

contract), the maintenance, repair or modification of certain items or the result of other 
activities. Fabrication, repair or modification of buildings or parts thereof shall be always 
covered by contracts for work.

The new legislation, given by the Civil Code, Law No. 89/ 2012 Coll. and effective from 1 
January 2014, replaced the regulation of the contract for work, as contained in the abol-
ished Civil Code of 1964 , as well as the in the Czech Commercial Code of 1991 that was 
also cancelled by the new Civil Code of 2012.

The paper describes the most important provisions of the new shape the of contract for 
work. The basis for the draft new legislation was taken from the regulation of this contract 
by the Commercial Code and having taken regard to certain legal regulations by other 
countries, because the concept of contract work as contained in the former Civil Code 
was strongly influenced by its original design from 1964 and the by patterns of the Civil 
Code of 1950. In some respect certain provisions of former Code of International Trade 
were also take into account, the normative structure of which was “borrowed” by the later 
Commercial Code. The new Civil Code regulation, however, should be more precise and 
clearer than the previous arrangements.

In the interest of clarity, the contract is structured so that the introductory rules cover 
contracts for work in general and thereafter follow rules for deviation from the price of the 
work according to the agreed budget, for the work carried out on real estate and works 
concerning intangible assets.

Key words
civil law, business  law, Civil Code, New Civil Code,  Commercial  Code, Contract for Work

Úvodem

Smlouva o dílo je zřejmě druhým nejčastěji používaným smluvním typem (po smlouvě 
kupní), proto považujeme za vhodné věnovat se této smlouvě - nově upravené v novém 
občanském zákoníku. 

Základní ustanovení určuje, že smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
cenu. 

Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, an-
ebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, 
platí za ujednanou cena placená za takové nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy 
a za obdobných smluvních podmínek.

Důvodová zpráva uvádí, že nová úprava má odstranit dualismus úpravy neobchodní 
a  obchodní smlouvy o  dílo. Za  základ návrhu nové úpravy byla vzata úprava obchod-
ního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním úpravám, protože pojetí smlouvy 
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o dílo v platném občanském zákoníku je poplatné jeho původní koncepci z r. 1964 a vzoru 
občanského zákoníku z r. 1950. V určitých směrech se přihlíží i k některým ustanovením 
někdejšího zákoníku mezinárodního obchodu/ZMO/, jehož normativní konstrukce platný 
obchodní zákoník přejímal, ale které byly často formulovány přesněji a přehledněji ZMO.

Dílo je pojato standardně jako činnost (práce), přičemž práce jako plnění smlouvy o dílo 
se od práce poskytované zaměstnancem na základě pracovní smlouvy liší zejména tím, že 
podle smlouvy o dílo vykonává zhotovitel činnost samostatně, podle vlastního rozvrhu, 
s vlastními prostředky a na vlastní riziko, nepodléhaje zásadně ani soustavnému dozoru, 
ani řízení objednatele.

Zhotovitel provádí dílo osobně nebo je nechává provést pod svým osobním vedením jen 
tehdy, je-li to zapotřebí vzhledem k jeho osobním vlastnostem nebo k povaze díla. Ne-
jedná-li se o takový případ, může zhotovitel pověřit provedením nebo vedením díla jinou 
osobu, pak ale, již podle obecné úpravy závazkového práva, odpovídá za řádné plnění 
jako by dílo provedl sám.

Velmi často je k  provedení díla potřebná součinnost zhotovitele v  různých formách 
(dostavit se ke zkoušce šatů šitých na míru, předat věc k provedení opravy, umožnit vstup 
do domu nebo bytu, zajistit staveniště atp.). Občanský zákoník řeší na obecné úrovni různé 
aspekty těchto situací. Zhotovitel není příkazníkem objednatele, nepodléhá tudíž zásadně 
jeho pokynům, může to však být v určitém rozsahu ujednáno. Stejně tak může (a někdy 
pro určité případy musí) být ujednáno, že objednatel dodá zhotoviteli věc nebo materiál 
k provedení díla apod. Pro tyto případy je převzato řešení, že zhotovitel jako osoba, která 
dílo provádí na svoji odpovědnost, musí případné příkazy objednatele stejně jako věci 
případně objednatelem k provedení díla předané s dostatečnou péčí prověřit a upozornit 
na jejich případné vady. Řešena je i situace, kdy objednatel, ač k tomu smluvně zavázán, 
věc nedodá.

Právě proto, že je pravidlem, že zhotovitel při provádění díla příkazům objednatele nepo-
dléhá, musí zákon vyhradit objednateli právo kontroly nad prováděním díla. V tom směru 
se přejímá dosavadní pojetí občanského a obchodního zákoníku.

Povinnost provést dílo zhotovitel splní jeho dokončením a  předáním, své povinnosti 
objednatel splní zaplacením ceny. Řeší také zvláštní případy, kdy je dílo předáváno 
po částech, kdy je cena určena jen odhadem, kdy je dílo z různých příčin zmařeno apod.

Pokud jde o vady díla, odkazuje se shodně s dřívějšími úpravami na přiměřená použití 
ustanovení o kupní smlouvě.

Cíl, metody, pojmy a východiska 

Cílem je hodnotit novou právní úpravu. Používá se zejména metody komparativní a ana-
lytické. 



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 120

Dílo je podle důvodové zprávy pojato jako činnost (práce), přičemž práce jako plnění 
smlouvy o dílo se od práce poskytované zaměstnancem na základě pracovní smlouvy 
liší, přičemž nepodléhá ani soustavnému dozoru ani řízení objednatele. K tomu je možno 
uvést, že je přitom celá řada případů, kdy je prováděn průběžně technický dozor objed-
natele prováděn /např. ve výstavbě/.

Jak je vidět z právní úpravy, půjde o činnost; oproti dosavadní úpravě nemusí být však 
tato činnost hmotně zachycená. Protože nová právní úprava vychází z dosavadní úpravy 
obchodněprávní, může být více přijatelná pro podnikatelskou než pro občanskou sféru. 

Úprava pak vychází z toho, že zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu (jiné 
osoby), odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Smlouva o dílo se začasté využívá právě ve výstavbě, kde je východiskem zvládnutí po-
jmového aparátu, který se vytvořil a kde použití příslušného pojmu s jeho daným obsa-
hem vytvořeným jako obchodní zvyklost může být východiskem pro stanovení povinnosti 
některé ze smluvních stran. Proto se věnujeme nejprve těmto otázkám. 

Stavbou se rozumí stavební dílo bez zřetele na jeho stavebně technické provedení, účel 
a dobu trvání. Kromě jednoduchých či liniových staveb, a to zvláště u staveb průmyslových, 
se stavba pravidelně člení na: stavební část stavby (která však zahrnuje i jiné než stavební 
dodávky, a to ty, které do stavební části přísluší, např. světelné elektroinstalace, zdravotní 
techniku, rozvody ústředního vytápění apod.) a technologickou část stavby (nazývanou 
též strojně technologickou částí stavby).

Stavební část stavby členíme na  stavební objekty. Stavební objekt je definován jako 
prostorově ucelená část stavby, která je její základní částí.

Provozní celek (PC) je souhrn vzájemně funkčně navazujících provozních souborů, vy-
konávající úplný technologický proces, popř. úplný technologický proces speciální jed-
noho druhu, určený dokumentací stavby a uváděný do provozu zpravidla v souvislém 
čase. Provozní celek je v hlavních rysech charakterizován druhem procesu, pro který je 
pořizován.

Provozní celek se člení na provozní soubory, a to obvykle na několik provozních souborů 
strojního, elektrotechnického a dalšího zařízení (u technologických staveb) pro základ-
ní technologický proces (resp. technologický proces speciální) a  z  dalších provozních 
souborů pro doplňkově technologické procesy. Za provozní celek se považují úplná tech-
nologická zařízení např. pro strojírenský závod či úpravna odpadních vod.

U složitých výrobních staveb je možno provozní celek členit na dílčí provozní celky. Pro-
vozní celek těchto staveb je charakterizován kompletností technologie od vstupu surovin, 
polotovarů a  jiných materiálů určených ke  zpracování až po  výstup finálních výrobků, 
případně včetně balení a expedice.

Dílčí provozní celek (DPC) je souhrn vzájemně funkčně navazujících provozních souborů, 
vykonávající dílčí část úplného technologického procesu, popř. dílčí část úplného techno-
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logického procesu speciálního, určený dokumentací stavby a uváděný do provozu zprav-
idla v souvislém čase.

Také dílčí provozní celek se člení na  provozní soubory, u  výrobních staveb je charak-
terizován uzavřeným technologickým procesem, který je na vstupu a výstupu obvykle 
ukončen jeho částečným přerušením (mezisklad, silo, skládka atd.). Při návrhu členění 
je třeba vycházet ze zajištění komplexnosti funkce příslušného dílčího provozního celku 
tak, aby bylo možno zajistit provádění samostatných komplexních vyzkoušení dílčích 
provozních celků a  jejich postupné předávání a přípravu pro následný zkušební provoz 
(garanční zkoušky).

Provozní soubor (PS) je funkčně ucelená část provozního celku, dílčího provozního celku 
nebo technologické části stavby (soubor strojů a zařízení tvořící samostatný funkční celek), 
tvořená souhrnem technologických zařízení, vykonávající ucelený dílčí technologický, tj. 
samostatný proces, popř. technologický speciální proces, nebo úplný technologický pro-
ces doplňkový, určená dokumentací stavby a uváděná do provozu zpravidla v souvislém 
čase.

Provozní soubor se zpravidla člení na  provozní jednotky nebo na  provozní jednotky 
a základní jednotky anebo přímo na základní jednotky. Pokud je to účelné (např. pro doda-
vatelské zajištění stavby), člení se provozní soubor na dílčí provozní soubory, nebo na dílčí 
provozní soubory a provozní jednotky.

Dílčí provozní soubor (DPS) je funkčně ucelená část provozního souboru, tvořená souhr-
nem technologických zařízení a  vykonávající samostatný dílčí technologický proces 
(popř. technologický proces speciální nebo doplňkový), určená dokumentací stavby 
a  uváděná do  provozu zpravidla v  souvislém čase. Používá se jen výjimečně u  velmi 
členitých a složitých zařízení, kdy mezi provozní soubor a provozní jednotku je účelné 
nebo potřebné vložil další mezistupeň. Člení se na provozní jednotky nebo na provozní 
jednotky a základní jednotky anebo přímo na základní jednotky.

Provozní jednotka (PJ) je funkčně ucelená část provozního souboru nebo dílčího pro-
vozního souboru, tvořená souhrnem technologických zařízení a vykonávající ucelenou 
část dílčího technologického procesu určeného dokumentací stavby.

Provozní jednotka se může členit na základní jednotky. Funkční skladba provozní jednotky 
se stanoví v dokumentaci stavby a její funkci lze ověřit jen současným vyzkoušením všech 
základních jednotek ji tvořících.

Základní jednotka (ZJ) je výrobek dodávaný jedním výrobcem, který má jako celek samo-
statné určení, plní určitou vymezenou a trvalou provozně technickou funkci hlavní nebo 
pomocnou a tvoří konstrukčně uzavřenou jednotku, kterou nelze beze zbytku rozdělit 
na dvě nebo více funkčních jednotek. Základní jednotka se v dokumentaci stavby dále 
nečlení. Pojem základní jednotka má v podstatě charakter kusové dodávky, jde o označení 
samostatného stroje nebo zařízení.
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Způsob realizace výstavby lze rozlišovat podle toho, jakou měrou přispívají účastníci k re-
alizaci stavby. Dodavatelský systém určuje, které subjekty jsou v přímém vztahu k inves-
torovi, či ve vztahu k jiným subjektům, a jakým způsobem dodávají.

Generální dodávka vychází z  rozsahu celé stavební části stavby či technologické části 
stavby. U technologické části stavby vychází z úrovně provozního celku. Finální dodávka 
je dodávka na úrovni provozního souboru a finální poddodávka na úrovní dílčího pro-
vozního souboru.

Pokud se jedná o  stroj (stroje), zařízení, které jsou současně dodávány, montovány 
a odzkoušeny, funkci (technologického či netechnologického) procesu nezajišťující, jde 
o tzv. dodávku smontovaných strojů.

Zvláště z  hlediska praxe má pochopitelně význam označení a  definování provozně 
nevyzkoušených strojů a zařízení. Provozně nevyzkoušené stroje a zařízení jsou specifické 
tím, že jsou dodávány na stavbu, aniž bylo možno předtím plně ověřit jejich funkcescho-
pnost v podmínkách, které odpovídají konkrétním provozním podmínkám dané stavby.

Dodávkami na klíč se pak rozumí dodávky celé stavby (tj. stavební části a technologické 
části).

Investorem je označena osoba, která stavbu pro sebe nebo pro jiného připravuje 
a  zajišťuje. Jde o  subjekt uzavírající pro přípravu a  realizaci stavby smlouvy s  dalšími 
účastníky výstavby.

Pokud není investor vhodně procesně vybaven (nemá vnitřní kvalifikovaný útvar či pra-
covníky potřebných odborností), může pro něj investorské činnosti vykonávat special-
izovaný subjekt (např. tzv. inženýrské nebo projektově – inženýrské organizace), např. 
na základě příkazní smlouvy či tzv. nepojmenované smlouvy o investorské činnosti.

Generální projektant je osoba, která plní pro stavbu projekty odpovídající zásadně rozsahu 
stavební i technologické části stavby (smluvně však může být předmět plnění, tak jako 
u plnění jiných, přesně vymezen).

Pod pojmem dodavatelé pak rozumíme osoby, které zabezpečují (provádějí) dodávky pro 
stavbu, ať již na základě smlouvy o dílo či jiných smluv.

V tomto rámci jsou i vyšší dodávky a jim odpovídající vyšší dodavatelé, tj. generální do-
davatelé (na úrovni stavební části či provozního celku), finální dodavatelé (na úrovni pro-
vozního souboru), finální poddodavatelé (na úrovni dílčího provozního souboru).

Kusové dodávky jsou dodávky zboží podle smluv kupních nebo dílčích montáží podle 
smlouvy o dílo, jejich dodavatelé (prodávající, zhotovitelé) nesou označení kusoví doda-
vatelé.

Dokumentace stavby je přitom takový souhrn dokladů, které se pro stavbu zpracovávají 
v souladu s funkcemi, které budou plnit.
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V prvé etapě (fázi) jde o dokumentaci při přípravě investice, tj. před fází zpracování jednot-
livých stupňů „projektové dokumentace“ (tzv. před investiční fáze). Jde zpravidla o zpra-
cování technicko - ekonomické studie nebo studie souboru staveb. Studie především 
definuje cíle projektu (ve  věcném i  ekonomickém a  časovém vyjádření) a  prokazuje 
na  koncepční úrovni vhodnost (ve  variantách řešení zohledňujících i  umístění stavby 
v území a krajině), že navržených a doporučených cílů investičního záměru – projektu lze 
dosáhnout. Slouží rozhodnutí orgánů investora, zda projekt (k dosažení navržených cílů 
– záměru projektu) bude (či nebude) realizován, a pokud ano, pak ve které z koncepčních 
variant navržených ve studii (z nichž jedna byla osobou zpracovatele studie doporučena).

Ve druhé etapě (fázi) se pravidelně zpracovávají jednotlivé stupně potřebné projektové 
dokumentace:

• Dokumentace přikládaná k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)
• Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP)
• Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Mimo tyto stupně projektové dokumentace bývá zpracována:
• Realizační dokumentace stavby (RP) a zpracovává se pravidelně zhotovitelem
• Dokumentace (výkresy) skutečného provedení stavby; zpracovává se vždy
• Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZS); zpracovává se podle potřeby, ze-

jména jde-li o veřejné zakázky 

• Koncepční projekt pro technologickou část stavby (KP) je zpracován jen v případě 
potřeby, tj. pro podrobnější vyjasnění navrhovaných technologických procesů 
v etapě, kdy bude teprve posléze vypracována DSP (která podle zvyklostí a podle 
požadavků stavebních úřadů neobsahuje podrobnější řešení technologické části 
stavby), tedy před zahájením prací na DPS tak, aby toto vyjasnění bylo pro zpraco-
vatele DPS již závazné. Tento případ je žádoucí tehdy, když projekt pro provedení 
stavby (DPS) zpracovává přímo vybraný zhotovitel.

Pokud pro stavbu není třeba stavební povolení, ale stačí jen její ohlášení, zpracovává se 
dokumentace k ohlášení stavby (DOS).

U jednodušších staveb pochopitelně nemusí být vždy zpracovány všechny druhy a stupně 
dokumentace a některý druh dokumentace může plnit více funkcí.

Ve  smlouvě bychom neměli opomenout ani ujednání o  zkouškách a  splnění závazku. 
Zkouškami se ověřují vlastnosti zkoušených plnění a  jejich způsobilost. Existují různé 
druhy zkoušek, od technicky poměrně jednoduchých až po zkoušky odborně velmi složité.

Zkoušky jsou zpravidla vymezeny i právními předpisy, technickými předpisy či technick-
ými normami. Zejména jsou však (vč. obsahu) dohodnuty ve smlouvě nebo plynou z ob-
chodních zvyklostí. 

Individuální vyzkoušení je v praxi používaný pojem pro smluvní povinnost zhotovitele, 
resp. dodavatele buď dodávky smontovaného výrobku, nebo montáže, popř. montážních 
prací. Rozumí se jím vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nut-



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 124

ném pro prověření jeho úplnosti a  jeho funkcí a současně ověření řádného provedení 
montáže, popř. jen ověření řádného provedení montáže (jedná-li se jen o montáže nebo 
montážní práce). Pokud má být individuální vyzkoušení povinností smluvní zhotovitele, 
musí být jako takové ve smlouvě sjednáno.

Komplexním vyzkoušením jsou zkoušky díla, které zásadně tvoří soubor strojů a zařízení. 
Dodavatel - zhotovitel - jím prokazuje, že dílo je kvalitní a že je schopno zkušebního pro-
vozu (pokud je sjednán). Pojem komplexní vyzkoušení určuje, že se komplexně zkouší 
všechny části předmětu plnění.

Zkušební provoz navazuje na komplexní vyzkoušení (doporučujeme přesně sjednat, kdo 
ho bude provádět, bez výslovného sjednání bychom při interpretaci podle ostatních 
ustanovení smlouvy mohli docházet k různým závěrům; obecně přitom je tendence vývo-
je od zajišťování zkušebního provozu objednatelem k povinnosti zhotovitele) a ověřuje, 
zda zařízení bude za předpokládaných provozních podmínek schopno provozu v rozsahu 
stanoveném pro zkušební provoz v dokumentaci.

Zkušební provoz je počáteční fáze užívání (provozu) stavby. Během zkušebního provozu se 
obvykle realizuje náběhová křivka, tj. trajektorie (dráha), po níž se postupně naplňují cíle 
projektu. Spojuje komplexní vyzkoušení s garančními zkouškami nebo jiným způsobem 
prokázání a zhodnocení splnění cílů projektu. Alespoň ve svém závěru probíhá již v pro-
vozních podmínkách. Navazující garanční zkoušky prokazují, zda zařízení dosahuje 
ve smlouvě výslovně sjednaných hodnot a ukazatelů.

Zda bude provedeno individuální vyzkoušení, komplexní vyzkoušení, zkušební provoz 
a  garanční zkoušky, popř. zda budou provedeny jen některé či všechny tyto zkoušky 
postupně, je věcí smluvního ujednání a vyplývá to z charakteru díla. Jestliže podle smlou-
vy má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení 
díla za dokončené až poté, co byly tyto zkoušky úspěšně provedeny.

Úprava dílčích otázek, diskuse a výsledky

Základní ustanovení smlouvy určuje, že zhotovitel se zavazuje provést na  svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Oproti znění Základního ustanovení v obchodním zákoníku je tedy text obohacen o pro-
vedení na náklad a nebezpečí zhotovitele, což byl text určený v obchodním zákoníku až 
v ustanovení § 537, které na základní ustanovení navazovalo. Text Základního ustanovení 
byl pak obohacen i  o  zařazení povinnosti převzít dílo, která byla rovněž v  obchodním 
zákoníku v § 537.

Jinak je v  Základním ustanovení upravena cena. Určuje se, že cena díla je sjednána 
dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň 
odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za  ujednanou 
cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných 



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 1 B25

smluvních podmínek. Připomínáme, že uzavírání smlouvy vůlí stran bez určení ceny díla 
nemůžeme doporučit zejména u rozsáhlé atypické průmyslové výstavby.

V obchodním zákoníku bylo určení díla vymezeno v Základním ustanovení v § 536, ve vz-
tahu k Základnímu ustanovení kupní smlouvy § 409 a ustanovení § 410.

V občanském zákoníku se této otázce věnuje § 2587 a určuje, že dílem se rozumí zhotovení 
určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo 
činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba nebo úprava stavby 
nebo její části.

Při uzavírání smlouvy by podle našeho názoru měli zejména objednatelé (podobně jako 
u kupní smlouvy kupující) zvážit zařazení (a jeho zařazení doporučujeme) článku „Význam 
a  účel smlouvy“. Obsah tohoto článku není totiž jen proklamací, ale mohou s  ním být 
spojeny závažné právní důsledky ve vztahu k právní úpravě jiných ustanovení (při jejich 
výkladu).

Ve smlouvě o dílo ve výstavbě by neměly chybět ani základní údaje o stavbě. Domníváme 
se, že je vhodné uvádět prohlášení objednatele (stavebníka), že stavba je řádně povolena 
(příp. sankce, resp. zastavení nepovolené stavby totiž nepostihnou jen objednatele, ale 
připraví řadu problémů i  zhotoviteli). Je vhodné sjednat, kdy předá (sdělí, že bylo vy-
dáno) objednatel zhotoviteli stavební povolení (pokud nebylo vydáno již před uzavíráním 
smlouvy). Předáno by mělo být nejpozději při předání a převzetí staveniště. Ve smlouvě 
můžeme zejména doporučit uvedení názvu a místa stavby a její charakteristiky (např. že se 
jedná o stavbu trvalou, dočasnou apod.). Pokud by neměly úplnou vypovídací schopnost 
údaje o významu a účelu stavby, lze ve smlouvě uvést i článek o důležitosti stavby.

Kromě přesné identifikace smluvních stran lze - jde-li o  výstavbu - doporučit uvést 
ve smlouvě:

• další účastníky výstavby,
• údaje o investorovi (příp. údaje o budoucím uživateli),
• alespoň základní řešení dodavatelského systému (tj. které subjekty a  jakým 

způsobem dodávají investorovi) a  zakotvení kontrahovaného plnění v  něm, 
včetně určení funkcí generálního projektanta, generálního dodavatele (zhoto-
vitele) technologické části stavby a generálního dodavatele stavební části stavby.

• Kromě přesného označení subjektů sjednávané smlouvy (vč. identifikačního čísla), 
tj. zhotovitele a objednatele, lze uvést – a je to i velmi praktické – jejich statutární 
orgány a osoby (funkcionáře, zaměstnance), které jsou oprávněny ke sjednávání 
možných smluvních dodatků.

• Pro snadnější plnění povinností vyplývajících z daňových předpisů (zejména ze 
zákona o dani z přidané hodnoty) se uvádí DIČ (tzv. daňové identifikační číslo).

• Pokud se zasílá zboží, z  něhož je dílo vytvořeno, před zahájením prací např. 
do skladu (skladů) objednatele, neměly by ve smlouvě chybět ani přepravní dis-
pozice, tj. adresa příjemce, dohodnutý způsob dopravy a místo určení (je možno 
též dohodnout i způsob balení, event. jaké zařízení je určeno pro kryté tempero-
vané sklady). Zařízení dodávané v obalech i volně je vhodné signovat (označovat 
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dohodnutým kódem), aby bylo zřejmé, pro který objekt či provozní soubor je 
určeno.

• Vhodné je též sjednat, kdo bude působit jako vedoucí prací (stavbyvedoucí) zho-
tovitele a kdo bude vykonávat funkci technického dozoru (technického dozo-
rce) investora, tedy koncipovat ujednání o tom, kdo je na dané stavbě oprávněn 
k zápisům a potvrzování stavebního (montážního) deníku a ke kontrole prove-
dených prací.

• U složitějších staveb mohou být ve smlouvě uvedeny i další osoby, např. zástupci 
pro věci technické (k řešení technických otázek, příp. k předkládání technických 
podkladů pro návrhy dodatků smluv vyplývajících z  navrhovaných technick-
ých změn), vedoucí „najížděcí skupiny“ (pro řízení jednotlivých druhů zkoušek), 
koordinátor (pověřený koordinací prací subdodavatelů, event. i jiných dodavatelů 
dodávajících přímo investorovi), osoby odpovídající za  bezpečnost práce 
na stavbě apod. Tito funkcionáři však nejsou obecně oprávněni sjednávat změny 
smluv (techničtí zástupci mohou však např. být oprávněni dohodnout drobné 
změny projektu a v projektu je shodně vyznačit; např. může jít o změnu v údaji 
kóty stanovící vzdálenost jednotlivých strojů od sebe).

• U rozsáhlejších staveb může být též sjednáno, kdo je jménem smluvních stran 
oprávněn provést odevzdání a převzetí díla, příp. kdo je tzv. odpovědným geo-
detem zhotovitele a objednatele.

• Ve smlouvách bude pak zpravidla uvedena i osoba vykonávající tzv. autorský do-
zor projektanta (nebude tam naopak zejména při subdodávce na nižším dodava-
telském stupni).

Ustanovení § 2588 odst. 1 upravuje případy, kdy dílo nemůže provést nikdo jiný než konk-
rétní zhotovitel, provedení díla je totiž závislé na jeho zvláštních osobních schopnostech. 
Tyto schopnosti může mít např. i umělecký kovář nebo kovotepec, který se zavázal vytvořit 
konkrétní originální dílo. V tomto případě zaniká závazek ztrátou jeho způsobilosti (např. 
úrazem nebo nemocí) nebo jeho smrtí. To však neplatí, může-li dílo provést ten, kdo 
činnost zhotovitele převzal jako jeho právní nástupce. 

Podle § 2588 odst. 2 smrt objednatele sama o sobě závazek neruší, ledaže by se tím stalo 
splnění závazku nemožným nebo zbytečným. Shodné je to i v případě zániku závazku 
smrtí objednatele. 

Dílo nemusí být vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele - nebo to není vzhledem k pov-
aze díla zapotřebí (např. u údržby nápojových automatů). V takových případech nemusí 
zhotovitel provést dílo osobně a může je nechat provést subdodavatelem. Nejde-li však 
o uvedené případy, pak platí, že zhotovitel provede dílo osobně nebo pod svým osobním 
vedením. 

Není-li dohodnuto jinak, obstará zhotovitel vše, co je k plnění potřeba. Není-li ujedná-
na doba plnění, plní se v době přiměřené. Doba plnění je u smlouvy o dílo stanovena 
ve prospěch zhotovitele. To znamená, že zhotovitel, pokud to smluvní ujednání nevyloučí, 
by mohl plnit dříve než ve sjednané době plnění. 
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Doba plnění nebude mnohdy sjednávána jen jedna – celková, ale bude začasté sjednává-
na doba pro dílčí plnění a protiplnění. Konkrétní smlouva by měla tyto otázky upravit 
určitým způsobem.

Podle dohodnutého rozsahu plnění může být u  dodávek pro výstavbu sjednáno, jaké 
předá objednatel zhotoviteli podklady, pokud bude projekty zpracovávat zhotovitel (je-li 
to dohodnuto, může zhotovitel zajistit i vydání stavebního povolení). Může však být také 
sjednáno, že příslušné projekty a stavební povolení zajistí a předá zhotoviteli objednatel.

Bude-li však jednotlivé stupně (druhy) dokumentace dodávat zhotovitel zajišťující i hmot-
né dodávky, lze dohodnout při možnosti dílčího plnění, jaké dokumentace předá objed-
nateli a v jaké době. Jednotlivé druhy dokumentace přitom mohou mít dílčí doby plnění, 
např. i pro jednotlivé stavební objekty a provozní soubory. 

Vhodné je též dohodnout, v jakém místě dojde ke splnění jednotlivých projektových prací 
a jaká jednání mezi smluvními stranami budou před tím provedena.

Dohodnuta by měla být také doba “předání staveniště“ objednatelem pro zhotovitele 
(tj. předání staveniště ve stavu umožňujícím provádění stavebních prací), která zejména 
u rozsáhlejších staveb může být též plněna ve sjednaných dílčích dobách postupně. 

Rovněž je třeba dohodnout předání “stavební připravenosti“, jíž se rozumí již pokročilý stav 
stavebních prací, který umožní zahájení a plynulé provádění dodávek a montážních prací 
dodavatelem technologické části stavby. Sjednává se i tzv. “montážní připravenost“, což 
je velmi pokročilý stav montážních prací spadajících do technologické části stavby, který 
umožní práce stavebních dodavatelů pro úplné dokončení stavebních prací (např. potěry 
podlah, obklady, malby a další dokončovací stavební práce).

Z  jednotlivých protiplnění (plnění objednatele vůči zhotoviteli) může být sjednána ze-
jména doba předání vytýčeného staveniště, určení mezideponií, deponií a skládek, určení 
zemníků, vytýčení a stabilizace základních směrových a výškových bodů stavby, užívání 
příjezdové cesty, umístění (přemístění) dopravních značek, předání připojovacích míst 
zdrojů energie, vody apod. Pro plnění zhotovitele i  objednatele může být zpracován 
časový harmonogram činností (včetně uvedení doby dopravy rozhodujících dodávek 
na stavbu), který buď celý, nebo jen některé jeho části, popř. sumář rozhodujících činností, 
může tvořit i součást smlouvy.

Ustanovení § 2591 určuje, že je-li k  provedení díla nutná součinnost objednatele, určí 
mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k  jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhoto-
vitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, 
upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

Toto ustanovení se vztahuje zejména (ale nejen) na hmoty, které se objednatel zavázal 
zhotoviteli zajistit (může se však týkat i některé dokumentace apod.). 

Pokud věci, k  jejichž opatření se objednatel zavázal, objednatel neopatří včas, je stano-
veno, že mu pro to zhotovitel může poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném up-
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lynutí může sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet objednatele. Objednatel 
je pak povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu 
poté, kdy jej o to zhotovitel požádá. Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž 
opatření není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel. 

Navazující ustanovení § 2592 (i ustanovení § 2593) odpovídá dosavadní úpravě obchod-
ního zákoníku. Upravuje, že zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Opak 
platí a  je pak vázán pokyny objednatele jen tehdy, bylo-li to ujednáno a plyne-li to ze 
zvyklostí. 

Objednatel má právo kontrolovat již provádění díla. Na  stavbách či při 
strojnětechnologických dodávkách plní tuto funkci tzv. technický dozor (technický dozo-
rce). Pokud zjistí, že zhotovitel porušuje svoji povinnost, může požadovat nápravu a pro-
vedení díla řádným způsobem (např. i provedením příslušného zápisu ve stavebním či 
montážním deníku). Pokud zhotovitel porušuje svoje povinnosti a nezajistí nápravu ani 
v přiměřené době a vedl-li postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení sm-
louvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Další ustanovení § 2594 má v zásadě stejné řešení, jako pro tuto otázku použil obchod-
ní zákoník. Je zde určena bezodkladná upozorňovací povinnost zhotovitele pro případ, 
že je nevhodná povaha věcí nebo příkazu, které objednatel zhotoviteli dal. To platí při 
vynaložení potřebné péče. Neznamená to, že by musel zhotovitel např. provádět znova 
všechny vlastnosti osvědčující atesty, nemůže však přijímat „vstupy“ od objednatele, aniž 
by jim odpovídající potřebnou péči věnoval.

Tvoří-li nevhodná věc nebo pokyn překážku v řádném provádění díla, zhotovitel provádění 
díla přeruší až do výměny díla či změny příkazu. Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje 
o dobu přerušení a zhotovitel má právo na úhradu nákladů s tím spojených po určenou 
dobu. Pokud by na předané věci či příkazu objednatel trval, může zhotovitel žádat, aby mu 
objednatel toto potvrdil písemně. Pokud zhotovitel postupuje v souladu s touto úpravou 
§ 2594, nemá objednatel právo na vady díla vzniklé nevhodností věcí nebo příkazů.

Podle § 2595 koncipována ještě možnost zhotovitele od smlouvy odstoupit a to tehdy, 
trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím 
zřejmě nevhodné věci i po upozornění zhotovitele. 

Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala 
součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně 
díla.

Věci, které má objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla, je povinen předat zho-
toviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. 
V pochybnostech se má za to, že o cenu těchto věcí se nesnižuje cena za provedení díla.

Pokud věci, k  jejichž opatření se objednatel zavázal, objednatel neopatří včas, je stano-
veno, že mu pro to zhotovitel může poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném up-
lynutí může sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet objednatele. Objednatel 
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je pak povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu 
poté, kdy jej o to zhotovitel požádá. Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž 
opatření není podle smlouvy zavázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel.

Smluvní strany si tedy mohou dohodnout, kdo opatří věci ke zhotovení díla. Pokud tak sm-
luvní strany učiní, platí smluvní ujednání. Jestliže smlouva záležitost opatření věcí neřeší, 
pak platí, že věci opatří zhotovitel.

Bylo-li dohodnuto, že věci ke zhotovení díla opatří objednatel, nese tento nebezpečí škody 
na nich po dobu, po kterou je jejich vlastníkem.

Pokud se bude jednat o věc převzatou od objednatele (např. do opatrování za účelem 
její opravy nebo úpravy nebo za účelem jejího zpracování při provádění díla), odpovídá 
zhotovitel jako skladovatel.

Po  dokončení díla nebo po  zániku závazku dílo provést je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu vrátit objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly zpracovány při 
provádění díla.

Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To ne-
platí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele 
či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla 
stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci, tehdy nabývá vlastnické 
právo zhotovitel. Výslovně to upravuje § 2599 odst. 1 a zhotovení věci podle druhu naopak 
určuje vlastnictví zhotovitele § 2599 odst. 2. To koresponduje s dřívější úpravou obchod-
ního zákoníku.

Navazující ustanovení upravují situace zmaření díla. Pokud zhotovitel nabude zpracov-
áním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, 
nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal ke zpracování. (Právo 
z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.) Jestliže však k tomu za stejné situace dojde 
z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli náhradu za jeho zpracovanou 
věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu.

Určení toho, kdo nese nebezpečí škody na  věci a  kdo k  ní má vlastnické právo, má 
pochopitelně značný význam. To lze dokumentovat například u  zhotovování díla 
ve výstavbě. Bude-li ve smlouvě dohodnuto, že vlastníkem je zhotovitel (pak lze ovšem 
doporučit zhotoviteli pojištění věci a s pojistným uvažovat při sjednávání ceny) a objed-
natel například naplnil podmínky zahájení řízení o úpadku, nebude dílo zahrnuto do pod-
staty. Důsledkem této situace je ovšem právě ta skutečnost, že zhotovitel nese nebezpečí 
škody na zhotovované věci (není-li sjednáno jinak).

Naopak, bude-li vlastníkem díla objednatel, potom by se dílo do podstaty mělo zahrn-
out a pohledávku zhotovitele na zaplacení díla uplatnit při soupisu pohledávek všech 
věřitelů. Tato pohledávka tedy podle konkrétní situace může být případně uspokojena 
i v nepatrném rozsahu, event. vůbec. Zhotovitel ovšem nenese nebezpečí škody na věci. 
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Nic však nebrání jedné z možných podob dohody, že k dodávkám nese nebezpečí rizik na-
hodilého poškození objednatel, ale až do úplného zaplacení díla je vlastníkem zhotovitel.

Je tedy možné, že vlastníkem bude jedna smluvní strana a nebezpečí nahodilého poškození 
ponese strana druhá. Lze též smluvně sjednat určitým způsobem vlastnictví a nositelství 
nebezpečí ze škod pro pozemky, dosavadní stavby a porost předané zhotoviteli k užívání 
či péči (v průběhu výstavby) a jiným způsobem pro zhotovované dílo samé.

Konkrétní smluvní úprava musí vycházet z konkrétních podmínek týkajících se smluvních 
stran a charakteru díla. Zejména je třeba vzít do úvahy způsob a termíny placení, která 
strana byla příp. nucena vzít si úvěr, zda je dílo předmětem zástavního práva, zda se stává 
součástí jiného díla apod.

Nemělo by být opomenuto též ujednání o včasném zajištění proti škodám a o pojištění 
díla v době rozestavěnosti. Smluvně je vhodné řešit i otázky spojené s případným zánikem 
závazků provést dílo.

Při řešení otázek vlastnických vztahů v  praxi se setkáváme i  s  tím, že pro vztahy mezi 
objednatelem a zhotovitelem na jedné straně a vztahy mezi zhotovitelem a jeho subdo-
davatelem na straně druhé nejsou volena kompatibilní řešení. Pro tentýž předmět plnění 
je v  jedné smlouvě sjednáno (event. vyplývá ze zákona) vlastnické právo objednatele 
a v subdodavatelské smlouvě vlastnické právo subdodavatele. Takovým řešením je třeba 
se vyvarovat a sjednat v celém dodavatelském systému shodný vlastnický režim.

Navazující ustanovení § 2600 až 2603 řeší otázky zmaření díla. Rozlišují přitom, kdo má 
vlastnické právo k věci, a zda tento subjekt za zmaření odpovídá. Rozlišují se tak čtyři 
řešení. 

Podle § 2600 nemá objednatel právo na  náhradu za  věc, kterou zhotovitel předal 
ke  zpracování, pokud zhotovitel nabyl zpracováním vlastnictví k  věci a  pokud se dílo 
zmaří z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá. Nemusí se přitom jednat jen o případy, 
ve kterých odpovídá objednatel, může jít i o případy další. 

Oproti právní úpravě v ustanovení § 2600 se v § 2601 jedná o situace, kdy je dílo zmařeno 
z  důvodů, za  něž zhotovitel odpovídá. Tehdy musí zhotovitel poskytnout objednateli 
peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu poskytne věc téhož druhu. 

Ustanovení § 2602 a 2603 řeší situace, ve kterých je vlastníkem objednatel. Pokud zpra-
cováním nabyl vlastnické právo objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za který zhotovitel 
odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto 
věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování. Vydá-li zhotovi-
tel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z bezdůvodného 
obohacení. Jestliže však objednatel věc vzniklou zpracováním odmítne, má vůči zhoto-
viteli právo na peněžitou náhradu za zpracovanou věc nebo na vrácení věci téhož druhu.

Jestliže ve stejné vlastnické situaci došlo ke zmaření z důvodů, za něž zhotovitel neod-
povídá, může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však 
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zhotoviteli cenu jeho věci použité ke  zpracování. Shodně s  ustanovením § 2600 jde 
o případy, kdy za zmaření díla neodpovídá zhotovitel, jde tedy buď o případy, ve kterých 
odpovídá objednatel, ale nejen o ně, jde i o situace další.  

Podle § 2604 je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno. Musí být splněny obě tyto pod-
mínky. Přitom je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel by měl 
řádně provést prohlídku díla. Převezme-li totiž objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu 
soud právo na zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

Vzhledem k tomu, že je kritériem dokončení díla způsobilost sloužit svému účelu, je vhod-
né uvést účel díla přímo ve smlouvě. Objednatel přitom dílo převezme buď s výhradami, 
nebo bez výhrad. Měl by se přitom s dílem řádně seznámit. Musí zejména uplatnit s výhra-
dou (s výhradami) zjevné vady. Pokud objednatel převezme dílo bez výhrad, nepřizná mu 
soud právo za zjevné vady díla, a to jestliže zhotovitel namítne, že právo nebylo uplatněno 
včas. 

Dohodou se určuje, kdy bude dokončeno provedení díla včetně smluvených podmínek 
druhu zkoušek a  podmínek sepsání zápisu o  převzetí (včetně jeho obsahu). Může být 
pochopitelně dohodnuto plnění po částech, např. po stavebních objektech a provozních 
souborech, současně lze sjednat i odpovídající bonifikace a sankce (smluvní pokuty) ve vz-
tahu k těmto dobám.

Zhotovování díla zejména ve výstavbě bude činností značně složitou a včasné a řádné 
plnění bude mnohdy záviset i  na  spolupůsobení (vhodně sjednaném) ostatních osob, 
zejména objednatele (již zmíněné předání staveniště, případně předání dokumentace 
apod.).

V  řadě případů nemůže přitom zhotovitel zabezpečit celé zhotovení díla vlastními 
zaměstnanci, ale bude kontrahovat subdodávky (zejména elektroinstalace, izolace, vzdu-
chotechniku apod.). Tento postup mu zákon umožňuje. Zhotovitel díla totiž může pověřit 
jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. 
Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel bude přitom se subdodavateli uzavírat rovněž smlouvy o dílo, ale i smlouvy 
kupní a jiné, včetně smluv inominátních.

Pro tyto případy lze zhotoviteli doporučit „hru na dopravního strážníka“, tj. sjednat pod-
mínky subdodávek (mimo jiné záruční) ve shodě s podmínkami kontraktu s objednatelem.

Pro případ, že by objednateli poskytl „lepší plnění“, tj. výhodnější podmínky, než má 
smluvně zajištěny se subdodavateli, měl by se rizika z  toho plynoucí (např. rozdíly 
v zárukách) snažit řešit při sjednání ceny. Realizace tohoto doporučení však není jedno-
duchá, neboť mezi sjednáváním smlouvy mezi investorem a zhotovitelem a zhotovitelem 
a subdodavateli bývá relativně dlouhá lhůta.
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Složitost při plnění smlouvy o dílo, například ve výstavbě, vyplývá mimo jiné z delší doby 
plnění, než je tomu u jiných smluv, vysokých finančních objemů a zpravidla většího počtu 
osob na výstavbě zúčastněných. Může ovšem vyplývat i z toho, že věci potřebné ke zho-
tovení díla, resp. část věcí, opatří objednatel.

Půjde-li v daném případě o zhotovení projektu, popř. i dodávky části stavební a techno-
logické, dohodne se i výkon a rozsah autorského (nebo občasného autorského) dozoru. 

Pokud se neprovádí zhotovení celé technologické a stavební části stavby, měla by sm-
louva určovat, které objekty, stavební práce, provozní soubory a provozní jednotky tvoří 
předmět plnění. Je vhodné dohodnout i rozsah zařízení staveniště.

Co se týká zpracování jednotlivých „stupňů“ (druhů) projektové dokumentace, je vhodné 
dohodnout, kdo a v jakých termínech projedná dokumentaci a se kterými veřejnoprávními 
orgány. Zhotovitel např. může provádět jen taková ve  smlouvě určená jednání, která 
využije pro účely dokončení projektu.

Pokud smlouva o dílo zpracování projektů zahrnuje, je třeba zpravidla dohodnout i ter-
míny, v  jakých zhotovitel a  objednatel projednají dokumentaci v  průběhu jejího zpra-
cování (např. koncepci řešení; v  realizační dokumentaci např. v  závěru zpracování). 
Ve smlouvě má své místo též ujednání o tom, jaké podklady a v jakých lhůtách si smluvní 
strany předávají v průběhu zpracování projektů.

Případně je možné se dohodnout i  na  předání specifikace náhradních dílů i  na  jejich 
dodávkách a  na  dodávkách servisních prací, a  to pochopitelně nejen pro dobu, kdy 
po splnění zhotovitel odpovídá za vady, event. pro záruční dobu, ale i pro dobu „pozáruční“.

V praxi činí obtíže zejména u provádění rekonstrukcí a modernizací staveb, tzn. provádění 
změn dohodnutého díla. V průběhu provádění díla se totiž mohou zjišťovat (mj. u de-
sítek let starých bytových domů) nové skutečnosti, které nebylo možno zjistit (nebo by to 
bylo možné jen obtížně a při značném vynaložení nákladů) ani při stavebnětechnických 
průzkumech či při pasportizaci, které byly prováděny před zpracováním projektové do-
kumentace.

Právní úprava se složitostí provádění díla počítá a  jak je zřejmé ze zákonného textu, 
umožňuje, za podmínek tohoto ustanovení, tj. lze-li jednotlivé stupně díla odlišit, předání 
a převzetí po částech. 

Ve smlouvě bychom neměli opomenout ani ujednání o zkouškách. Jestliže podle smlou-
vy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje 
se provedení díla za  dokončené až poté, co byly tyto zkoušky úspěšně provedeny. 
K  účasti na  zkouškách je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat. Neúčast objed-
natele na zkouškách, k jejichž provedení byl včas pozván, nebrání to provedení zkoušek, 
nevylučuje-li to povaha věci. 

Provádění zkoušek bude typické zejména ve výstavbě, ale např. i při vývoji a výzkumu. 
Pokud budou zkoušky a  jejich výstupy stanoveny předpisy nebo závaznými normami 
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normalizační soustavy (ČSN), je třeba tuto skutečnost respektovat (například předepsaná 
měření a výchozí revizní zprávy). Tam, kde druh zkoušek předepsán není, doporučujeme 
dohodnout jej ve smlouvě, respektive uvést jej v její příloze a přesně popsat.

Pro provádění některých zkoušek je vhodné dohodnout ve smlouvě zpracování zvláštní 
dokumentace (např. pro komplexní vyzkoušení, zkušební provoz a  garanční zkoušky), 
doby zpracování návrhu a jejího odsouhlasení. V návrhu bude i způsob ověřování zkoušek 
a stanovení, kdy proběhly úspěšně, a obsah zápisu (zápisů o nich).

Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu. Jestliže není objednatel přítomen, potvrdí zápis mís-
to něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, která se zkoušek zúčastnila. 
Občanský zákoník dále upravuje, že nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel objed-
nateli povinen zápis předat.

Pokud by byla předmětem díla věc, řídí se podle § 2608 předání věci obdobně ustano-
veními o kupní smlouvě. Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází 
na něho nebezpečí škody na věci, nestalo-li se tak již dříve.

Ustanovení § 2609 určuje, kdy může zhotovitel dílo prodat po vyrozumění objednatele 
(odst. 1) a kdy bez vyrozumění (odst. 2). 

Podle odst. 1 musí být splněny tyto podmínky: prodej musí být uskutečněn vhodným 
způsobem; objednatel nepřevzal dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být 
dokončeno. Bylo-li dílo dokončeno později, pak může být vhodným způsobem prodá-
no bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha 
věci, stanoví se nejprve náhradní lhůta k převzetí věci, která není kratší než jeden měsíc. 
Současně zhotovitel objednatele vyrozumí, že jinak bude věc prodána. 

Podle odst. 2 § 2609 může zhotovitel prodat věc bez vyrozumění, nehlásí-li se neznámý 
nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší šest měsíců. Prodat věc bez 
vyrozumění lze i tehdy, pokud se objednatel nehlásí o věc po dobu přiměřenou její povaze. 

Právo na  zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po  částech, 
vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

Zhotoviteli a objednateli je umožněno, aby si sjednali placení zálohy. Pokud tak neučinili 
a jde o dílo buď se značnými náklady, nebo takové dílo, které se provádí po částech, může 
zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s  přihlédnutím 
k vynaloženým nákladům. Lze to realizovat mj. i  tak, že se měsíčně sepíší tzv. zjišťovací 
protokoly či soupisy provedených prací, na základě kterých se část odměny ve smyslu 
tohoto ustanovení uhradí. 

V  otázkách placení je možno široce využít smluvní volnosti. Lze dohodnout placení 
záloh, vystavování dílčích faktur, příp. zda se bude vůbec fakturovat. Pokud by došlo 
k dohodě o provádění fakturace, je vhodné dohodnout lhůty pro vystavení faktury (fak-
tur), náležitosti faktur, lhůty splatnosti, sankce (smluvní pokuty při nedodržení některého 
ujednání) a výši úroku pro případ pozdní úhrady. 
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Obdobně jako umožňoval dřívější občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v  úplném 
znění) umožňuje i § 2612 nový občanský zákoník /NOZ/ určení ceny odhadem. Zjistí-li 
pak zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně 
překročit, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli s  odůvodněním nové ceny. 
Pokud by to neučinil bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo 
zjistit měl a mohl, právo na zaplacení rozdílu v ceně nemá. Jestliže zhotovitel oznámil ob-
jednateli zvýšení ceny v souladu s určenými podmínkami, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. V tomto případě zaplatí zhotoviteli poměrnou část původně určené ceny, má-li 
z částečného plnění prospěch. O tom, jak bude reagovat, se musí objednatel rozhodnout 
bez zbytečného odkladu. Neodstoupí-li totiž objednatel od smlouvy bez zbytečného od-
kladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

Pro případ, že by objednatel zmařil provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zho-
toviteli podle § 2613 cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil - jde 
o obdobné řešení, které bylo v obchodním zákoníku. 

Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy podle § 2614 na omezení rozsahu díla a neu-
jednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s  přihlédnutím 
k  rozdílu v  rozsahu nutné činnosti a  v  účelných nákladech spojených se změněným 
prováděním díla.

Ustanovení § 2614 přináší řešení obdobné ustanovení § 549 obchodního zákoníku. Určuje 
se, že dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení díla (§ 549 počítal nejen 
s omezením, ale i s rozšířením a změnou díla) a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí 
objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných 
nákladech spojených se změněným provedením díla.

I když se hovoří jen o omezení rozsahu díla, bude podle našeho názoru řešení obdobné 
i pro dohodnuté rozšíření nebo změnu díla. I zde se použije stejných kritérií. Je však vhod-
né toto sjednat ve smlouvě.

Vady díla jsou upraveny v § 2615 až 2619 (vady stavby jsou pak speciálně řešeny ještě 
v oddílu nazvaném Stavba jako předmět díla v § 2629 až 2630). Je určeno, že dílo má vadu, 
neodpovídá-li smlouvě, a pro práva z vadného plnění odkazuje na obdobné použití ustan-
ovení o kupní smlouvě. Objednatel však ani podle této úpravy není oprávněn požadovat 
provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo 
předat zhotoviteli. Posléze uvedené se použije např. pro nosný sloup či komín prováděný 
kontilitím, který sice není proveden přesně podle dokumentace, avšak má dostatečnou 
pevnost a výšku. 

Zhotovitel odpovídal podle obchodního zákoníku za  porušení práva jiné osoby 
z průmyslového vlastnictví nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu 
díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle českého právního řádu nebo podle právního 
řádu státu, kde má být předmět díla využit, a zhotovitel o tom věděl v době uzavření sm-
louvy. Pro právní vady díla platila přiměřeně příslušná ustanovení obchodního zákoníku 
o smlouvě kupní.
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Podle ustanovení § 2616, dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu 
státu, kde má být předmět díla využit, v důsledku k použití předmětu díla, k ohrožení 
nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového vlastnictví, je z toho zhotovitel objed-
nateli zavázán, pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel. 
Na právní vady se obdobně použijí ustanovení o právních vadách předmětu koupě. Tato 
právní úprava je oproti předchozí úpravě přísnější. Určuje, že nejde jen o případy, kdy to 
zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl, ale i pro případy, kdy to vědět musel. Nemusí 
přitom jít jen o porušení těchto práv, stačí jejich ohrožení. 

Ustanovení § 2617 obecně pro dílo určuje, že má-li dílo při předání vadu, zakládá to pov-
innost zhotovitele z vadného plnění. Přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až 
později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného 
plnění, způsobil-li vadu porušením své povinnosti.

Soud pak nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámí-li – podle § 2618 – ob-
jednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti 
zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo 
bylo uplatněno opožděně.

Dal-li však zhotovitel podle § 2619 za jakost díla záruku, použijí se obdobně ustanovení 
o kupní smlouvě. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

U vad, na něž se vztahuje záruka, platí místo lhůty dvou let záruční doba. Odpovědnost 
za vady podle zákonné úpravy není pro objednatele zdaleka tak výhodná (viz formulaci 
o odpovědnosti při porušení zhotovitelovi povinnosti) jako v případě, sjedná-li záruku (mj. 
musí být dílo po určitou dobu způsobilé sjednanému – jinak obvyklému účelu). Sjednání 
záruky se tedy jeví v zájmu objednatele.

Záruční doba týkající se díla, je-li sjednána, počíná běžet předáním díla. Pro záruku za ja-
kost díla jinak platí přiměřeně ustanovení o kupní smlouvě.

Při složitých dílech pravidelně vypracován rozpočet sloužící ke stanovení a odůvodnění 
výše ceny. Byl-li rozpočet jen pomůckou pro ujednání ceny ve smlouvě pevnou částkou, 
platí mezi stranami takto ujednaná cena díla a případné změny rozpočtu (nebo chyby 
v něm) změnu pevně dohodnuté ceny neovlivní.

Přece jen však mohou nastat mimořádné okolnosti, odůvodňující zmírnění tvrdosti tohoto 
pravidla. Z toho důvodu se převzalo ze švýcarského práva řešení situace, kdy provedení 
díla ztíží a prodraží mimořádná okolnost blížící se svým charakterem vyšší moci. Nedohod-
nou-li se strany v takovém případě o zvýšení ceny, navrhuje se, aby o přiměřeném zvýšení 
ceny rozhodl na návrh zhotovitele soud, případně aby soud měl možnost smlouvu zrušit 
a rozhodnout o vypořádání stran.

Nové ustanovení § 2620 odst. 2 je úpravou, která dosud v našem právním řádu nebyla 
zakotvena. Pamatuje na zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti. Za určených pod-
mínek umožňuje, aby soud rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo. 
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Bylo-li však dílo zadáno podle rozpočtu, přejímá se standardní úprava rozlišení rozpočtu 
na zaručený a nezaručený. Při rozpočtu zaručeném co do závaznosti a úplnosti nelze cenu 
zvýšit jinak než dohodou stran. 

Naproti tomu nezaručený rozpočet umožňuje zhotoviteli jednostranně zvýšit cenu, objeví-
li se nutnost vyšších nákladů nebo dalších prací, musí však takovou nutnost bezodkladně 
oznámit objednateli, jinak právo na zvýšení ceny ztrácí. Má-li se však cena zvýšit o více než 
o 10 %, přiznává se objednateli právo odstoupit od smlouvy. 

Je-li sjednána „pevná cena“, pak se může stát, že zhotovitel případně nedosáhne (např. 
když dojde ke zvýšení ceny některých vstupních dodávek nad očekávanou hladinu cen) 
předpokládaného kladného hospodářského výsledku. Naopak při některých příznivých 
skutečnostech (např. se podaří kontrahovat kvalitní subdodávku s cenou nižší, než bývá 
obvyklé) tomu může být naopak. Přitom způsoby stanovení ceny tvoří široký vějíř řešení 
(např. odkazy na ceníky, kalkulační vzorce apod.). Pro určení ceny je přitom také možné, 
aby byly zpracovávány rozpočty. U smlouvy o dílo bývá určována cena podle rozpočtu 
poměrně často, typické to bude zejména ve výstavbě, ale i ve vývoji a výzkumu (například 
ve vývoji nového strojně - technologického zařízení). Na výši ceny nemá vliv, že cena byla 
určena na základě rozpočtu, jenž je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhoto-
vitelem do uzavření smlouvy.

Nebyl-li rozpočet označen jako neúplný nebo nezávazný nemůže zhotovitel oprávněně 
žádat zvýšení ceny díla. To platí jak pro případy, kdy se např. zvýší ceny subdodávek, tak 
i pro případy, že bude třeba např. u potrubních rozvodů energií třeba širšího plnění (větší 
metráže).

Jestliže však byla cena určena na základě rozpočtu, daného s výhradou, že se nezaručuje 
jeho úplnost, může se zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny, objeví-li se při 
provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly 
předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Rozpočet s nezaručenou úplností lze při výstavbě použít například u rekonstrukcí a mod-
ernizací, kdy je v rozpočtu na základě výsledků průzkumů (s řádnou odbornou pečlivostí 
provedených) předaných objednatelem uvažováno s  určitým počtem jednotek ma-
teriálu včetně prací. Při realizaci je pak možné po demontáži dosavadního zařízení zjistit 
zvýšenou potřebu těchto jednotek. Musí však být současně naplněna podmínka, že to 
nebylo možno předvídat při uzavření smlouvy.

Kromě rozpočtu s nezaručenou úplností zná zákoník i rozpočet nezávazný. Byla-li cena 
určena na základě rozpočtu, daného s výhradou, může se zhotovitel domáhat, aby byla 
cena zvýšena o  částku, o  niž nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhoto-
vitelem původní náklady zahrnuté do rozpočtu.

Označení rozpočtu za nezávazný se zejména bude využívat v období, v němž bude reálné 
předvídat pohyb cenových hladin. Zhotovitel bude nejen prokazovat, že došlo ke zvýšení 
cen, ale také bude muset dokázat, že právě tyto vstupy musel použít, neboť to bylo nevyh-
nutelné. K označení rozpočtu za nezávazný je ovšem vhodné další podrobnější ustanovení 
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ve smlouvě, např. o tom, od jakých subdodavatelů bude zhotovitel nakupovat a v  jaké 
době.

Aby nebyla ztížena otázka důkazů a komplikovaného výpočtu (rozpočty totiž obsahují 
desítky, mnohdy stovky položek), není vyloučeno sjednat nezávaznost rozpočtu jen 
u položek rozhodujících. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí její zvýšení soud 
na návrh zhotovitele.

Zhotoviteli však zaniká nárok na  určení zvýšení ceny podle ustanovení o  rozpočtu 
s nezaručenou úplností, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtové částky a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázala jeho nevyh-
nutelnost (nikoli tedy kdy k tomu došlo, ale kdy se tak ukázala jeho nevyhnutelnost).

Ustanovení o rozpočtu s nezaručenou úplností a o rozpočtu nezávazném chrání zhoto-
vitele. Obecně by nebylo možno vyloučit, že zvýšení by mohlo být řádově vyšší. Proto 
obchodní zákoník obsahuje i text, kterým chce prospívat objednateli.

Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel 
podle příslušných ustanovení zákoníku zvýšení ceny, jež přesahuje o více než 10% cenu 
stanovenou na základě rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhoto-
viteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu. 

Souborem zvláštních ustanovení se upravují některá specifika děl prováděných jako 
stavební práce. Typické případy jsou zhotovení stavby, její oprava nebo úprava, mohou 
však přicházet v úvahu i jiné úpravy nemovité věci.

Předně má zhotovitel nést nebezpečí škody na stavbě až do  jejího předání (ledaže by 
ke škodě došlo i jinak). V tom směru se přejímá § 651 dřívějšího občanského zákoníku.

Objednatel má i při stavebních pracích právo kontrolovat její provádění již podle obecné 
úpravy. 

Objednateli je přiznáno také právo požadovat předložení průběžného vyúčtování prove-
dených prací a vynaložených nákladů v těch případech, kdy je cena ujednána podle jejich 
skutečného rozsahu. Ten bude ověřen. Ustanovení o kontrolách díla na určitém stupni je-
jich provádění a o skrytých překážkách jsou převzata z obchodního zákoníku (§ 552 a 553).

Pokud se jedná o  práva z  vadného provedení díla - stavby, vymezil dřívější občanský 
zákoník č. 40/1964 Sb. dobu, do které mohou být uplatněny, třemi léty (§ 646 odst. 3), 
obchodní zákoník pěti lety (§ 565 odst. 2). NOZ se přiklání řešení obchodního zákoníku, 
které více odpovídá mezinárodním standardům. Avšak vzhledem k tomu, že u určitých 
částí stavby nelze pravidelně garantovat pětiletou životnost, navrhuje se po vzoru § 646 
odst. 3 dosavadního občanského zákoníku umožnit, aby v určitých případech pro některé 
části stavby prováděcí předpis tuto dobu zkrátil. Totéž se navrhuje umožnit i pro úmluvu 
stran; v tom případě však nelze zhoršit postavení objednatele, je-li slabší stranou.
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Ustanovení § 2623 výslovně uvádí, že se pro stavby použije ustanovení prvního oddílu právní 
úpravy smlouvy o dílo. Jedná se o ustanovení § 2586–2619. Podle našeho názoru je však pro 
výstavbu typická i právní úprava druhého oddílu, tj. § 2620–2622, která se použije též.

Závěrem

Je zřejmé, že u smlouvy o dílo se NOZ nechal inspirovat především dřívější úpravou ob-
chodního zákoníku. 

Velmi kladně hodnotíme úpravu § 2628 o převzetí stavby. Zde se určuje, že objednatel 
nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby ani funkčně nebo esteticky, ani jejímu užívání 
podstatným způsobem neomezují.

U staveb se totiž ojedinělým drobným vadám (např. u nátěrů) nelze prakticky vyhnout. 
Ostatně i  zahraniční úpravy s  tím počítají (např. v  podmínkách pro provádění staveb 
v  Německu); z  reality vycházela již i  úprava Hospodářského zákoníku, která byla širší 
a týkala se i ojedinělých drobných nedodělků. Obchodní zákoník, který – pokud si to st-
rany nedohodly – takové ustanovení neobsahoval, se jevil příliš přísný. Zdůrazněme však, 
že musí jít jen o vady ustanovením § 2628 definované.

Kdy jsou se zhotovitelem zavázány společně a nerozdílně i jiné osoby a kdy se zhotovitel 
zprostí „povinnosti za vady stavby“ upravuje ustanovení § 2630.

Ustanovení § 2630 upravuje společnou a nerozdílnou odpovědnost určených osob spolu 
se zhotovitelem. 

Jedná se o 
• poddodavatele zhotovitele
• toho, kdo dodal stavební dokumentaci,
• toho, kdo prováděl stavební dozor.

Poddodavatel však neodpovídá, pokud prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhoto-
vitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor. 

Ten, kdo dodal stavební dokumentaci, neodpovídá, prokáže-li, že vadu nezpůsobila chyba 
ve stavební dokumentaci. 

Ten, kdo prováděl dozor, neodpovídá, pokud prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 
dozoru. 

Zhotovitel se pak zprostí odpovědnosti z vady stavby, prokáže-li
• že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci, dodané osobou, kterou si 

zvolil objednatel,
• došlo jen k selhání dozoru nad stavbou, kterou si zvolil objednatel. 
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Spočívá-li dílo v  jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či 
úprava věci, postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí 
tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě.

Je tedy určeno, že dílem může být i jiný výsledek činnosti; může to být např. programové 
vybavení, projektová dokumentace či jiná dokumentace. 

Výsledek činnosti, tj. dílo s nehmotným výsledkem, se odevzdá objednateli; považuje se 
za předané: 

• je-li dokončeno,
• zhotovitel umožní objednateli jeho užití. 

Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlast-
nictví, může zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli, bylo-li tak ujednáno. 
Neobsahuje-li smlouva výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, 
není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.

Rozhodující pro poskytnutí výsledku jiným osobám je ujednání stran. 

Pokud to ujednáno nebylo a smlouva neobsahuje výslovný zákaz poskytnutí, může ho 
zhotovitel dalším osobám poskytnout, není-li to vzhledem k  povaze díla v  rozporu se 
zájmy objednatele. Lze i zde jen doporučit vhodné ujednání stran.  

Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo ji-
ného duševního vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vy-
plývajícímu ze smlouvy.

Jak vidíme, zde je formulována vyvratitelná domněnka, že výsledek zde určené činnosti 
byl zhotovitelem poskytnut objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Rovněž v těchto 
případech je vhodné doporučit vhodné ujednání stran. 

Ustanovení o díle v NOZ též určuje, že ustanovení oddílu o dílech s nehmotným výsled-
kem se použijí obdobně i pro výsledek činnosti zhotovený podle ustanovení o veřejném 
příslibu (soutěžní dílo).

Význam vhodného smluvního jednání je zřejmý právě ze široké smluvní volnosti, kterou 
zákoník umožňuje, a ze skutečnosti, že dílčí okruhy problémů zákoník neřeší a ponechává 
je smluvním partnerům (např. dodávky náhradních dílů, servis, délky záruk, sankce, fak-
turace, placení, zkoušky, převzetí, spolupráci na stavbě, podrobnosti vedení stavebního 
deníku apod.). 
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Špecifické právne nástroje na detekciu  
daňových únikov a daňovej trestnej činnosti  

v Slovenskej republike
Specific law instruments for Detection 

of Value Added Tax Evasion 
and Related Crimes in the Slovak Republic

JOZEF STIERANKA1

Abstrakt
Príspevok prezentuje niektoré výsledky a analýzy vykonané v rámci riešenia vedecko-
výskumnej úlohy VYSK. č. 164 „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ 
riešenej na Akadémii PZ v Bratislave. Príspevok je štruktúrovaný na tri časti. V prvej časti 
sú charakterizované  metodologické východiská odhaľovania a detekcie daňových únikov 
a daňovej trestnej činnosti. Druhá časť príspevku podrobne analyzuje špecifický inštitút 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, konkré-
tne ustanovenie § 78a kontrolný výkaz. S využitím štatistických ukazovateľov poukazuje 
na efektívnosť tohto inštitútu k detekcii daňových únikov na dani z pridanej hodnoty. 
Tretia časť príspevku analyzuje lex specialis právnu úpravu zákona č.101/2010 o preu-
kazovaní pôvodu majetku a možnosti využitia jeho inštitútov k detekcii majetku, ktorý 
bol získaný daňovými únikmi resp. daňovou trestnou činnosťou. Na základe riadených 
rozhovorov s  expertami ako aj štatistických ukazovateľov za  5 rokov jeho účinnosti 
je efektívnosť tejto právnej úpravy hodnotená ako málo účinná a  v  praxi nepriniesla 
očakávané výsledky.

Kľúčové slová
daňový únik, daňové trestné činy, odhaľovanie, detekcia, kontrolný výkaz, preverovanie 
majetku. 

Abstract
The article presents partial results gained in the scientific research project VYSK No 164 
"Detection of Tax Evasion and Tax Crime“ carried out at the Academy of the Police Force 
in Bratislava. The article is structured in three parts. The first part of the article deals with 
methodological bases of detection of tax evasion and tax crime. The second part men-
tions some possibilities of detection of VAT evasion and related tax crimes using the legal 
institute of the audit statement according to section 78a of Act No 222/2004 Coll. on 
Value Added Tax, as amended. The author shows the efficacy of its application in practice 
providing some statistical indicators. The third part of the article analysis ‘lex specialis’ 
Act No 101/2010 Coll. on Documenting the origin of the property as amended and the 
possibility using its institutes for detection of property acquired by tax evasion and re-
lated tax crimes. Based on the discussions with experts in this area and considering the 
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statistical indicators for 5 years since the Act is in force, the efficiency of this legislation 
is considered as very low and did not bring expected results to practice.

Keywords
tax evasion, tax crime, detection, audit statement, property verification.

1. Metodologické východiská detekcie daňových 
únikov  a daňovej trestnej činnosti

TDetekcia daňových únikov (ďalej DÚ) a daňovej trestnej činnosti s ňou spojenou  (ďalej 
DTČ) je jednou z  fáz (etáp) procesu ich odhaľovania. Odhaľovanie DÚ a  DTČ vo svojej 
podstate predstavuje procesuálnu poznávaciu činnosť zameranú na poznávanie latent-
ných DÚ a  latentnej DTČ, pričom vychádza z teoretických a metodologických základov 
„odhaľovania“ ako operatívneho poznávacieho procesu. V kontexte uvedeného vymedze-
nia podstatnými skutočnosťami pri definovaní pojmu odhaľovanie DÚ a DTČ sú pojmy 
poznávanie kriminality a procesuálna činnosť. 

Poznávanie kriminality môžeme charakterizovať ako cieľavedomý systematický pro-
ces orgánov štátu, ktorého cieľom je získavanie, zhromažďovanie, triedenie, vyhodno-
covanie a analyzovanie informácií o kriminalite, o konkrétnych trestných činoch, o  ich 
páchateľoch a  obetiach, ktorý vytvorí podmienky orgánom činným v  trestnom ko-
naní na zažatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia konkrétnym osobám. Pozná-
vanie kriminality je možné realizovať najmä za využitia kriminalisticko-bezpečnostných 
činností, ktoré sú súčasťou policajno-bezpečnostných činností. Policajno-bezpečnostnú 
činnosť môžeme chápať ako systém opatrení a úloh policajno-bezpečnostných orgánov, 
predovšetkým kriminalisticko-bezpečnostných, správno-bezpečnostných a organizačno-
riadiacich, založený na ústavných zákonoch, zákonoch a iných právnych predpisoch, resp. 
medzinárodných zmluvách, etických princípoch a vedeckých poznatkoch. Jej hlavným 
poslaním je boj s trestnou a inou protispoločenskou činnosťou, ochrana verejného pori-
adku, života zdravia a majetku.2 Policajno-bezpečnostné činnosti tvoria kriminalisticko-
bezpečnostné činnosti, správno-bezpečnostné činnosti a organizačno-riadiace  činnosti, 
pričom kriminalisticko-bezpečnostné činnosti sa ďalej klasifikujú ako:

• pátranie (viaže sa k osobám a veciam hľadaným v súvislosti s trestnou činnosťou 
alebo nezvestnosťou),

• objasňovanie (viaže sa k registrovanej kriminalite),
• odhaľovanie (viaže sa k latentnej trestnej činnosti). 3

Z vyššie uvedenej klasifikácie kriminalisticko-bezpečnostných činností pátranie predstavujú 
činnosti súvisiace s hľadaním konkrétnych, individuálnych objektov, ktoré existujú, môžu byť 

2 FILÁK, A. a V. PORADA. Pojem, obsah a hlavní organizačne taktické formy policejně bezpečnostní činnosti. 
In: Policajná teória a prax, 2006, č. 4, s. 5-17.

3 NESNÍDAL, J. Neodvratnost trestního postihu a operativně pátrací činnost. Praha: Kriminalistický ústav VB. 
1989, s. 80.
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poznané a odlíšené od iných objektov rovnakého druhu. Úspešné pátranie sa spája so zadržaním, 
zaistením, predvedením alebo odovzdaním hľadaného objektu apod.4  Objasňovanie trestnej 
činnosti je procesom, ktorý sa vzťahuje na známe, registrované (evidované) trestné činy. Tento 
proces sa začína začatím trestného konania a vykazovaním jednotlivých prípadov vo formulári 
o trestnom čine pre potreby štatistickej evidencie objasnenej kriminality.

Odhaľovanie trestnej činnosti sa vo všeobecnosti spája s  latentnou trestnou činnosťou. 
Odhaľovanie predstavuje také činnosti, ktorými sa latentný trestný čin stane zjavným. Me-
todologický základ odhaľovania v kriminalistike tvorí teória odrazu,5 „pretože odhaliť trestný 
čin znamená zistiť, objaviť, vyhľadať skutok, ktorý zákon kvalifikuje ako trestný“. Poznávanie 
kriminality uskutočňované prostredníctvom odhaľovania latentnej trestnej činnosti je v pod-
state procesom získavania, analýzy a hodnotenia informácie, ktorá je zakódovaná v konkré-
tnej materiálnej situácii, ktorá  sa viaže k tejto trestnej činnosti a k jej subjektu (odhaliteľné 
a  dekódovateľné zmeny vyvolané udalosťou trestného činu sú stopami trestného činu). 
Podstatou odrazu trestného činu je spôsobilosť jedných materiálnych systémov a objektov 
odrážať v inej forme vlastnosti druhých materiálnych systémov a objektov. V odrážajúcom 
systéme vznikajú pod vplyvom odrážaného systému zmeny. Tieto zmeny v istej miere uka-
zujú, reprodukujú  vlastnosti odrážaného systému. Udalosť trestného činu je jedným z ma-
teriálnych javov objektívnej reality, v priebehu ktorého dochádza k vzájomnému pôsobeniu 
prvkov a udalostí trestného činu, a to predovšetkým páchateľa a ním použitých prostried-
kov a nástrojov s materiálnym prostredím (predovšetkým miestom činu), predmetom útoku 
ako aj s vedomím ľudí, napr. svedkov. Výsledkom vzájomného pôsobenia je odraz v podobe 
zmien v materiálnom prostredí (materiálne stopy) a zmien vo vedomí ľudí (pamäťové stopy).6 

Z  tohto hľadiska pri odhaľovaní trestných činov a  ich páchateľov typickými objektmi 
poznávania sú:

• osoba páchateľa, 
• napadnutý objekt, 
• použité nástroje (napr. aj finančné nástroje), 
• poškodená osoba a 
• rad ďalších objektov. 

Tieto objekty sa v  priebehu kriminalisticky relevantnej udalosti stretávajú, dochádza 
k najrôznejším kontaktom medzi nimi a dochádza tak k vzájomnému odovzdávaniu in-
formácií. Prenos týchto informácií môže byť rôzne intenzívny a  odovzdané informácie 
nemusia byť vždy zistiteľné súčasnými technickými, prípadne inými prostriedkami. 

Zmeny v prostredí, ktoré sú vyvolané osobnosťou a konaním páchateľa trestného činu, 
je možné určiť podľa konkrétnych príznakov (indikátorov), resp. ich súborov. V tomto prí-
pade platí celý rad zákonitostí. Ide napr. o:

• súvislosť predmetov a  javov materiálneho sveta (konanie páchateľa, vlastnosti 
jeho osobnosti sa zákonite odrážajú v okolitom prostredí),

4 STIERANKA, J. a kol. Spravodajská činnosť. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2013, s. 27.
5 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987, s. 17-24.
6 PORADA,V. a J. STRAUS. Kriminalistická stopa. In.: Kriminalistika, č. 3/1999, s. 187.
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• existenciu nutného vzťahu medzi príčinou a  účinkom (určitý jav prebieha 
za určitých podmienok práve tak a nie inak),

• kauzalitu – typické procesy vzniku určitých zmien, ktoré by mali pri existencii 
analogických podmienok zákonite nastať,

• jedinečnosť, individualitu každého prejavu (možnosť rozpoznať indikátory trest-
ného činu sa viac menej prejavuje ako tendencia, čo vyplýva z výskumu; mno-
ho prípadov latentnej kriminality ostáva neodhalených) a možnosť vnímať ich 
rozdiely a pod.7 

Nie je možné, aby existovala kriminalisticky významná udalosť, počas ktorej by neboli vzá-
jomne medzi jednotlivými objektmi odovzdávané informácie vzťahujúce sa k jednotlivým 
objektom, to znamená aby nedošlo k zmene v prostredí, v ktorom realizoval určité aktivity 
subjekt (páchateľ) v jednotlivých etapách páchania trestného činu. 

Odhaľovanie trestnej činnosti vo všeobecnosti je označované ako konanie, ktoré je vy-
konávané k zisteniu samotnej existencie skutku, ktorý je možné kvalifikovať ako trestný 
čin a ktorý nebol oznámený orgánom polície a nie je ani inak evidovaný v policajných 
štatistikách.8 Po  obsahovej stránke pri odhaľovaní trestnej činnosti ide o  získavanie 
a prácu s  informáciami. Odhaľovanie je možné potom tiež charakterizovať ako systém, 
ktorý tvoria štruktúrované prvky, ktorých spoločnou vlastnosťou je aktívna činnosť smeru-
júca k zisteniu neznámych informácií, ktoré charakterizujú nezákonnú, resp. kriminálnu 
udalosť. Jednotlivé prvky majú typický, vlastný predmet zisťovania, súbor informácií, ktoré 
sú touto aktívnou činnosťou odhaľované (odhalené), pretože dovtedy neboli poznané.

Druhou významnou skutočnosťou pri vymedzení pojmu odhaľovanie DÚ a DTČ je  to, že 
sa jedná procesuálnu činnosť. Odhaľovanie  DÚ a DTČ nie je jednorazový akt, jednorazová 
činnosť, ale proces relatívne samostatných činností a operatívnych operácií, ktoré sú vy-
konávané v určitej postupnosti. Dalo by sa povedať, že odhaľovanie je proces, v ktorom 
sú v určitej postupnosti a nadväznosti  vykonávané rôzne činnosti a operatívne operácie, 
ktorých konečným cieľom je poznanie dosiaľ nepoznaných skutočností, ktoré charakteri-
zujú nezákonné konanie, trestný čin alebo jeho páchateľa.

Odhaľovanie DÚ a DTČ  má teda povahu poznávacieho procesu, kde sa zo štádia neznalosti 
postupuje ku konkrétnemu poznaniu. V tomto procese je v prvom rade veľmi dôležité zachytiť 
zmeny, ktoré DÚ resp. DTČ zanechal, resp. vyvolal vo svojom okolí, to znamená zachytiť signá-
ly, resp. indikátory DÚ resp. DTČ. Následne tieto indikátory ďalej doplňovať o ďalšie poznatky 
so zameraním na všetky stránky DÚ a DTČ, ktoré potvrdia, alebo vyvrátia prvotné signály 
o spáchaní, resp. páchaní daňových únikov a trestnej činnosti. Základným znakom procesu 
odhaľovania je skutočnosť, že odhaľovanie je začaté v okamihu, v ktorom ešte neprebieha 
vyšetrovanie, na základe ktorého je možné charakterizovať dôvodné podozrenie z trestnej 
činnosti, pretože prejavy tejto činnosti  sú latentné. Tento typ postupu je súčasťou najširšej 
stratégie odhaľovania latentných daňových únikov a latentných trestných činov.

7 LISOŇ M. a J. STIERANKA. Organizovaná kriminalita v Slovenskej republike. Bratislava: Akadémia PZ v Bra-
tislave, 2004, s. 95.

8 NESNÍDAL, J. Neodvratnost trestního postihu a operativně pátrací činnost. Praha: Kriminalistický ústav VB, 
1989, s. 92.
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Realizácia celého procesu odhaľovania je determinovaná zistením prvotného signálu (in-
dikátora), ktorý nasvedčuje, že je pripravovaný, páchaný alebo už spáchaný daňový únik 
resp. daňová trestná činnosť. Zistenie indikátora určuje ďalší postup a ciele pri realizácii 
poznávania v procese odhaľovania. 

Pokiaľ budeme vychádzať aj z vyššie definovanej teórie kriminalistických stôp a krimi-
nalistickej identifikácie, ktorá do  procesu odhaľovania zahŕňa aj proces získavania, 
analýzy a hodnotenia informácií zakódovaných v konkrétnej materiálnej situácii, potom 
je odhaľovanie možné charakterizovať ako operatívny proces na  seba nadväzujúcich 
činnosti, najmä: 

1. získanie prvotnej informácie (poznatku, indikátora, signálu) o  príprave, páchaní 
alebo spáchaní daňového úniku alebo daňového trestného činu – detekcia DÚ a DTČ

2. zber a získavanie doplňujúcich informácií,
3. hodnotenie informácií,
4. analýza informácií,
5. tvorba logických záverov.

Významnými črtami odhaľovania ako poznávacieho procesu je jeho etapizácia (fázovitosť) 
a  cyklickosť. Odhaľovanie ako proces v  rámci ktorého sú vykonávané vyššie uvedené 
činnosti prebieha v  jednotlivých fázach v cykle. V určitom okamžiku môžu byť vykoná-
vané naraz viaceré etapy odhaľovania. Zároveň v procese odhaľovania sa môže pozná-
vanie vrátiť aj do predchádzajúcej etapy. Proces odhaľovania DÚ a DTČ prebieha obdobne 
ako je tomu pri spravodajskom cykle. Podstatu odhaľovania, ako aj spravodajstva tvorí 
informačný cyklus.

5 
 

obdobne ako je tomu pri spravodajskom cykle. Podstatu odhaľovania, ako aj spravodajstva tvorí 
informačný cyklus.

Obrázok 1 - Znázornenie postupnosti činností vykonávaných pri odhaľovaní DÚ a DTČ
(informačný cyklus)9

Získanie indikátorov DÚ a DTČ, resp. detekcia DÚ a DTČ, je prvou etapou (fázou) 
v celom procese odhaľovania, ktorá je veľmi dôležitá a od nej sa odvíja a záleží celý ďalší 
postup v odhaľovaní. Preto je potrebné, aby sa získavali také indikátory, ktoré budú 
„kvalitatívne“ spôsobilé zabezpečiť odhalenie DÚ a DTČ. Indikátor DÚ a DTČ je potrebné 
chápať ako prvotný poznatok (informáciu) o jave, skutočnosti, ktorá sa odchyľuje od normálnej 
„daňovej“ situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov a nariadení. 
Predstavuje prvotný poznatok o možnej pripravovanej, páchanej alebo spáchanej trestnej 
činnosti alebo daňového úniku. Samotný pojem indikátor má viacdimenzionálny charakter, čo 
sa prejavuje v možných prístupoch využiteľných pri jeho formulácii. V prvom rade ide 
o prvotný poznatok o nejakom jave, na základe ktorého sa začína proces jeho poznávania. 
Rovnako ho možno chápať ako signál nasvedčujúci vzniku určitej udalosti, vyvolávajúci 
záujem alebo podozrenie zo strany pozorovateľa, prípadne ako „odchýlku od normálnej 
situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov, nariadení a iných 
spoločenských noriem“.10 Okrem toho môže predstavovať aj konkrétnu formu prejavu určitého 
javu  navonok, to znamená, že o predmetoch a javoch sa dozvedáme prostredníctvom ich 
vonkajších prejavov. Platí to však aj naopak, vonkajšie prejavy indikujú, nasvedčujú existencii 
určitých javov. Nie vždy sa nám však podarí nájsť, resp. správne interpretovať kombináciu 
indikátora a javu, ktorý hľadáme. Páchatelia DÚ a DTČ využívajú rôzne zákonné a ekonomické 
medzery. Vzhľadom na to, že ide o činnosť, ktorá je v rozpore so záujmami spoločnosti, je 
logické, že metódy a prostriedky, ktoré páchatelia  používajú  na dosiahnutie ich zámerov, sú 
utajené a často aj detailne prepracované. Vo väzbe na všeobecný metodologický základ 
odhaľovania môžeme konštatovať, že každé konanie, teda aj realizovaný a zrealizovaný daňový 
únik alebo trestný čin, zanechá vo svojom okolí „stopy“, ktoré môžeme považovať za indikátory 
DÚ a DTČ. 
                                                           
9 Zdroj: autor
10 LÁTAL, I. Příznaková analýza a možnosti jejího užití v policejní praxi. In Kriminalistika, 1996, roč. XXIX, č. 
1, s. 73.
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9 Zdroj: autor
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Získanie indikátorov DÚ a DTČ, resp. detekcia DÚ a DTČ, je prvou etapou (fázou) v ce-
lom procese odhaľovania, ktorá je veľmi dôležitá a  od  nej sa odvíja a  záleží celý ďalší 
postup v odhaľovaní. Preto je potrebné, aby sa získavali také indikátory, ktoré budú „kvali-
tatívne“ spôsobilé zabezpečiť odhalenie DÚ a DTČ. Indikátor DÚ a DTČ je potrebné chápať 
ako prvotný poznatok (informáciu) o jave, skutočnosti, ktorá sa odchyľuje od normálnej 
„daňovej“ situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov a nari-
adení. Predstavuje prvotný poznatok o možnej pripravovanej, páchanej alebo spáchanej 
trestnej činnosti alebo daňového úniku. Samotný pojem indikátor má viacdimenzionálny 
charakter, čo sa prejavuje v možných prístupoch využiteľných pri jeho formulácii. V prvom 
rade ide o prvotný poznatok o nejakom jave, na základe ktorého sa začína proces jeho 
poznávania. Rovnako ho možno chápať ako signál nasvedčujúci vzniku určitej udalosti, 
vyvolávajúci záujem alebo podozrenie zo strany pozorovateľa, prípadne ako „odchýlku 
od normálnej situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov, 
nariadení a iných spoločenských noriem“.10 Okrem toho môže predstavovať aj konkrétnu 
formu prejavu určitého javu  navonok, to znamená, že o predmetoch a  javoch sa doz-
vedáme prostredníctvom ich vonkajších prejavov. Platí to však aj naopak, vonkajšie pre-
javy indikujú, nasvedčujú existencii určitých javov. Nie vždy sa nám však podarí nájsť, resp. 
správne interpretovať kombináciu indikátora a javu, ktorý hľadáme. Páchatelia DÚ a DTČ 
využívajú rôzne zákonné a ekonomické medzery. Vzhľadom na to, že ide o činnosť, ktorá 
je v rozpore so záujmami spoločnosti, je logické, že metódy a prostriedky, ktoré páchatelia  
používajú  na dosiahnutie ich zámerov, sú utajené a často aj detailne prepracované. Vo 
väzbe na všeobecný metodologický základ odhaľovania môžeme konštatovať, že každé 
konanie, teda aj realizovaný a  zrealizovaný daňový únik alebo trestný čin, zanechá vo 
svojom okolí „stopy“, ktoré môžeme považovať za indikátory DÚ a DTČ. 

Získavanie indikátorov DÚ a DTČ, inak povedané ich detekcia, je veľmi náročná činnosť, 
ktorá v celom procese odhaľovania predstavuje jeho prvú etapu a vyžaduje si okrem in-
ého aj dôslednú  koordináciu viacerých činností. Pri detekcii DÚ a DTČ je nevyhnutné brať 
do úvahy jednotlivé prvky, ktoré sa viažu k procesu odhaľovania a to najmä: 

• samotné indikátory DÚ a DTČ, 
• miesto výskytu indikátorov, 
• subjekty získavania indikátorov,
• spôsoby získavania indikátorov.

Významným prvkom pri detekcii  DÚ a DTČ sú samotné indikátory DÚ a DTČ, ktoré sú obsi-
ahnuté a „zakódované“ v spôsoboch páchania daňových únikov resp. daňových trestných 
činov. Preto je tiež nevyhnutné poznať spôsoby páchania DÚ a DTČ. Spôsoby páchania DÚ 
a DTČ ako aj samotné indikátory sú  rozličné a to v závislosti od osoby páchateľa a od dane 
na  ktorej sa daňový únik realizuje. Neexistuje konečný výpočet indikátorov DÚ a  DTČ 
vzhľadom  k tomu, že spôsoby páchania DÚ a DTČ sa neustále sofistikujú a prispôsobujú 
novým podmienkam vo väzbe na prijímané opatrenia na ich elimináciu. 

10 LÁTAL, I. Příznaková analýza a možnosti jejího užití v policejní praxi. In Kriminalistika, 1996, roč. XXIX, č. 1, s. 
73.
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Pri detekcii DÚ a DTČ je okrem  známych indikátorov potrebné brať do úvahy aj miesta ich 
výskytu a samotnú ekonomickú podstatu DÚ a DTČ. Indikátory je potom možné hľadať 
a získavať, najmä v podobe informácií v ekonomickom, sociálnom a inom prostredí, a to 
najmä:

• v účtovníctve fyzických a právnických osôb (najmä došlých a vystavených faktúr),
• v daňových priznaniach (z príjmov právnických a fyzických osôb, z DPH),
• vo finančných operáciách (najmä hotovostných a  bezhotovostných platbách 

prostredníctvom bánk na účtoch),
• v obchodných operáciách (najmä pri kúpe a predaji hnuteľného a nehnuteľného 

majetku),
• v databázach a poznatkových fondoch, ktoré sú vedené v súvislosti s daňovým 

a colným konaním,
• iné.

Zachytiť (detekovať)  indikátory DÚ a ĎTČ môžu najmä subjekty, ktoré pôsobia v eko-
nomickom, sociálnom ale aj širšom spoločenskom prostredí. Sú to najmä:

• účtovníci,
• audítori,
• pracovníci finančnej správy (daňoví a colní pracovníci),
• pracovníci bánk,
• pracovníci iných finančných inštitúcii,
• pracovníci realitných kancelárii a niektorých iných povinných osôb,11 
• orgány verejnej moci (najmä príslušníci PZ- kriminálna a  finančná polícia, 

príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy),
• fyzické a právnické osoby.

Podstatnou skutočnosťou pri detekcii DÚ a  DTČ sú možnosti a  zákonné kompetencie, 
spôsobilosti a  oprávnenia, ktoré majú  konkrétne subjekty k  dispozícii a  môžu ich vo 
svojej činnosti využívať. Do procesu odhaľovania sa indikátory DÚ a DTČ môžu dostávať 
prostredníctvom vyššie uvedených subjektov rôznymi spôsobmi. Indikátory DÚ a DTČ je 
možné vo všeobecnosti získať najmä za využitia „inštitútov“:

1. daňového poriadku - zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( najmä vyhľadávacou činnosťou, 
daňovými kontrolami, miestnym zisťovaním, záznamovou povinnosťou a pod.),

2. iných daňových zákonov  (napr. kontrolný výkaz - § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov),

3. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a ochrane pred financovaním terorizmu ( najmä hláseniami neobvyklých obchod-
ných operácií povinnými osobami),

4. zákona č. 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku,

11 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním 
terorizmu a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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5. zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších 
(najmä operatívno-pátracou činnosťou a  prostriedkami operatívno-pátracej 
činnosti),

6. zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (najmä 
operatívnou pátracou činnosťou, prostriedkami operatívno-pátracej činnosti, 
oprávneniami pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácii 
a podobne).

V tomto príspevku budú bližšie charakterizované  dva „právne inštitúty“, a to tzv. „kon-
trolný výkaz“ definovaný v § 78a zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a právne inštitúty zakotvené v zákone č. 101/2010 o preukazovaní 
pôvodu majetku v znení neskorších predpisov.

2. Detekcia daňových únikov na dph a daňovej trestnej 
činnosti  s ňou súvisiacou  za využitia kontrolného 
výkazu

Latentné daňové úniky na  DPH a  latentnú daňovú trestnú činnosť súvisiacu s  nimi je 
možné indikovať aj za využitia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, § 78a (kontrolný výkaz). Tento inštitút bol do  zákona o  dani 
z pridanej hodnoty zavedený s účinnosťou od 1.1.2014 ako jeden z nástrojov boja proti 
daňovým podvodom. Kontrolný výkaz sa podáva za každé zdaňovacie obdobie platiteľa 
DPH (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), za  ktoré je platiteľ dane povinný 
podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz 
sa podáva elektronicky. V podstate ide o detailný zoznam vystavených a prijatých faktúr 
za dané zdaňovacie DPH obdobie a  jednotlivých odpočtoch uplatňovaných platiteľom 
DPH za  dané zdaňovacie obdobie. Povinnosť predkladať výkaz sa vzťahuje rovnako 
na slovenských aj na zahraničných platiteľov DPH, ak majú v SR pridelené IČ DPH.  

Platitelia dane sú povinní uvádzať v kontrolnom výkaze tie údaje, ktoré oni sami neu-
vádzajú už v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov 
do tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri intrakomunitárnych dodaniach tovarov 
do iných členských štátov. Kontrolný výkaz, ako dokument obsahujúci informácie o vy-
medzených dodávkach tovaru a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe, predstavuje 
jedinečný zdroj informácií pre finančnú správu. Krížovou kontrolou údajov, uvedených 
v kontrolných výkazoch vzájomne obchodujúcich platiteľov dane, je možné napríklad:

• detekovať tuzemské a cezhraničné karuselové podvody,
• detekovať machinácie s faktúrami, ako sú napr. nezaradenie faktúr do účtovníctva 

dodávateľa, pričom odberateľ z nich uplatňuje odpočítanie dane, výmena faktúr, 
vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr, vystavenie faktúr neplatiteľmi 
dane, uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry, 

• monitorovať rizikových platiteľov dane, 
• preventívne pôsobiť proti uvádzaniu nepravdivých údajov.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 1 B49

Za roky 2014, 2015 a 2016 bolo spracovaných 3 639 903 kontrolných výkazov s celkovým 
počtom 336 347 590 v nich uvedených platných transakcií. Z tohto množstva bolo iden-
tifikovaných 52 731 494 transakcií s rizikovým príznakom. Kompletné údaje sú v tabuľke 

Tab. 1 - Prehľad počtu spracovaných KV DPH a transakcii s rizikovým príznakom

 Obdobie
Počet 

spracovaných 
KV

Celkový počet 
transakcií

Počet platných 
transakcií

Počet transakcií 
s rizikovým 
príznakom 

2014 1 542 169 156 944 111 139 060 557 23 964 394

2015 1 589 405 161 069 447 147 895 684 22 193 835

2016 508 329 53 546 525 49 391 349 6 573 265

SPOLU 3 639 903 371 560 083 336 347 590 52 731 494

Zdroj: Finančná správa SR (údaje k 15. 06. 2016)

Na  povinnosť zasielania kontrolného výkazu platcami DPH úzko súvisia aj procesy 
a  postupy finančnej správy na  identifikáciu daňových podvodov, ktorých základom je 
systém zberu, kontroly a analýzy informácií uvádzaných v kontrolnom výkaze. Za využitia 
výkonných vyhľadávacích analytických nástrojov porovnávaním údajov z  kontrolného 
výkazu s údajmi z  informačných systémov finančnej správy ako aj s údajmi z externých 
zdrojov (najmä informácie PZ) je možné detekovať subjekty páchajúce daňové podvody 
a  subjekty vyhýbajúce sa plneniu daňových povinností. Výsledkom takto realizovanej  
analýzy sú automatizovane vygenerované sady informácií o  potenciálne podozrivých 
obchodných transakciách, ktoré slúžia ako podklad na  výkon daňovej kontroly alebo 
na trestné konanie. Takýmto spôsobom získané informácie sú odstupované na mesačnej 
báze správcom dane, ďalším zložkám finančnej správy (napr. Kriminálny úrad finančnej 
správy), Policajnému zboru, orgánom činným v  trestnom konaní, resp. iným orgánom 
štátnej správy na  ďalšie konanie. Výstupy sú rozdelené na  dve časti a  to na  export 1 
a na export 2. V exporte 1 sa nachádzajú potenciálne rizikové transakcie daňových sub-
jektov figurujúcich v schémach vygenerovaných analytickým systémom. Takto aplikovaný 
systém od jeho zavedenia, t. j. od 1.1.2014 do polovice roka 2016 spracoval a vyhodnotil 
na základe údajov podaných rôznymi subjektmi v kontrolných výkazoch rizikové DPH (ex-
port 1) v celkovej sume 505 598 926,47 Eur. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke 2.

Tab. 2 - Prehľad počtu rizikových schém (export 1)

 Obdobie
EXPORT 1 (rizikové schémy) - MTIC siete

Počet 
spracovaných KV

Počet transakcií s rizikovým 
príznakom 

2014 1 542 169 23 964 394

2015 1 589 405 22 193 835

2016 508 329 6 573 265

SPOLU 3 639 903 52 731 494

Zdroj: Finančná správa SR (údaje k 15. 06. 2016)
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V  exporte 2 sú sumy transakcií medzi dvoma subjektmi, kde došlo k  uplatneniu dane 
na vstupe, ale nebola nájdená transakcia s daňou na výstupe. Tieto systém vygeneruje 
v prípade, že sa nedali údaje v kontrolných výkazoch odberateľa a dodávateľa spárovať.

Tab. 3 - Prehľad počtu nespárovaných transakcií (export 2)

 Obdobie
Počet 

jedinečných 
dodávateľov

Počet 
jedinečných 

dodáv.-odber. 
vzťahov

Počet 
transakcií 

Celková suma 
odpočítanej dane 

2014 178 449 405 890 2 745 654 2 394 257 259,06

2015 159 943 355 921 2 559 264 2 245 872 602,43

2016 44 909 100 589 723 127 523 802 934,85

SPOLU 383 301 862 400 6 028 045 5 163 932 795,34

Zdroj: Finančná správa SR (údaje k 15. 06. 2016)

Prostredníctvom automatizovaného systému krížovej kontroly v ňom uvedených údajov 
finančná správa dokáže efektívne plánovať cielené daňové kontroly. Sprievodným efek-
tom zavedenia kontrolného výkazu je aj zlepšenie dobrovoľného plnenia daňových pov-
inností platiteľov dane, čo sa v konečnom dôsledku odrazilo na zlepšenom výbere dane 
z pridanej hodnoty.

3. Detekcia daňových únikov a daňovej trestnej 
činnosti za využitia ustanovení zákona č. 101/2010  
z. Z. O preukazovaní pôvodu majetku

Ďalšou z možností ako indikovať DÚ a DTČ je využitie zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazo-
vaní pôvodu majetku, na základe ktorého je možné pri preverovaní majetku a stanovovaní 
hodnoty majetku preverovanej osoby zistiť aj majetok, ktorý preverovaná osoba nevie 
dôveryhodne preukázať, že ho nadobudla z  legálnych zdrojov a teda môže pochádzať 
z daňových únikov resp. daňovej trestnej činnosti. Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazo-
vaní pôvodu majetku je platný od 26. marca 2010, pričom účinnosť nadobudol 1. januára 
2011. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že predmetnému zákonu predchádzal zákon č.  
355/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku prijatý dňa 23. júna 2005, ktorý nadobudol 
platnosť 1. septembra 2005. Prijatie tohto zákona znamenalo určitý prelom v právnom sys-
téme Slovenskej republiky, pričom predstavoval právny nástroj na odhaľovanie majetku 
získaného z nelegálnych príjmov a  jeho následné odnímanie. Prijatie zákona o preuka-
zovaní pôvodu majetku bolo motivované snahou účinne zakročiť proti osobám, ktoré 
preukázateľne žijú nad svoje pomery a u ktorých je dôvodné podozrenie, že podstatná 
časť ich majetku pochádza z nepoctivých zdrojov vrátane trestnej činnosti. Uvedený zákon 
sa snažil zaplniť medzeru v  právnom systéme Slovenskej republiky, ktorý za  použitia 
Trestného zákona síce umožňuje uložiť trest prepadnutia majetku, resp. trest prepadnu-
tia veci, avšak tieto je možné uložiť až po uznaní osoby vinnou zo spáchania trestného 
činu, čo je časovo náročné a tiež má veľké nároky na orgány činné v trestnom konaní pri 
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znášaní dôkazného bremena. Ústavný súd Slovenskej republiky svojím nálezom zo dňa 6. 
októbra 2005 (v Zbierke zákonov publikované pod číslom 477/2005 Z. z.) jeho účinnosť 
pozastavil a  následne nálezom sp. Zn. PL. ÚS 29/05 z  3. septembra 2008 rozhodol, že 
zákon č. 355/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku nie je v súlade s článkom 1 ods. 
1 prvou vetou v spojení s článkom 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky. Na základe 
tohto právneho stavu bol dňa 4. marca 2010 Národnou radou Slovenskej republiky pri-
jatý ústavný zákon č. 100/2010 Z. z., ktorým sa doplnila Ústava Slovenskej republiky v čl. 
20 ods. 1 o znenie, že majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu 
nepožíva. Čl. 20 Ústavy bol doplnený o ods. 5 v znení „Iné zásahy do vlastníckeho práva 
možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo 
z  nelegálnych príjmov a  ide o  opatrenie nevyhnutné v  demokratickej spoločnosti pre 
bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných. Pod-
mienky ustanoví zákon.“ De facto sa týmto odstránili dôvody protiústavnosti označené 
vo vyššie citovanom náleze ústavného súdu. Následne bol prijatý zákon č. 101/2010 Z. z. 
o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý s menšími zmenami kopíruje „zrušený“ zákon č. 
355/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.

Filozofia tohto zákona je postavená na predpoklade, že každý vie dôveryhodne preukázať 
pôvod prírastkov svojho majetku. Ak to tak nie je, štát má právo iniciovať konanie na civil-
nom súde a žiadať od žalovanej osoby, aby vyvrátila dôvodné pochybnosti o nepoctivom 
pôvode svojho majetku. Povinnosť bezodkladne oznámiť skutočnosti, že majetok osoby 
bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov je týmto zákonom uložená orgánom verejnej 
moci. Zákon dáva možnosť oznámiť takéto skutočnosti aj fyzickým a právnickým osobám, 
pričom vylučuje anonymné oznámenia. Písomné oznámenia získané v  súlade s  týmto 
zákonom následne preveruje služba finančnej polície Policajného zboru, pričom preskú-
mava príjmy, hodnotu majetku a spôsob nadobudnutia majetku osoby, proti ktorej bolo 
podané písomné oznámenie. Ak finančná polícia po preverení zistí, že hodnota majetku 
osoby je najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy12 vyššia ako jej preukázateľné príjmy, 
je povinná podať príslušnému prokurátorovi podnet na podanie návrhu na začatie konania 
o vyslovenie toho, že majetok bol najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy vyšší ako 
preukázateľné príjmy. Prokurátor takto podaný podnet preskúma a ak považuje za potreb-
né môže finančnú políciu požiadať o jeho doplnenie alebo ďalšie preskúmanie. Následne 
požiada osobu označenú v podnete o podanie vysvetlenia alebo predloženie dôkazov 
o tom, akým spôsobom nadobudla majetok uvedený v podnete. Táto osoba je povinná 
do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti prokurátora tejto žiadosti vyhovieť a predložiť listiny, 
resp. označiť iné dôkazy potvrdzujúce spôsob nadobudnutia majetku. Ak sú predložené 
materiály pre prokurátora nedostačujúce podá súdu návrh na začatie konania o vyslovení 
nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov. Odporca obráteným dôkazným bremenom 
preukazuje na  súde opak, v  dôsledku čoho, v  prípade úspešnosti dokazovania odpor-
com, by súd tento návrh prokurátora zamietol. V tomto prípade štát nesie zodpovednosť 
za prípadnú škodu, ktorá vznikla na majetku žalovanej osoby v dôsledku postupu podľa 
predmetného zákona. V opačnom prípade by súd rozhodol o vyslovení nadobudnutia 
majetku z nelegálnych príjmov a jeho prepadnutí v prospech štátu. 

12 K 1.09.2016 minimálna mzda v Slovenskej republike je 405 Eur.
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Útvarom, ktorý v rámci finančnej polície preskúmava príjmy, hodnotu majetku a spôsob 
jeho nadobudnutia je Finančná spravodajská jednotka - oddelenie preverovania majetku. 
K tomuto účelu má oprávnenia v samotnom zákone č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní ma-
jetku13 a v zákone č. 171/1993 Z. z o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,14 ako 
aj v ďalších právnych normách.15 

Postup, ktorý Finančná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry (ďalej len 
finančná spravodajská jednotka) využíva pri preskúmavaní príjmov a stanovení hodnoty 
majetku preverovanej osoby je upravený interným predpisom,16 ktorý ho definuje ako ma-
jetkové preverovanie. Majetkové preverovanie je chápané ako postup pri ktorom sa preskú-
mavajú a zisťujú príjmy, hodnota majetku a spôsob nadobudnutia majetku preverovanej 
osoby v zmysle § 4 zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku. V priebehu 
majetkového preverovania sa zisťujú a zabezpečujú dôkazy o vlastníctve nehnuteľného 
majetku, o existencii obchodno-záväzkových vzťahoch s bankami, s poisťovňami, o exist-
encii majetkovej účasti v obchodných spoločnostiach a družstvách, o vlastníctve všetkých 
druhov motorových vozidiel lodí a lietadiel, o vlastníctve zbraní, o majetkových hodno-
tách vyplývajúcich z vlastníckeho práva k právam duševného vlastníctva a inému druhu 
majetku, ako aj o preukázateľných príjmoch preverovanej osoby vyplývajúcich z plnenia 
daňových povinností a povinností sociálneho zabezpečenia. Informácie v priebehu majet-
kového preverovania kompetentní pracovníci finančnej spravodajskej jednotky získavajú 
z interných databáz Policajného zboru, z verejne prístupných databáz, z otvorených zdro-
jov (obchodný register SR, živnostenský register SR) a od  iných orgánov verejnej moci 
na základe písomnej žiadosti. V prípade, že existujú informácie o možnom umiestnení 
majetku preverovaného subjektu v zahraničí, finančná spravodajská jednotka prostred-
níctvom oddelenia preverovania majetku zabezpečuje zisťovanie aj mimo územia SR, a to 
formou medzinárodnej spolupráce so zahraničnými ARO (Asset Recovery Offices) alebo 
členmi siete CARIN (Camdenská medziagentúrna sieť). ARO je sieť úradov v členských kra-
jinách EÚ na vyhľadávanie majetku a vypátranie a identifikáciu príjmov pochádzajúcich 
z trestnej činnosti. Finančná spravodajská jednotka je  od roku 2008 určená na základe 
článku 1 Rozhodnutia rady Európskej únie č. 2007/845/SVV o  spolupráci medzi úrad-
mi pre vyhľadávanie majetku v  členských štátoch pri vypátraní a  identifikácii príjmov 
z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou za vnútroštátny 
orgán SR pre vyhľadávanie majetku, ktorý môže byť predmetom príkazu na jeho zmra-
zenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného konania. Úlohou národných ARO 
je zjednodušenie vypátrania a  identifikácie príjmov z trestnej činnosti a  iného majetku 
súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť v rámci trestného konania na základe 
príkazu príslušného justičného orgánu zaistený, zmrazený alebo skonfiškovaný. CARIN je 
celosvetová neformálna sieť odborníkov a expertov v oblasti cezhraničnej identifikácie, 
zrazenia, zaisťovania a konfiškácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho 

13 § 4 zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
14 Napr. § 29a, § 38a, § 39 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
15 Napr. Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie č. 2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií a spra-

vodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní.
16 Pokyn riaditeľa NAKA č 5/2013, ktorým sa upravuje postup služby finančnej polície pri plnení úloh vyplýva-

júcich zo zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní majetku.
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s trestnou činnosťou a členmi sú aj krajiny mimo Európskej únie. Finančná spravodajská 
jednotka je jej členom od roku 2004.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že využívanie informácii k majetku preverovanej os-
oby získaných v rámci siete ARO na základe rámcového rozhodnutia Rady Európskej únie 
č. 2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi 
orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní na účely zisťovania 
hodnoty majetku podľa zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku je prob-
lematické. Výmena resp. získavanie informácií o majetkových hodnotách k dožiadaným 
osobám sa v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím Rady totiž viaže na trestné konanie 
a nie na iné konania. V prípade, že zahraničné ARO je oboznámené, že zisťovanie hodnoty 
majetku k dožiadanej osobe je vykonávané na základe zákona o preukazovaní pôvodu ma-
jetku často krát informácie odmietnu poskytnúť. Výsledkom majetkového preverovania je 
súhrn informácii o príjmoch preverovanej osoby, o majetku ku ktorému má preverovaná 
osoba vlastnícke, prípadne spoluvlastnícke právo ako aj o hodnote a spôsobe a nadobud-
nutia tohto majetku.

Finančná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zbo-
ru prijala od 1. januára 2011 do konca roka 2015 celkovo 163 oznámení vrátene vlastných 
podnetov o podozreniach nasvedčujúcich nadobudnutie majetku z nelegálnych príjmov 
v zmysle zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku. V roku 2015 vykonávala 
preverovanie majetku v 44 prípadoch. Z uvedeného celkového počtu bolo 14 prípadov 
preverovania majetku vykonávaných na základe prijatých oznámení a vlastných podnetov 
z roku 2015. V 28 prípadoch išlo o preverovania majetku, ktoré neboli ukončené do konca 
roku 2014 a v 2 prípadoch išlo o preverovanie majetku po vrátení prokurátorom na dopl-
nenie podnetov zaslaných službou finančnej polície do konca roka 2014. Zo 14-tich prí-
padov prijatých v roku 2015 bolo 6 prípadov prijatých na základe písomného oznámenia 
fyzických osôb, 3 na základe písomného oznámenia právnických osôb a v 5-ich prípadoch 
bolo konanie začaté na základe vlastného podnetu. V roku 2015 nebolo prijaté žiadne 
oznámenie od orgánu verejnej moci. Z celkového počtu 44 prípadov bolo v roku 2015 
ukončených 29 prípadov. Z tohto počtu sú u príslušného prokurátora v zmysle § 6 zákona 
o preukazovaní pôvodu majetku podané 3 podnety na podanie návrhu na začatie konania 
o vyslovenie toho, že majetok bol najmenej o 1 500-násobok minimálnej mzdy vyšší ako 
preukázateľné príjmy. Na základe Nariadenia vlády SR č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustano-
vuje suma minimálnej mzdy, na rok 2015 predstavoval 1 500-násobok sumu 570.000 EUR 
(na rok 2016 je to 607.500 EUR). V 17 ukončených prípadoch bol zistený majetok nižší ako 
1 500-násobok minimálnej mzdy, resp. majetok nepresahoval preukázateľné príjmy najme-
nej o 1 500-násobok minimálnej mzdy. Z týchto 17 prípadov v 1 prípade išlo o zistenie ma-
jetku po opakovane vrátenom podnete prokurátorom a v 4 prípadoch po vrátení podnetu 
prokurátorom, kde sa v danom období preverovaná osoba „zbavila majetku“, alebo boli 
potvrdené skutočnosti uvedené preverovanou osobou pri podaní vysvetlenia a dôkazy 
predložené preverovanou osobou o zákonnom spôsobe nadobudnutia majetku. V ďalších 
9 ukončených prípadoch oznámenie nespĺňalo povinné náležitosti zákona o preukazovaní 
pôvodu majetku. Zostávajúcich 15 prípadov je v štádiu preverovania, vrátane 4 prípadov, 
v ktorých príslušný prokurátor po podaní podnetu vec vrátil na doplnenie.
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Tab. 4 - Počty oznámení podľa zákona o preukazovaní pôvodu majetku

ROK

PÍSOMNÉ OZNÁMENIA VLASTNÝ 
PODNET Z 

FINANČNEJ 
POLÍCIE

SPOLU

POČET 
ODSTÚPENÝCH 

PODNETOV 
PROKURATÚRE/ 

*poznámka

FYZICKÉ 
OSOBY

PRÁVNICKÉ 
OSOBY

ORGÁNY 
VEREJNEJ 
SPRÁVY

2011 60  0 0 9 69 1

2012 9 1 11 17 38 2

2013 11  0 1 12 24 5

2014 6 4 0 8 18 8

2015 6 3 0 5 14 3

SPOLU 92 8 12 51 163 19

Zdroj: nformácie z výročných správ finančnej spravodajskej jednotky SR

Slabá výslednosť a efektívnosť zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku 
je daná i skutočnosťou, že pri aplikácii tohto zákona sa vyskytujú nejasnosti a problémy. 
V rámci výskumu č. 164 „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ boli 
vykonané aj riadené rozhovory s policajtmi pracujúcimi na finančnej spravodajskej jed-
notke s cieľom zistiť aplikačné problémy pri uplatňovaní zákona o preukazovaní pôvodu 
majetku. Z riadených rozhovorov vyplynuli viaceré problematické okruhy, ktoré je možné 
rozdeliť do troch oblastí a to:

• problémy súvisiace s časový hľadiskom,
• problémy súvisiace so stanovovaním hodnoty majetku a hodnoty príjmov,
• administratívne a formálno-právne problémy.

Medzi problémy súvisiace s časovým hľadiskom možno zaradiť skutočnosť, že prokuratúra 
často krát požaduje vypracovanie majetkového profilu ku konkrétnemu dátumu a to k dá-
tumu podania návrhu na podanie podnetu na postup podľa § 6 zákona č. 101/2010 Z. z. 
a mnoho krát požaduje „aktualizáciu“ údajov o stave majetku a stave príjmov k tomuto 
dátumu, nakoľko v podaní sú obsiahnuté aj údaje získané preverovaním hneď na jeho 
začiatku, teda niekedy aj rok staré. Takáto požiadavka je podľa názoru pracovníkov, ktorí 
pracujú na  úseku preverovania majetku prakticky nereálna a  nesplniteľná, pretože in-
formácie o majetku sa získavajú najmä písomnými dožiadaniami a to od cca 60 rôznych 
inštitúcií. Preto celková dĺžka majetkového preverovania trvá od 4 do 12 mesiacov a často 
krát aj dlhšie. V  rámci tohto obdobia môže preverovaná osoba, časť majetku previesť 
na inú osobu, resp. môže kúpiť majetok členovi rodiny. Forma (podoba) majetku sa počas 
preverovania mení a prácnym výsledkom duplicitného preverovania by bola jeho rovnaká 
hodnota len v  inej podobe. Takýmto postupom môže prísť aj k duplicite sumáru hod-
noty majetku. Problematickou sa javí aj požiadavka prokuratúry zadokumentovať časovú 
postupnosť viažucu sa k nehnuteľnému majetku preverovanej osoby a zadokumentovať 
nehnuteľný majetok vlastnený preverovanou osobou v minulosti. Elektronický kataster  
nehnuteľností však obsahuje údaje o  aktuálnom stave nehnuteľností a  nedisponuje 
archívom nehnuteľností. V  listinných dokladoch na  katastri je možné preveriť históriu 
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majiteľov konkrétnej nehnuteľnosti, nie však preverovanej osoby. Zjednotiť a  spresniť 
postup by bolo vhodné aj v otázke dátumu, ktorý je potrebné brať do úvahy pri určovaní 
výšky minimálnej mzdy. Tak ako je vyššie uvedené, majetkové preverovania trvá určité 
obdobie v  priebehu ktorého sa môže výška minimálnej mzdy zmeniť. Doposiaľ sa pri 
predkladaní návrhov zo strany finančnej spravodajskej jednotky vychádzalo k dátumu 
predkladania podnetu prokurátorovi. Spoločný postup by bolo vhodné zaujať k otázke, 
od kedy je potrebné započítavať príjmy preverovanej osoby. V doterajšej praxi sa začínajú 
preverovať príjmy preverovanej osoby od veku, kedy začala byť preverovaná osoba zárob-
kovo činná, nakoľko od tohto obdobia sa začína započítavať aj hodnota jej majetku.

V oblasti problémov stanovenia hodnoty preverovaného majetku sa v praxi podľa dopy-
tovaných respondentov vyskytujú viaceré nejasnosti a problémové miesta. Základným 
je otázka zadokumentovania hodnoty majetku v určitej cene. Podľa § 4 ods. 2 zákon č. 
101/2010 Z. z. je hodnotou majetku cena, za ktorú osoba majetok nadobudla. Vo väčšine 
prípadov to nie je možné zistiť bez toho, aby nebola získaná kúpno-predajná zmluva, 
napríklad od predchádzajúceho vlastníka. V praxi sa však vyskytujú osobné prepojenia 
preverovanej osoby na predchádzajúceho vlastníka a previerkou by preverovaná osoba 
zistila, že  prebieha  majetkové preverovanie. Preto by podľa respondentov bolo vhodné, 
keby prokuratúra akceptovala, že v odôvodnených prípadoch by bolo akceptované stano-
venie hodnoty majetku v cene obvyklej v mieste a v čase nadobudnutia majetku. K tomu 
je však potrebné, aby prokuratúra zjednotila výklad pojmu a postup v prípadoch „nepo-
merných ťažkostí“,17 pre ktoré zákon o preukazovaní pôvodu majetku akceptuje cenu ob-
vyklú v mieste a čase nadobudnutia majetku.

V  priebehu obdobia preverovania hodnoty majetku môžu nastať „účelové prevody“. 
Napríklad preverovaná osoba môže zakúpiť z vlastných prostriedkov, prípadne previesť 
nehnuteľnosť na rodinného príslušníka, ktorý doposiaľ nemal žiaden príjem (napr. plno-
leté študujúce dieťa). Takýmto „účelovým prevodom“ si môže preverovaná osoba znížiť 
hodnotu svojho majetku. Bolo by vhodné k takémuto konaniu zaujať spoločné stanovisko 
tak, že do hodnoty majetku preverovanej osoby by sa započítaval aj takto účelovo pre-
vedený majetok na iné osoby. Zjednotiť postup by bolo vhodné aj pri stanovovaní hod-
noty majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov. V doterajšej praxi sa postupovalo 
tak, že do hodnoty majetku sa zahrnul spoločný majetok v plnej výške a zároveň sa vy-
chádzalo z  faktu, že na  nadobudnutí majetku sa podieľal aj partner a  z  tohto dôvodu 
k dátumu jeho nadobudnutia  bol skúmaný aj príjem partnera s cieľom zistiť, či skutočne 
mali úhrnný príjem v hodnote získaného majetku. V prípadoch preverovania majetkovej 
účasti preverovanej osoby v právnickej osobe bola v doterajšej praxi do hodnoty majetku 
zahrnutá výška podielu pri spoločnosti s ručením obmedzeným alebo hodnota akcií pri 
akciovej spoločnosti. Témou na ďalšiu diskusiu, je otázka, či skúmať aj majetok spoločnosti 
a spôsob jeho nadobudnutia, napr. finančný vklad do spoločnosti preverovanou osobou  
vo forme pôžičky nepochybne do hodnoty majetku patrí.

Medzi formálno-právne problémy a  administratívne problémy, ktoré sa doposiaľ 
v aplikačnej praxi vyskytli môžeme zaradiť aj otázku zakladania originálov alebo over-
ených kópií dokladov, listov vlastníctva, výpisov z obchodného registra, dokladov k voz-

17 § 4 ods. 2 zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
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idlám a pod. do spisu. Podľa názoru respondentov je v tomto štádiu konania ekonomicky 
nerentabilné zaobstarávať dokumenty tohto druhu, nakoľko informačná hodnota získaná 
z elektronických evidencií je dostatočná na vyslovenie kvalifikovaného záveru o spôsobe 
ukončenia veci zo strany finančnej spravodajskej jednotky. Takáto úloha sa podľa respond-
entov javí relevantná až v ďalšom štádiu konania, keď sa prokurátor rozhodne podať návrh 
na súd, predovšetkým s poukazom na ustanovenie § 7 ods. 2, zákona č. 101/2010 Z. z.

V niektorých prípadoch boli vrátené spisy prokuratúrou späť finančnej spravodajskej jed-
notky z dôvodu neakceptovania formy spisu. Preto by bolo vhodné dohodnúť sa na jed-
notnej forme štruktúre spisu (podnetu), ktorý finančná spravodajská jednotka predkladá 
prokuratúre. Do formálno-právnych problémov môžeme zahrnúť aj dôvody, na základe 
ktorých prokuratúra žiadala doplnenie informácií v podnete. Podľa vyjadrenia respond-
entov tieto doplnenia nemali vplyv na výpočet hodnoty preverovaného majetku a ani 
príjmov preverovanej osoby. Išlo napríklad o zabezpečenie výpisov z účtov právnickej 
osoby, v orgánoch ktorej je preverovaná osoba, o zistenie údajov k účtu preverovanej 
osoby (dátum založenia, údaje zakladateľa účtu, disponentov, identifikovanie konkrét-
nych súm na účte, identifikovanie ku konkrétnej sume vkladateľa alebo výbercu a pod.), 
o zabezpečenie všetkých výpisov z účtov od ich založenia až doposiaľ, o vyžiadanie úda-
jov o platení odvodov preverovanej osoby (nemocenské, dôchodkové...), o zabezpečenie 
daňových priznaní právnických osôb v orgánoch ktorých vystupuje preverovaná osoba 
a podobne.

Z vykonaných riadených rozhovorov tiež vyplynulo, že ak pracovníci finančnej spravoda-
jskej jednotky vykonaným majetkovým preverovaním zistia, že hodnota majetku osoby 
nie je o  1500-násobok minimálnej mzdy vyššia ako sú jej preukázateľné príjmy, ale je  
vyššia napríklad „len“ o 1498 – násobok minimálnej mzdy, potom v súlade so zákonom 
č. 101/2010 Z. z. podnet prokurátorovi nepostupujú, nakoľko to nespadá do pôsobnos-
ti tohto zákona. V  týchto prípadoch pracovníci finančnej spravodajskej jednotky však 
nesústreďujú svoju pozornosť na  spôsob nadobudnutia tohto majetku a  teda môže 
nastať situácia, že majetok v hodnote 1498 násobku minimálnej mzdy zistený majetko-
vým preverovaním mohol byť nadobudnutý aj trestnou činnosťou. Pracovníci finančnej 
spravodajskej jednotky sa „dogmaticky“ pridŕžajú zákona č. 101/2010 Z. z. a nevyužívajú 
informácie získané majetkovým  preverovaním ako možné indikátory DÚ a DTČ, ktoré by 
využili na následné odhaľovanie možných DÚ a DTČ. Osobne s domnievam, že informácie 
získané majetkovým preverovaním podľa zákona č. 101/2010 Z. z. je možné využiť ako 
indikátory DÚ a DTČ a následne postupovať v ďalších činnostiach procesu odhaľovania t. 
j. v zbere a v získavaní doplňujúcich informácií, ich hodnotení, ich analýze a tvorbe log-
ických záverov, tak ako je to znázornené na obrázku 1.
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K rozšíření poznatků o biomechanickém obsahu 
trasologických stop

To expand the knowledge about the 
biomechanical content feet

JIŘÍ STRAUS1

Abstrakt
V článku jsou prezentovány vědecké přístupy pro predikci tělesné výšky osoby podle rozměrů 
nohy nebo parametrů chůze. Velkým přínosem pro výpočet tělesné výšky osoby jsou poznat-
ky forenzní biomechaniky. V článku jsou uvedeny současné směry výzkumu forenzní bio-
mechaniky a její praktické aplikace. Forenzní biomechanika umožňuje studovat především 
trasologické stopy lokomoce, které byly dosud na okraji zájmu. Trasologické stopy bipedální 
lokomoce jsou typickým představitelem stop, které odrážejí funkční a dynamické vlastnosti 
působícího objektu a je možné z těchto stop dekódovat biomechanický obsah. Tělesná výška 
je jednou ze základních charakteristik, která slouží k identifikaci osoby. Přehled jednotlivých 
modelů umožňuje predikovat výšku osoby ve vztahu k pohlaví, rase, věku a parametrů nohy.

Klíčová slova
trasologické stopy, tělesná výška, délka nohy, šířka nohy, forenzní biomechanika, krimi-
nalistika. 

Abstract
The paper presents scientific approaches for prediction of body height of a person accord-
ing to the dimensions of the legs or gait parameters. A great benefit for the calculation of 
height people are findings of forensic biomechanics. The article presents the current trends 
forensic biomechanics and its practical application. Forensic biomechanics to study mainly 
footprints of locomotion that were still marginalized. Footprints of bipedal locomotion are 
typical of the tracks that reflect the functional and dynamic properties of the object acting, 
and it is possible to decode these tracks biomechanical content. Body height is one of the 
basic characteristics that serve to identify the person. Overview of the models can predict 
the height of a person in relation to gender, race, age and parameters feet.

Key words
footprints, body height, leg length, width legs, forensic biomechanics, criminology.

Úvod

S rozvojem kriminalistiky a zejména kriminalistické techniky se objevují nové vědní dis-
ciplíny, které svým předmětem výzkumu napomáhají k překonání častých nedostatků. 

1 prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha, email: straus@email.cz
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Jednou z těchto disciplín, kterou v důsledku jejího obsahu můžeme nazvat jako dominující 
a pro perspektivu kriminalistických zkoumání je biomechanika a forenzní biomechanika.

V kriminalistice se v posledních 30 letech objevuje nový pojem, kterým je forenzní bio-
mechanika. Dosud je nejvíce biomechanika prostudována v kriminalistické trasologii, kde 
biomechanický obsah trasologických stop odhaluje nové poznatky o somatometrii osoby 
a jeho pohybovém chování na místě činu. Kriminalistická zkoumání trasologických stop 
vyžadují hledání nových metod dekódování informací, které stopa obsahuje. Je nutné 
tvůrčím přístupem rozpracovávat nové metody, postupy a prostředky jak v oblasti krimi-
nalistické vědy, tak i v oblasti kriminalistické praktické činnosti a aktivně využívat a apliko-
vat již rozvinuté poznatky jiných vědních oborů.

Biomechanika se zabývá aplikací zákonů mechaniky v  biologii, medicíně, tělovýchově 
a sportu, kriminalistice apod.2 Biomechanika je definována jako interdisciplinární věda, za-
bývající se především studiem mechanické struktury a mechanického chování živých systémů 
a  jejich interakcí s  okolím.3 Využití biomechaniky v  kriminalistice je především závislé 
na samotné stopě trestného činu. Možnosti využití biomechaniky v kriminalistice jsou 
závislé také na tom, zda stopa má biomechanický obsah, tím máme na mysli zakódované 
informace o svalově-kosterním aparátu pachatele a jeho pohybovém chování ve stopě.4 

Forenzní biomechanika je vědní obor, který aplikuje biomechaniku a biomechanické 
metody na zkoumání kriminalistických stop s biomechanickým obsahem a dekódování 
informace z  kriminalisticky relevantní události, která vznikla v  důsledku pohybové 
činnosti člověka a která souvisí s vyšetřovanou událostí. Forenzní biomechanika zkoumá 
a objasňuje ten okruh kriminalistických stop, které mají v sobě obsažen biomechanický 
obsah, tedy uvedené aplikace podávají informaci o pohybovém aparátu pachatele nebo 
jeho pohybovém chování.5 

Využití forenzní biomechaniky v kriminalistice

Forenzní biomechanika stojí svým předmětem zkoumání ve  společném průniku bio-
mechaniky a kriminalistiky. Tvůrčím způsobem aplikuje biomechanické metody zkoumání, 
postupy a  způsoby řešení biomechaniky na  problematiku kriminalistiky. Forenzní bio-
mechanika studuje a zkoumá pohybový systém a pohybové chování osob, které mají sou-
vislost s trestným činem a zanechaly kriminalistické stopy, které mají v sobě zakódovaný 
biomechanický obsah.

2 VALENTA, J. a kol. Biomechanika. Praha: Academia, 1985.
3 KARAS, V. Biomechanika pohybového systému člověka. Praha: UK, 1978.
4 PORADA, V., J. STRAUS, a V. KARAS. Odhad somatických znaků člověka ze stop nohou. Čs. kriminalistika, 4, 

1992. STRAUS, J. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police history, 2001.
5 STRAUS, J. Zkušenosti ze znalecké praxe ve forenzní biomechanice. Kriminalistika, roč. 41, 2, 2008, s. 130-137.
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Z vymezeného pojmu je zřejmé, že forenzní biomechanika aplikuje biomechaniku a její 
metody poznání na dva důležité směry zkoumání, a to:6 

• Kriminalistické stopy s biomechanickým obsahem.
• Kriminalisticky relevantní změny, které vznikly v důsledku mechanické interakce 

systému "člověk-okolí".

Praktické aplikace forenzní biomechaniky můžeme na základě dosud získaných zkušeností 
a  literární komparace uvést současné směry zkoumání, které se principiálně od sebe liší 
v obsahu vědeckého a gnozeologického přístupu:7 

1. Biomechanický obsah trasologických stop. Tento směr je zatím studován 
a  rozvíjen nejintenzivněji. Je to dáno jednak tím, že trasologické stopy obuvi 
a stopy lokomoce se vyskytují na místech činu v 95,5 % a dále tím, že dekódované 
informace jsou přímo prakticky využitelné pro kriminalistickou praxi. Studium 
biomechanického obsahu trasologických stop bipedální lokomoce se zaměřuje 
zákonitě nejprve na geometrické znaky, následně na znaky kinematické a posléze 
na znaky dynamické;

2. Biomechanický obsah stop ručního písma. Tyto aplikace jsou zatím ve svých 
počátcích v důsledku nesnadné kvantifikace jednotlivých znaků. Velká většina 
znaků ručního písma má kvalitativní charakter a  jejich kvantifikace přináší 
většinou značné obtíže. Přesto bylo zaznamenáno několik výzkumných trendů 
s dobrou aplikací pro kriminalistickou praxi;

3. Studium biomechanického obsahu stop vnitřní strany rukou, případně dlaní. 
Tento druh trasologických stop nebyl dosud studován a v praxi nejsou tyto sto-
py využívány pro nedostatek informací. Stopy vnitřní strany rukou a dlaní jsou 
v kriminalistické literatuře popisovány velmi sporadicky, a to především s cílem 
identifikace osoby podle zanechané stopy na místě činu;

4. Mechanické extrémní dynamické zatěžování organismu. Jedná se většinou 
o  situace, kdy útočník napadne oběť úderem pěstí, holí nebo jiným pevným 
předmětem. Nejčastěji je útok směřován na hlavu oběti. V případě těchto bio-
mechanických analýz se jedná o  posouzení skutečnosti, zda napadená osoba 
zemřela ihned nebo nějaký čas přežívala a teoreticky by bylo možné ji zachránit. 
Principiálně je důležité stanovit a kvantifikovat hranici důležitou pro přežití při 
mechanickém extrémním zatížení hlavy oběti;

5. Biomechanické posouzení pádů obětí z výšky, nejčastěji z okna domu. Občas 
se stává, že agresor napadne oběť a  v  úmyslu ji usmrtit ji vyhodí z  okna a  při 
vyšetřování se brání tím, že oběť vypadla sama nebo nějakou nešťastnou náho-
dou. Biomechanická analýza může posoudit otázku, zda osoba vypadla sama, 
bez cizího zavinění, nebo zda jí byl v okamžiku vypadnutí udělen silový impuls, 

6 STRAUS, J. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police history, 2001. PORADA, V. a kol. Kriminalistika. 
Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016.

7 STRAUS, J. Zkušenosti ze znalecké praxe ve forenzní biomechanice. Kriminalistika, roč. 41, 2, 2008, s. 130-137. 
PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2016.
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a tedy ji někdo vyhodil (případně se mohla i odrazit). Jde o posouzení geometrie 
a kinematiky těžiště těla při pádu jako otevřeného kinematického řetězce;

6. Využití biomechaniky při konstrukci motorových vozidel a jejich vybavení. 
Sem spadá např. zkoumání vztahu mezi mechanickou charakteristikou vozidla 
a  vznikem únavy řidiče, tlumení, konstrukce sedadel, brzd, zajištění proti si-
lovým impulsům z čelních nárazů či dalších směrů a další. Důležitým faktorem, 
ke kterému přispívá biomechanika, jsou limitující motoricko-biomechanické fak-
tory při řízení motorových vozidel (viditelnost, reakční schopnosti, doba trvání 
manipulačních pohybů apod.);

7. Biomechanický aspekt při řešení dopravních nehod motorových vozidel. 
V posledních letech se objevuje potřeba zkoumat silniční dopravní nehody mo-
torových vozidel i  z  biomechanického pohledu. Biomechanická analýza může 
přinést nové poznatky pro posouzení pohybu lidí uvnitř vozidla při nehodě 
a objasnění mechanismu jejich poranění.

8. Velmi zajímavý a pro policejní praxi přínosný je pohled na aplikace biomechan-
iky při vedení střetného boje zblízka v sebeobraně. Pro sebeobranné prvky je 
nezbytně nutné znát kinematické znaky reakcí osoby z hlediska útoku i obrany. Při 
znalosti časových útočných i obranných pohybových činností je účastník střetu 
zvýhodněn, a to zejména tehdy, jestliže k těmto relacím je přihlíženo i při vlast-
ním nácviku chvatové techniky. Biomechanický rozbor technických akcí střetného 
boje pomáhá tyto nedostatky odstranit. Mimochodem poznatky ze sebeobran-
ných situací se promítají i do znalecké činnosti, v některých případech  je nutné 
znát reakční doby a  latentní rychlosti na  různé druhy podnětů, podle toho je 
možné posuzovat možnost činnost osoby pachatele nebo poškozené osoby.

9. Identifikace osob podle biomechanické analýzy lokomoce. Možnost iden-
tifikace osoby podle znaků jeho pohybového chování umožňuje forenzní bio-
mechanika podle geometrické a kinematické charakteristiky lokomoce a nalezení 
specifických identifikačních křivek lokomoce osoby. Biomechanická analýza 
umožňuje provést identifikaci osoby podle individuálního charakteru chůze.

Do skupiny biomechanických aplikací můžeme zařadit i posouzení mechanického cho-
vání organismu osoby pachatele, dále jeho energetický výdaj při spáchání činu a  jeho 
potenciální pohybový výkon z hlediska jeho hraničních limitů pohybových schopností. 
Principiálně se jedná o odhalení geometrických (tělesná výška), kinematických (rychlost 
lokomoce, druh lokomoce) a  dynamických (tělesná hmotnost pachatele, hmotnost 
neseného břemene) znaků biomechanického obsahu.8

Forenzní biomechanika je definována jako vědní obor, součást kriminalistické techniky, 
který se zabývá studiem kriminalistických stop (jejich vznikem, zánikem a dekódování 
informace), které mají v sobě zakódovanou informaci o pohybovém aparátu pachatele, 
případně jiných osob vyskytujících se na místě kriminalisticky relevantní události a infor-
mace o pohybovém chování nebo o stavu vnitřního prostředí v pachateli a jiných osob, 

8 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987. PORADA, V. Kriminalistická 
biomechanika. In: VALENTA, J. a kol. Biomechanika. Praha: Academia, 1985.
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účastníků trestného činu. V uvedeném biomechanickém obsahu kriminalistických stop lze 
vysledovat a rozdělit jednotlivé znaky na následující:9 

1. Geometrické znaky, které podávají informaci o svalově-kosterním aparátu osoby, 
jež zanechala stopy na místě kriminalisticky relevantní události.

2. Kinematické znaky, které v sobě zahrnují informaci o rychlosti pohybu a frekvenci 
chůze či jiné cyklické činnosti.

3. Dynamické znaky podávají informaci o silových a energetických vztazích.
4. Znaky vnitřního prostředí, jež poskytují informaci o  vnitřním prostředí organ-

ismu, jeho ovlivnění např. různými chemickými látkami (toxické, omamné látky,  
alkohol atd.), látky vzniklé v důsledku stresu, různého psychického rozpoložení 
apod.

5. Osobnostní charakteristika osoby, jež zanechala kriminalisticko-biomechanické 
stopy. V tomto souboru jsou zahrnuty zejména funkční a dynamické stereotypy 
osob, vnitřní tendence, vliv temperamentu a charakteru osob.

6. Nahodilé, neznámé vlivy. Tato skupina bude zahrnovat dosud nepoznané, na-
hodilé vlivy, jejichž působení a  odraz ve  stopě nelze předem odhadnout ani 
zpětně dekódovat.

Biomechanický obsah trasologických stop

Trasologické stopy bipedální lokomoce jsou typickým představitelem stop, které odrážejí 
funkční a  dynamické vlastnosti působícího objektu (osoby) a  je možné z  těchto stop 
dekódovat biomechanický obsah. Biomechanický obsah trasologických stop se klasifikuje 
na znaky geometrické, kinematické a dynamické.

Geometrické znaky biomechanického obsahu trasologických stop se budou projevo-
vat hlavně v prostorovém uspořádání stopy (souboru stop) v délce, šířce a ploše stopy, 
v hloubce (objemu) plastické stopy, v prostorových vztazích mezi stopami u souboru stop. 
Mezi základní charakteristiky geometrických znaků biomechanického obsahu trasolog-
ických stop patří:10 

• délka a šířka stop obuvi, délka a šířka obuvi, délka a šířka bosé nohy,
• délka kroku pravé a levé nohy, délka dvojkroku pravého a levého,
• úhel stopy levé a pravé.

Délka kroku i dvojkroku se měří od špičky jedné nohy ke špičce nohy druhé, případně 
od paty k patě. Při běhu se ovšem pata ve stopě odráží slabě nebo téměř vůbec ne, a proto 
je vhodnější měřit délku dvojkroku.  Úhel stopy vzhledem k linii lokomoce se určí jako 
úhel, který svírá vnitřní tečna stopy k ose lokomoce.

9 STRAUS, J. a V. PORADA. Forensic Biomechanical Application in Criminalistic. Forensic Science International. 
Volume 169, Supplement 1, 2007, s. 40.

10 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987. PORADA, V. Kriminalistická 
biomechanika. In: VALENTA, J. a kol. Biomechanika. Praha: Academia, 1985.
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Geometrické znaky biomechanického obsahu trasologických stop se projevují hlavně 
v prostorovém uspořádání stopy (souboru stop) v délce, šířce a ploše stopy, v hloubce (ob-
jemu) plastické stopy, v prostorových vztazích mezi stopami u souboru stop. Mezi základní 
charakteristiky geometrických znaků biomechanického obsahu trasologických stop patří 
- délka a šířka stop obuvi, délka a šířka obuvi, délka a šířka bosé nohy, délka kroku pravé 
a levé nohy, délka dvojkroku pravého a levého, úhel stopy levé a pravé.11 

V literatuře lze vysledovat několik autorů, kteří se zabývali predikcí tělesné výšky osoby ze 
známých parametrů nohy, stopy nohy, obuvi či stopy obuvi. Při bližším pohledu na jednot-
livé přístupy zjistíme, že autoři se liší vzájemně jak v druhu uvažovaných parametrů, tak 
i v jejich kvalitě. Např. je poměrně velké množství autorů, které berou v úvahu pouze jeden 
parametr, a to známou délku nohy. V posledních letech se objevily v literatuře i výsledky 
výzkumů, které umožňují predikci tělesné výšky osoby z parametrů jak jedné stopy obuvi, 
tak i ze známé délky kroku nebo dvojkroku.

Predikce tělesné výšky osoby ze stop lokomoce

Z  pohledu biomechanických aplikací byla v  prvopočátcích studována závislost délky 
chodidla a  tělesné výšky. Tělesná výška pachatele je jeden z  významných parametrů 
identifikace individuality osoby. Topinard (1877)12 odhadl tělesnou výšku pomocí délky 
chodidla. Měření provedl mezi francouzskou mužskou populací, zjistil, že délka noha je 
více či méně 15 % celkové tělesné výšky. 

Prvopočátky lze spatřovat již v pracích A. Bertillona, který uváděl, že mezi různými (přesně 
měřitelnými) rozměry lidského těla existují určité vztahy, z  nichž lze mnohé vyjádřit 
matematickou závislostí.13 Na  konci 19. století byly studovány především závislosti 
délky chodidla a  tělesné výšky, a  to v  pracích Alphonse Bertillona a  Henriqua de Par-
ville, kteří na základě vlastních praktických studií (neznámo jakého rozsahu) formulovali 
uvedené zákonitosti jako lineární závislost, v uvedených pracích lze nalézt také tabulky 
rekonstrukčních koeficientů. Jednou z  nejstarších pomůcek pro výpočet tělesné výšky 
z délky bosé nohy je tabulka koeficientů, které Bertillon publikoval v Revue Scientifique 
v  roce 1889. Zjištěné rekonstrukční vztahy byly v  pozdějších letech často dogmaticky 
přejímány bez korekcí a často i s chybami.

11 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987. PORADA, V. Kriminalistická 
biomechanika. In: VALENTA, J. a kol. Biomechanika. Praha: Academia, 1985. KARAS, V. Biomechanika pohy-
bového systému člověka. Praha: UK, 1978.

12 TOPINARD, P. L'Anthropologie, Vol. 1, 2nd edition, Paris, 1877
13 BERTILLON, A. La Photographie judiciaire, avec un appendice sur la classification et l’identification anthro-

pométriques. Paris: Gauthier-Villars et fils, 1890.
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Jiný a z našeho pohledu přesnější způsob publikoval H. de Parville v Revue Scientifique 
v roce 1899, který dospěl k poměrně přesnému vzorci, jehož platnost ověřil na více jak 100 
osobách různého věku a dokonce i na dětech:

dN = 0,2867 . (vT/2 + 0,05)

Z dnešního pohledu je zajímavé, že v dalších pracích je vždy uváděn vztah v poměrně 
komplikované formě a nebyl upraven do jednoduššího tvaru.

vT = 0,98 . dN – 0,1

Feix (1965) v  pozdější době tento vztah ještě zjednodušil logickou úvahou, že pro 
proměnné v centimetrech je absolutní člen v hodnotě 0,1 (cm) zanedbatelný a koeficient 
6,98 lze zaokrouhlit na celé číslo, pak jeho vztah je zjednodušen na:

vT = 7 . dN

Grafické znázornění predikce tělesné výšky z délky nohy uvádí jak Bertillon tak Parville 
a  lze je porovnat a hodnotit. Předně se ukazuje, že graf podle Bertillona má nelineární 
průběh, nepravidelnost je u biologických závislostí sice možná, ale není příliš častá. To 
může být důsledkem toho, že soubor zpracovaný Bertillonem byl málo početný. Naopak 
Parvilleho závislost je lineární a v grafu se jeví jako přímka.

Další odlišnost v  porovnání obou autorů je posun v  absolutní hodnotě a  přitom obě 
měření vznikla ve  srovnatelné době (1889-1899), tedy platné pro jednu generaci. Par-
villeho výsledky jsou větší v krajních hodnotách délky nohy až o 18,5 cm. Dalším, kdo zk-
oumal pěšinku lokomoce pro identifikační účely, byl Hans Gross (1847-1915).14 Z dnešního 
pohledu je velmi obdivuhodné, jak velkou pozornost věnoval vyhledávání, zajišťování 
a zkoumání trasologických stop.

Rozsáhlým měřením na velkých souborech bylo zcela jasně prokázáno, že tělesná výška 
osoby je signifikantní s délkou a šířkou bosé nohy, délkou a šířkou obuvi, délkou a šířkou 
stopy obuvi a je možné poměrně přesně vypočítat pravděpodobnou tělesnou výšku podle 
těchto parametrů. 

V literatuře bylo prezentováno množství výsledků empirických výzkumů, které zjišťovaly 
vztah tělesné výšky a  délky nohy z  různých hledisek, např. v  dětské populaci15 nebo 
různých etnických skupin.16  

14 Je nazýván „otec kriminalistiky“. Jako první použil pojem „kriminalistika“ a provedl její systematizaci.
15 GRIVAS, T. B., C. MIHAS, A.  a E. VASILIADIS. Correlation of foot length with height and weight in school age 

children. J Forensic Leg Med. 2008 únor, 15 (2): 89-95.
16 EWUNONU, E. O., A. O. EGWU, A. N. ETEUDO a K. I. AJOKU. Bilateral Foot Asymmetry and Sexual Dimorphism 

in Young-Adult Igbo People of South-Eastern Nigeria. European Journal of Biotechnology and Bioscience 
2014; 1 (4), pp. 01-05. DAVIS, K. T. The foot length to stature ratio. In Anthropology a thesis in anthropology. 
Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Degree of Master of Arts. 1990.
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Je potěšující, že jeden z  prvních empirických šetření bylo realizováno v  našich pod-
mínkách, v roce 1971 provedli Titlbach, Titlbachová, Štěchová (1971) poměrně rozsáhlé 
(na tu dobu) měření. Autoři měřili délku a šířku bosé nohy ve vztahu k tělesné výšce. Zjistili, 
že je možné vyjádřit závislost délka a šířka bosé nohy - tělesná výška - tělesná výška (vT) 
je závislá na obou rozměrech bosé nohy, tj. na délce (dN) i na šířce (šN) a je dána vztahem: 

 vT = 3,1 dN + 4,0 šN + 53

Tělesná výška osoby vypočtená podle tohoto vztahu souhlasí se skutečnou výškou osoby 
s odchylkou asi 2 cm se středními hodnotami z korelační tabulky naměřených hodnot. 
V kriminalistické praxi jsou v naprosté většině případů výchozí informace rozměry stop 
obuvi a nikoliv rozměry obuvi samé. Vzorce pro výpočet tělesné výšky z  rozměrů stop 
obuvi mohou vycházet ze vztahu měr obuvi a  její stopy, nebo ze vztahu rozměrů nohy 
a stopy obuvi. Označíme-li dSO jako délku stopy obuvi, šSO jako šířku stopy obuvi, pak pro 
tělesnou výšku lze zapsat vztah.17 

 vT = 2,6 dSO + 4,3 šSO + 56 (cm)

Analogicky i zde je možné upravit uvedenou závislost a získat přesnější vztah:

 vT = 3,1 dSO + 4,0 šSO + 45 (cm)

Tělesnou výšku osoby je možné se stejným stupněm pravděpodobnosti predikovat i po-
dle délkových parametrů nohy podle Robbins (1986).18 Zajímavým obohacením myšlenky 
určení tělesné výšky osoby z plantogramu bosé nohy jsou výsledky publikované Robbinsem 
(1986), který uvažuje také radikální a diagonální řezy plantogramu, které mají velmi vysokou 
korelační hodnotu k tělesné výšce. Výsledky jeho výzkumu jsou uvedeny jako následující:

vT  = 3.641. dN + 72.92 (cm) – pravá noha
vT = 4.229. dN + 56.49 (cm) – levá noha

Rozsáhlý výzkum na  souboru mužů, vojáků, byl proveden autory Giles, Vallandigham 
(1991).19 Nově stanovené procenta a lineární regrese pro stanovení výšky od délky nohy 
mladých dospělých mužů a žen založené na velmi rozsáhlých antropometrických data-
bázích americké armády jsou prezentovány a vyhodnoceny. Návrhy jsou určeny pro prak-
tické zaměstnání analýzy stop délky, nejlépe jako přímé měření, ale také nepřímo jako 
indikátor velikost bot, pro posuzování výšky.

vT  =  3,447   dN   +  82,206 (cm) – Muži
vT  =  3,614   dN   +  75,065 (cm) – Ženy

17 TITLBACH, Z., S. TITLBACHOVÁ a D. ŠTĚCHOVÁ. Zjištění tělesné výšky osob ze stop nohou, Čs. kriminalistika, 
3, 1971, s. 223-239.

18 ROBBINS, L. M. Estimating Height and Weight from Size of Footprints, Journal of Forensic Sciences, Vol. 31, 
No. 1, Jan. 1986, pp. 143-152.

19 GILES, E. a P. H. VALLANDIGHAM. Height estimation from foot and shoeprint length. Journal of Forensic Sci-
ences, 1991 Jul; 36(4):1134-51.
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Studiu predikci tělesné výšky podle délky stopy se věnoval polský autor Wiercinski  (1965), 
celkem měřil 6600 mužů a 1300 žen. Výsledky měření využil Wiercinski pro finální vztah.20 

vT = 3,37 dSN + 79,55 

Davis (1990) publikoval studii, v níž byly prezentovány výsledky měření na vzorku 240 
studentů vysokých škol, ve věku od 18 do 26 let.21 Studenti byli rozděleni podle pohlaví 
a dále jako Američané běloši a Američané černoši. Získané regresní rovnice pro výpočet 
tělesné výšky z délky nohy jsou následující:

vT = 2.78 dN + 100.35 - muži, pravá noha, Američané černoši
vT = 2.89 dN + 97.30 - muži, levá noha, Američané černoši
vT = 4.38 dN + 56.85 - muži, pravá noha, Američané běloši
vT = 4.23 dN + 61.06 - muži, levá noha, Američané běloši

 vT = 3.56 dN + 74.75 - ženy, pravá noha, Američané černoši
vT = 3.43 dN + 78.07 - ženy, levá noha, Američané černoši
vT = 4.29 dN + 60.98 - ženy, pravá noha, Američané běloši
vT = 4.28 dN + 61.32 - ženy, levá noha, Američané běloši

Z novějších prací lze dále uvést studii provedenou Atamturkem (2008), kde autoři hod-
notili vztah mezi faktory souvisejícími s věkem, rozměry nohy (délka a šířka nohy, šířka 
paty, délka a šířka stopy, šířka paty stopy) a hmotnosti vzhledem k tělesné výšce osoby.22  
Soubor čítal 516 probandů (253 mužů a 263 žen) ve věkovém rozmezí 17,6-82,9 let. Soubor 
byl náhodně rozdělen na dvě skupiny (n = 406 a n =110), kdy skupina s nižším počtem 
účastníků byla určena jako skupina kontrolní. Probandi ve skupinách byli rozděleni do pěti 
věkových kategorií (18-29, 30-39, 40-49, 50-59 a 60 a více). U všech bylo změřeno 8 an-
tropometrických charakteristik (viz výše). Pro všechna měření byly nalezeny statisticky 
významné rozdíly v závislosti na pohlaví (p < 0,001). Dále se ukázaly statisticky významné 
rozdíly v antropometrických rozměrech vzhledem k věku probanda. Korelační koeficienty 
u měřených charakteristik na noze a stopě vzhledem k tělesné výšce a hmotnosti byly též 
shledány statisticky významnými (p < 0,01). Nejvyšší korelace byla ustanovena ve skupině 
mužů u délky stopy (r = 0,734) a délky nohy (r = 0,713). U žen lze najít obdobnou závislost, 
nicméně korelační koeficienty vykazují nižší hodnotu (r = 0,663, r = 0,678). 

Cyplík a  Chojak (2010) měřili biomechanická data na  souboru 1474 mužů a  527 žen. 
Poměrně jednoduché rovnice lineární závislosti jsou predikovány na základě výzkumu 

20 WIERCINSKI, A. Wspolzalezznosc miedzy cechami pomiarowymi stopy a  wzrostem. Problemy Kryminal-
istiky, 1970, n. 88, s. 610-614. In: BORKOWSKI, K. Kryminalisticzna identifikacja śladów stóp. Warszawa, 
Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insitutu badawcego, 2013.

21 DAVIS, K. T. The foot length to stature ratio. In Anthropology a thesis in anthropology. Submitted to the 
Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master 
of Arts. 1990.

22 ATAMTURK, D. a I. DUYAR. Age-Related Factors in the Relationship Between Foot Measurements and Living 
Stature and Body Weigt. J Forensic Sci, Nowember, 2008, Vol. 53, No. 6.
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měření délky stopy u mužů a žen a následná predikce tělesné výšky.23 Vztah je stanoven 
pro tělesnou výšku a délku stopy v cm.

vT = 2,4963 dS  + 113,15 – pro muže 
vT = 2,9353 dS  + 96,369 – pro ženy

Narde a Dongre (2010) zkoumali vztah pro odhad postavy, z důvodu stanovení individual-
ity člověka ze zohavených orgánů a kosterních pozůstatků. Publikoval studii s cílem rekon-
strukce vzrůstu u obou pohlaví.24 Tato studie byla provedena na 640 (343 mužů a 297 žen) 
mladých a zdravých jedinců věkové skupině 18-23 let, vysokoškoláků, studentů Medical 
College, Nagpur. Výsledky prezentuji nezávislé lineární regrese rovnice a multiplikační fak-
tory. Bylo zjištěno, že muži mají větší střední hodnota vzrůstu, délky nohy a nohy šířky 
ve srovnání s ženami. 

Lineární regresní rovnice byly odvozeny pro odhad postavy z délky chodidla a šíře pravé 
a levé nohy:

vT = 9,01 + 5,96 dN (cm) – muži, pravá noha
vT = 8,57 + 5,96 dN (cm) – muži, levá noha

vT = 53,0 + 4,26 dN    (cm) – ženy, pravá noha
vT = 53,3 + 4,23 dN   (cm) – ženy, levá noha

Othman (2010) provedl výzkum s cílem predikce tělesné výšky ve vztahu k délce nohy, 
věku a rasové afinitě.25 Uvádí korelační hodnoty a rovnici vícenásobné regrese pro velmi 
přesnou predikci tělesné výšky pro africkou, asijskou a  evropskou populaci. Uvádí vz-
tahy pro predikci tělesné výšky podle rasy, pohlaví, věku a rozměrům nohy a stopy nohy. 
Z mnoha vzorců uvádím pouze ty nejvhodnější:

vT = 113,77 + 4,651 dS – 2,657 dN (cm) – Afričané
vT = 52,458 + 0,380 dS + 4,292 dN (cm) – Asiaté

 vT = 34,172 + 0,041 dS + 5,359 dN (cm) – Evropané
 vT = 50,778 + 0,677 dS + 3,993 dN (cm) – celkově

Mukta (2011) provedl podobné měření26 jako Atamturk (2008). Jeho studie čítala 300 
probandů (150 mužů, 150 žen). Probandi byli studenti ve věku 18-22 let. Statistická analýza 
opět ukázala vysokou významnost pohlaví ve všech měřených charakteristikách (p < 0,01). 
Korelační koeficienty mezi tělesnou výškou a rozměry nohy (zejména její délka - sledováno 

23 CYPLÍK, W. a  M. CHOJAK. Szacowanie wzrostu na podstawie dlugosci odbotki stopy i  buta w odniesieniu 
do populaciji polskej, CLK KGP, Warszawa 2010. In: BORKOWSKI, K. Kryminalisticzna identifikacja śladów 
stóp. Warszawa, 2013, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insitutu bad-
awcego.

24 NARDE, A. L. a A. P. DONGRE. Body Height Estimation Based on Foot Length and  Foot Breadth. J Indian Acad 
Forensic Med. July-September 2013, Vol. 35, No. 3, pp. 245-248.

25 OTHMAN, Z. Estimation of stature (body height) from foot, barefoot print and shoe print dimensions. MSc 
Forensic Science, Universitait Amsterodam, 2010.

26 MUKTA, R., AK, T. et al. Stature estimates from foot dimensions. J Punjab Aca Forensic Med Toxicol, 2011.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 168

jak pro levou, tak pravou nohu) byly shledány pozitivní a statisticky významné. Pro muže 
byly stanoveny tyto hodnoty: délka nohy vzhledem k tělesné výšce - korelační koeficient 
pravé nohy r = 0,808, levé nohy r = 0,731. Pro ženy byly zjištěny korelační koeficienty - 
délka pravé nohy r = 0,808, délka levé nohy r = 0,809. 

Rani, Tyagi, Ranga, Rani, Murari (2011) provedli rozsáhlé měření na  indické populaci. 
Rozměry nohy byly použity pro stanovení pohlaví, věku a tělesné výšky.27 Studie zkoumá 
vztah mezi postavou a rozměry nohou mezi různorodými skupinami obyvatelstva (150 
mužů a 150 žen (věkové rozmezí 18-22 let). Byly zjištěny rozdíly mezi pohlavími, nejvyšší 
korelační koeficienty byly zjištěny mezi tělesnou výškou osoby (vT) a délkou nohy (dN) 
u mužů. Délka nohou poskytuje nejvyšší spolehlivost a přesnost v odhadu tělesné výšky.

vT = 98.320 + 3.050 dN  (cm) – muži, pravá noha (r = 0.808)
vT = 97.279 + 3.080 dN (cm) – muži, levá noha (r = 0.731)

vT = 90.207 + 3.374 dN (cm) – ženy, pravá noha (r = 0.808)
vT = 91. 109 + 3.309 dN (cm) – ženy, levá noha (r = 0.809)

vT = 158.170 + 1.334 šN (cm) – muži, pravá noha (r = 0.345)
vT = 161.761 + 0.898 šN (cm) – muži, levá noha (r = 0.413)

vT = 139.111 + 2.263 šN (cm) – ženy, pravá noha (r = 0.345)
vT = 138.526 + 2.669 šN (cm) – ženy, levá noha (r = 0.358)

Odhad postavy je běžně používaný parametr pro identifikaci osoby nejen v biomechan-
ice, ale také ve forenzní antropologii. Aby bylo možno odhadnout postavu, provedli Oza-
slan,  Karadayi, Kolusayin, Kaya, Afsin (2012) rozsáhlé měření vybraných biomechanických 
parametrů na  těle člověka a  korelovali tyto rozměry s  tělesnou výškou.28 Autoři měřili 
délky ruky, šířku ruky, šířku zápěstí, délku nohy délky, šířku noha šířka a  šířku kotníku 
Cílem studie bylo předpovědět nejužitečnější proměnné a zjistit proměnné, které kore-
lují s predikcí tělesné výšky. Měření byly získány od 356 dobrovolníků. Nejlepší hodnota 
korelace byla zjištěna k délce nohy muže r = 0,696, a pro ženy r = 0,496. Regresní rovnice 
byly zjištěny pro proměnné v mm:

vT = 840.88+3.52 dN (mm) – muži
vT = 941.95+2.96 dN (mm) – ženy

Dhaneria, Shrivastava, Mathur, Goyal (2016) provedli odhad postavy z  různých měření 
těla má hodnotu v medicolegal vyšetřování, stejně jako v antropologii. Současný výzkum 
se zabýval rozvojem regresní rovnice pro odhad vzrůstu z nohou do šířky a délky nohy 
a zjistit korelaci mezi postavy, nohy šířky a délky chodidla. Údaje byly shromážděny ze 

27 RANI, M., A. K. TYAGI, V. K. RANGA, Y. RANI a A. MURARI. Stature estimates from foot dimensions, Journal of 
Punjab Academy of Forensic Medicine & Toxicology, 2011; 11(1).

28 OZASLAN, A., B. KARADAYI, M. O. KOLUSAYIN, A. KAYA a H. AFSIN. Predictive role of hand and foot dimensions 
in stature estimation. Rom J Leg Med 20, 2012. pp. 41-46.
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500 asymptomatických zdravých studenty medicíny (267 mužů a  233 žen), které patří 
do věkové skupině pohybovaly v rozmezí 17-25 let.29 

Výsledky jejich výzkumu uvádějí korelace mezi délkou nohy a tělesnou výškou (r = 0,756) 
byl vyšší, než korelace mezi šířkou nohy a tělesnou výškou (r = 0,624). Lineární regresní 
rovnice byly odvozeny pro odhad postavy z délky chodidla nebo z jejich šířky. Vztah délky 
a šířky nohy prokázal pozitivní korelaci s tělesnou výškou osoby a predikci tělesné výšky 
je možné poměrně přesně vyjádřit pomocí regresních rovnic (r). Regresní rovnice pro 
výpočet tělesné výšky z délky nohy (dN) jsou:

vT = 77.24+ 3.61 dN (cm) – muži, korelační koeficient 0,763
vT = 88.83+ 3.06 dN (cm) – ženy, korelační koeficient 0,652

vT = 77.471+ 3.57 dN (cm) – spojeno, korelační koeficient 0,756

Regresní rovnice pro výpočet tělesné výšky z šířky nohy (šN):

vT = 104.84+ 6.79 šN (cm) – muži, korelační koeficient 0,677
vT = 122.28+ 4.45  šN (cm) – ženy, korelační koeficient 0,439

vT = 106.167+ 6.49 šN (cm) – spojeno, korelační koeficient 0,624

Analogická studie byla provedena na FTVS UK v Praze (Strnadová 2014),30 která si stanovila 
za cíl, zda vybrané vztahy k determinaci tělesné výšky jsou stále validní a zda vybrané 
parametry chodidla a chůze délka nohy dN, šířka nohy šN, délka stopy obuvi dSO). Výsledky 
studie lze uvést:

vT = 34,6879 + 4,00555∙dN + 4,24845 šN (cm)
vT = 95,7622 + 3,02182 dSO (cm)

V roce 2002 byl proveden poměrně rozsáhlý výzkum (Straus 2001),31 který si kladl za cíl 
posoudit vztahy mezi délkou nohy a tělesnou výškou po 30 letech po prvotním měření 
Titlbachem. Jednalo se tedy o  jinou generaci probandů, měření se uskutečnilo na 156 
osob (80 mužů a 76 žen), získané výsledky jsou uvedeny v regresních rovnicích pro délku 
nohy (dN) a délku stopy nohy (dSN):

vT = 3,5026 dN+ 83,883 (cm) – muži
vT = 2,8789 dN + 94,038 (cm) – ženy
vT = 5,4778 sN + 125,4 (cm) – muži
vT = 1,2383 sN + 149,55 (cm) – ženy

29 DHANERIA, V., M. SHRIVASTAVA, R. K. MATHUR a S. GOYAL. Estimation of Height from Measurement of Foot 
Breadth and Foot Length in Adult Population of Rajasthan. Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiol-
ogy 2016; 3(1):78-82.

30 STRNADOVÁ, H. Vybrané parametry lokomoce a chodidla vzhledem k tělesné výšce jedince. Praha: FTVS UK 
Praha 2014.

31 STRAUS, J. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police history, 2001.
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Byly provedeny také výzkumné studie, které prověřovaly vztah mezi délkou kroku a dvo-
jkroku k tělesné výšce osoby. Při subjektivně normální chůzi byla experimentálně zjištěna 
průměrná délka kroku 70 cm a délka dvojkroku při tomtéž druhu chůze je 142 cm. Ana-
lytické závislosti se mění okolo těchto statistických průměrů, a to následovně:

a/ délka kroku (dK) - tělesná výška (vT)
• do 70 cm délky kroku platí vztah  vT = 0,297 dK + 153
• přes 70 cm délky kroku platí vztah  vT = 0,315 dK + 163

 b/ délka dvojkroku (dDK) - tělesná výška (vT)
• do 142 cm délky dvojkroku platí vztah  vT = 0,157 dK + 151
• přes 142 cm délky dvojkroku platí vztah  vT = 0,175 dDK + 155

Pokud se na místě činu nalezne soubor minimálně čtyř souvisle řazených stop, je možné 
zjistit tělesnou výšku osoby, jež stopy vytvořila, několika způsoby. Jednak je to možné 
z rozměrů stopy obuvi, dále je vhodné využít námi uvedené vztahy pro délku kroku či 
dvojkroku. Pokud chceme získat tělesnou výšku co nejpřesněji, pak je nejvhodnější využít 
několika metod na sobě nezávislých. Přesnost výpočtu a predikce tělesné výšky můžeme 
stanovit na ± 2 cm. Nejvyšší přesnost je dosaženo při použití maximálního počtu vstupních 
parametrů.

Pro tyto potřeby existuje i několik funkčních závislostí a podle experimentálního prověření 
se jako optimální jeví následující dva způsoby zjištění tělesné výšky z parametrů chůze:32 

Zjištění tělesné výšky z délky kroku (dK) a dvojkroku (dDK) 

vT = 0,153 dK + 0,083 dDK + 155,5 (cm)

Zjištění tělesné výšky z délky kroku, dvojkroku, délky stopy obuvi (dDO) a šířky stopy 
obuvi (dSO)

 vT = 0,076 dK + 0,041 dDK + 1,35 dDO + 2,4 dSO + 101,25 (cm)

Uvedené funkční závislosti platí pro subjektivně přirozenou chůzi po rovné podložce bez 
vnějšího ovlivňování. Ze známých rovnic můžeme vhodnou matematickou kombinací 
předložit pro potřeby kriminalistické praxe velké množství různých rovnic pro všechny 
varianty vstupních proměnných. Tělesnou výšku osoby pachatele můžeme vypočítat po-
dle měřených parametrů pěšinky lokomoce a přesnost výpočtu je jen závislá na množství 
změřených vstupních parametrů.

32 STRAUS, J. Aplikace forenzní biomechaniky. Praha: Police history, 2001. VALENTA, J., PORADA, V. STRAUS, J. 
Biomechanics. Praha: Police history, 2004.
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Podobné měření provedla Strnadová (2014), která uvádí regresní rovnice (krok v obuvi 
dKBO, krok bez obuvi dKBO):33 

vT = 118,996 + 0,740652 ∙ dKBO

vT = 118,975 + 0,373246 ∙ dKBO

Pro potřeby širšího využití naznačených závislostí bylo provedeno velké množství 
experimentů pro chůzi v různém disperzním prostředí, v různých podkladech a v odlišných 
topografických podmínkách. Pro všechny druhy experimentů se prokázaly jako signifikant-
ní vztahy délky kroku a délky dvojkroku k tělesné výšce. Při všech měřeních se prokázala 
vyšší korelační závislost délky dvojkroku k tělesné  výšce než délky kroku k tělesné výšce. 
Lineární   regrese   v   závislosti na dvou   proměnných  při  chůzi v různém druhu podkladu 
jsou uvedeny v následující tabulce:34 

Druh podkladu Lineárně regresní vztahy 

Oranice VT = 0,278 dK + 0,175 dDK + 134

Sníh VT = 0,248 dK + 0,194 dDK + 126

Písek VT = 0,322 dK + 0,196 dDK + 118

Škvára VT = 0,384 dK + 0,218 dDK + 109

Asfalt VT = 0,308 dK + 0,217 dDK + 119

Analogické signifikantní vztahy se prokázaly při zkoumání závislosti délky dvojkroku 
a délky kroku k tělesné výšce, např. pro běh platí:

vT = 0,379 dK + 0,161 dDK + 92 

pro  chůzi těsně před rozběhnutím bylo zjištěno

 vT = 0,178 dK + 0,086 dDK + 151

a pro  běh v setrvalém stavu  

vT = 0,380 dK + 0,190 dDK + 72 

Pro predikci tělesné výšky osoby z parametrů pěšinky chůze jsou důležité čtyři proměnné, 
a  to délka kroku, dvojkroku, délka stopy obuvi a šířka stopy obuvi (ve vztahu k druhu 
podešve a typu obuvi).

33 STRNADOVÁ, H. Vybrané parametry lokomoce a chodidla vzhledem k tělesné výšce jedince. Praha: FTVS UK 
Praha 2014.

34 VALENTA, J., V. PORADA a J. STRAUS. Biomechanics. Praha: Police history, 2004. PORADA, V. a kol. Kriminal-
istika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016.
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Závěr

Tělesná výška je jednou ze základních charakteristik, která slouží k  identifikaci osoby. 
Na konci 19. století byly zkoumány zejména vztahy mezi délkou nohy a tělesnou výškou. 
Na základě těchto výzkumů byly stanoveny vzorce pro výpočet tělesné výšky z délky bosé 
nohy. Postupně se zájem rozšířil i na šířku nohy. Kromě tělesné výšky je významná i infor-
mace o hmotnosti těla,35 kterou zatím nelze přesně určit. V biomechanických výzkumech 
byly provedeny experimenty36, ale zatím není tento výzkum ukončen a  nejsou známy 
přesné metody pro predikci hmotnosti těla. 

Pachatel málokdy na místě činu zanechá otisk bosé nohy, ze které bychom získali údaje 
o délce a šířce. Spíše je zajištěna na místě činu trasologická stopa obuvi, i pak lze stanovit 
tělesnou výšku z délky a šířky stopy obuvi, nebo lze využít parametry pěšinky lokomoce, 
tzv. trasologických stop (tělesná výška určená z délky kroku a dvojkroku). Tyto parametry 
se dostávají do popředí zejména s rozvojem kriminalistických a forenzních věd přibližně 
v  druhé polovině 20. století. I  na  všechny tyto vztahy byly stanoveny vzorce. Některé 
vzorce pro určení tělesné výšky, byly stanoveny i před více než sto lety. 

V poslední době se také hledají vztahy k určení pohlaví z parametrů chodidla, a ukazuje 
se, že „Foot index“ (šířka nohy k délce nohy krát 100) vhodný ukazatel k určení pohlaví. 

Predikce tělesné výšky z  uvedených modelů výpočtu má vždy stochastický charakter. 
Tělesnou výšku osoby lze nejpřesněji predikovat z  rovnice, která počítá s  délkou bosé 
nohy, to je pravděpodobně dáno největší lineární závislostí délky bosé nohy vzhledem 
k tělesné výšce. Vyšší míru závislosti na tělesné výšce má též délka kroku či dvojkroku, 
proto i tyto vztahy mají uspokojivé výsledky. Model s dvojkrokem je o trochu přesnější 
než s krokem. 

Menší přesnost výpočtu získáme, pokud budeme uvažovat rozměry obuvi nebo stopy 
obuvi, výsledek je silně závislý na použitém typu obuvi. Nejméně vhodný se ukazuje šířka 
obuvi ve vztahu k tělesné výšce. Pro další výzkum by bylo vhodné uvažovat měření pro 
více typů obuvi, pro různé věkové skupiny. 

Analýzou všech dostupných výzkumů lze konstatovat, že predikce tělesné výšky osoby 
z  rozměrů trasologických stop nohy je závislá na pohlaví, rase, věku a skutečnost, zda 
provádíme predikci z délky nebo šířky nohy. Pokud chceme zjistit tělesnou výšku z rozměrů 
stopy obuvi, pak je významný i typ obuvi. 

35 Hmotnost těla společně s  tělesnou výškou dávají předpoklad k  vytvoření představy o  pravděpodobném 
somatotypu osoby, která stopy vytvořila. Odhad tělesné hmotnosti nebyl dosud zcela vyčerpávajícím 
způsobem řešen v naší kriminalistické literatuře, určité obecné koncepce byly sice provedeny, ale zatím není 
možné zcela přesně stanovit tělesnou hmotnost pachatele ze stop zajištěných na místě činu.

36 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987. STRAUS, J. Aplikace forenzní 
biomechaniky. Praha: Police history, 2001. VALENTA, J., V. PORADA a J. STRAUS. Biomechanics. Praha: Police 
history, 2004.
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Postava, věk, hmotnost, pohlaví a nohou rozměry jsou zřejmě vzájemně propojeny a tyto 
proměnné se mohou vzájemně ovlivňovat. Stupeň tohoto vzájemného vztahu se může 
lišit mezi obyvatelstvem a zeměpisného původu.

Tělesná výška osoby významně koreluje s délkou nohy, délkou kroku a délkou dvojkroku 
a pro další výzkum bude tedy významné studovat vztah tělesné výšky právě pouze k těmto 
třem parametrům – délce nohy, délce kroku a délce dvojkroku.
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Bezpečnostní doktrína a Evropská unie
Security doctrine and European Union

VLADIMÍR ZOUBEK1

Abstrakt
Autor sděluje, že středoevropský prostor jako součást euroatlantické civilizace musí reago-
vat na  postmoderní krizi západního liberálního kapitalismu, zejména v  ústavněprávní 
oblasti jusnaturální podstaty základních lidských práv a svobod. Bezpečnostní a zejmé-
na policejní orgány jsou součástí bezpečnostní komunity demokratického státu a jejich 
činnost secundum et intra legem vychází z postulátů právní, bezpečnostní a policejní vědy.

Článek reflektuje předmět policejních věd, ve vztahu k právním vědám, vědám o kriminalitě, 
bezpečnosti a s tím souvisejícím konstituování policejní vědy v ČR a SR.  Autor uvádí svůj 
pohled na policejní vědy a bezpečnostní doktrínu včera a dnes, a klade otázku, jak se mění 
předmět zkoumání?

Klíčová slova
Que lex non prohibet debent permisa videri. „Z pozitivňování“ jusnaturálního charakteru 
lidských práv. Analýza postmoderních problémů lidských práv a  globální bezpečnosti 
v právní a policejní vědě. Bezpečnostní věda. Bezpečnostní strategie. Bezpečnostní dok-
trína. 

Abstract
Central Europe, as part of Euro-Atlantic civilization, must react to the postmodern crisis 
of Western liberal capitalism, especially in the constitutional branch of the iusnaturalist 
substance of fundamental human rights and freedoms. Security and police authorities 
and bodies are part of the security community of a democratic state and their „secundum 
et intra legem“ acitivity is based on the postulates of legal, security and police sciences.

The course police sciences jurisprudencia, the science of crime, security and constitution 
of police science in the Czech Republic and Slovakia. Police science and secvurity doctrine 
and includ today – what are the intersections of the object of investigation?

Key words
Quae lex non prohibet debent permisa videri. Making the iusnaturalist character of hu-
man rights more positive. Analysis of the postmodern crisis concenring human rights 
and global security in legal and security sciences. Safety Science- Security policy. Security 
stratégy. Security Doctrine.

1 doc.  JUDr.  Vladimír Zoubek, CSc., LL. M., MBA., Vysoká škola finanční a  správní, Praha,  
email: vladimir@zoubkovi.net



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 176

1.  Úvod: zamyšlení „Kam jsme došli s korektností“: 
bezpečnostní věda, ani policejní vědy či doktrína 
česká za to nemůže

Při četbě a  analýze postulátů autorů konstituování policejních věd2 a  bezpečnostní 
doktríny ČR3 lze si udělat sofistikovanou představu o  nemožnosti stoprocentní vnitřní 
bezpečnosti pro občany nejen našeho státu, ale i  Evropany všeobecně. Bezpečnostní 
věda bude definována „vědci akademické sféry“, policejní vědy „profilací teorie s praxí“, 
doktrína „bezpečnostními poradci“ a  bezpečnostní a  trestní politika „politiky“, vládou 
a  Bezpečnostní radou státu, kteří objektivně (v  mezích globalizace a  liberalizace) jsou 
determinováni demokracií a ochlokracií.

Na toto vymezení navazují další, především němečtí autoři, přičemž ho různě modifikují 
nebo doplňují. Stock definuje policejní vědu jako vědu o policii jako instituci, jako vědu 
o policejním jednání a jako vědu o policii v jejích společenských, právních a institucionál-
ních souvislostech.4 Na Stocka se odvolává také Neidhardt, který tvrdí, že by policejní věda 
měla zahrnovat všechny poznatky o policii v institucionálním a také ve funkčním smyslu 
(Police). Dále by se měla zaobírat všemi aspekty policejního jednání (Policing), protože je-
jím hlavním cílem je fundovanost policejní praxe. Tato věda musí být schopna odevzdávat 
řídícímu personálu vědomosti potřebné pro efektivní praktickou činnost.5 

Bezpečnostní (policejní) vědy teprve postulují svou terminologii. Potíže v  komunikaci 
uvnitř i vně nově se konstitujícího a rozvíjejícího se multidisciplinárního vědního oboru 
se odráží i ve vytváření a používání nových pojmů. Některé pojmy jsou již zavedeny a jsou 
zcela nebo alespoň zčásti srozumitelné. Přesto je nutné je jednoznačně definovat a vy-
mezit. Jak uvádí Zeman,6 problém terminologických neporozumění nespočívá ve special-
izované a konkretizující terminologii. Problém spočívá naopak v nejasném a nejednotném 
používání pojmů nejobecnějších, jež jsou přitom běžně používanou součástí obecného 
nespecializovaného jazyka. Tak např. strategické dokumenty a bezpečnostní metodolo-
gie NATO takové pojmy zcela běžně a často používají, aniž je ve svých standardizačních 
slovnících jakkoli definují – eventuálně jen odkazují na  obecné výkladové slovníky. 
Přitom jde o pojmy klíčové (konceptuální) a ústřední – jsou z nich odvozeny pojmy další, 
podřízené, včetně pojmů a definic bezpečnostních (policejních) věd.

2 PORADA, V. a K. HOLCR, et al. Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 343 s. ISBN 978-80-7380-314-8.
3 ZOUBEK, V. Postmoderní problémy lidských práv a  globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 464 s. 

ISBN80-86473-75-9.
4 STOCK, J. Lässt die Kriminologie Platz für eine Polizeiwissenschaft? Anmerkungen zum Verhältnis einer 

Polizeiwissenschaft in Gründung zur Kriminologie. In Kriminologie 2000 – Positionen und Perspektiven, 
Schriftenreihe der Polizei-Führungs-akademie, 2000, Nr. 3, s. 103-105.

5 NEIDHART, K. Obhajoba policajnej vedy. In: Aktuálne problémy rozvoja policajných vied a poli-cajnej praxe. 
1. rokovanie stálej medzinárodnej konferencie. Bratislava: A PZ, 2001, s. 105.

6 ZEMAN, P. Česká bezpečnostní terminologie, její zdroje a její stav. In: Kolektiv autorů. Česká bezpečnostní 
terminologie. Výklad základních pojmů. Brno: ÚSS VA Brno, 2002, s. 7-9.
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2.  Bezpečnostní doktrína

Dalším faktorem byla formulace bezpečnostní a  policejní doktríny, kterou artikuloval 
Zoubek v průběhu let 1993 - 2008 především v titulech: ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva - 
globalizace - bezpečnost. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 461 s., ISBN 978-80-7380-103-8 
a ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2004, 464 s., ISBN 80-86473-75-4.

Tak např. z prvně jmenované publikace vyjímám ze strany 183-211 stále inspirující teze:

I. K  vymezení pojmu bezpečnostní a  policejní doktrína pro oblast vnitřních věcí 
a vnitřní bezpečnosti

Teze č. I/1
Bezpečnostní a policejní doktrína (bezpečnostní a policejní teorie v restriktivním vymezení) 
vědecky zkoumá základní teoretické postuláty a principy policejní a bezpečnostní činnosti. 
Formuluje souhrn základních zásad a dlouhodobých strategických úkolů, tvořících základ-
ní linii a teoreticky zdůvodněný program, který obsahově zprostředkovává rozhodující cíle 
a směry státní politiky na úseku ochrany ústavního zřízení, zabezpečení vnitřního pořádku, 
bezpečnosti a efektivního potírání a předcházení zločinnosti. Bezpečnostní doktrína teor-
eticky, prognosticky, v právních a mezinárodních souvislostech zdůvodňuje postup státu 
při stanovení optimální struktury sil a prostředků v rámci realizace jeho ochranné funkce 
a ústavního práva na bezpečnost.

Teze č. I/2
Bezpečnostní a policejní doktrína je ve vztahu k bezpečnostní politice pojmem obecnějším 
a teoretickým, je nadřazena bezpečnostní politice. Pokud se dnes hovoří o bezpečnostní 
politice (např. vlády), míní se tím buď dílčí politicko-praxeologický a praxeologický úsek 
bezpečnostní doktríny, a  to jak obsahově (kompetenčně), tak časově, nebo především 
možné varianty realizace bezpečnostní doktríny.

Teze č. I/3
Bezpečnostní a  policejní doktrína v  sobě zahrnuje nejen teoretickou (abstraktní), 
ale i  praxeologickou rovinu. První rovina se týká především nejobecnějších podnětů 
a doporučení legislativě (de lege ferenda), druhá, praxeologická rovina bezpečnostní dok-
tríny představuje doporučení k žádoucímu stavu (právnímu pořádku), metodu a vodítko 
praktické činnosti všech kompetentních orgánů a  institucí) při zabezpečování vnitřní 
bezpečnosti a při ochraně veřejného pořádku.

Teze č. I/4
Rozsah a dosah bezpečnostní doktríny vychází ze stávajícího kompetenčního vymezení 
exekutivních subjektů (ministerstev) při zabezpečování bezpečnosti. Základním exeku-
tivním subjektem je vláda.

V podstatě jen poradním orgánem vlády je Bezpečnostní rada státu, podle čl. 9 úst. zák. č. 
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
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Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády.

Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy 
opatření k zajišťování bezpečnosti České republiky.

Způsob participace Bezpečnostní rady státu a prezidenta republiky (jako vrchního velitele  
ozbrojených sil) řeší čl. 9 odst. 3 úst. zák. č. 110/1998 Sb.

Zákonným právním předpisem upravujícím problematiku ministerstev a jiných správních 
úřadů státní správy České republiky je v  současnosti zákon ČNR o  zřízení ministerstev 
a  jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.7 Zákon je praktickou realizací 
ústavního ustanovení čl. 79 odst. 1, který výslovně stanoví, že ministerstva a jiné správní 
úřady lze zřídit a jejich působnost upravit pouze zákonem.

Teze č. I/5
Rozvoj a realizace bezpečnostní a policejní doktríny (bezpečnostní a policejní teorie v re-
striktivním vymezení) je podpořena úspěšným konstituováním a rozmachem policejních 
věd, vysokého školství a plněním grantových mezinárodních vědeckovýzkumných aktivit.

II. Bezpečnostní a policejní doktrína (bezpečnostní a policejní teorie v restriktivním 
vymezení) a principy právního státu

Teze č. II/1
Bezpečnostní a policejní doktrína demokratického právního státu je výlučně realizovatel-
ná pouze prostřednictvím stávajícího ústavního a právního systému (tj. pouze ústavním 
a zákonným způsobem), je teoreticky odvozena z principů právního státu):

1. Suverenita lidu (právo většiny a ochrana menšiny):
• nadřazenost občana nad státem v  podobě ústavního kodexu lidských 

a občanských práv, včetně soudních záruk;
• volební zákonodárství, resp. zákony o referendu a plebiscitu a suverenita parla-

mentu v legislativní činnosti;
• garance práv menšin.

2. Principy dělby moci:
• nezávislost vzniku moci legislativní, exekutivní a soudní;
• systém vzájemných brzd a garancí mezi mocemi.

3. Princip omezené vlády:
• právní limity a ústavní garance státních regulativních zásahů v  jasné delimitaci 

práva soukromého a veřejného.

4. Vázanost státu právem:
a) ústavou;

7 Tzv. ”Kompetenční zákon”. Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České (socialistické) republiky.
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b) zákony;
c) obecně závaznými akty mezinárodního práva;
d) mezinárodními právními akty, které stát sám uznal;
e) obecně závaznými demokratickými principy (pluralismus, spravedlnost, právní 

jistota, nabytá práva, konsensus, legitimita).

5. Soudní garance právního státu:
a) nezávislými obecnými soudy;
b) nezávislými ústavními soudy;
c) nezávislými správními soudy.

Dnes lze zcela jistě doplnit o bod „5. d) efektivní činnost ombudsmana“ a o bod „6. Alespoň 
faktická částečná sekularizace a politizace veřejné a občanské sféry“.

Bezpečnostní doktrína (teorie) na jedné straně nejen respektuje, ale svou realizací chrání 
pluralitní demokratický systém, demokratické hodnoty a  instituce. Na  druhé straně 
smyslem a  cílem bezpečnostní doktríny je faktické a  legální naplnění ústavního práva 
občana na bezpečnost a dalších základních lidských práv a svobod.

Teze č. II/2
Odvozenost bezpečnostní a policejní doktríny (teorie) z principů právního státu znamená 
zejména, že: 

a) stejné zásady, které platí pro jiné úseky státní správy, platí i pro bezpečnostní 
činnosti,

b) při bezpečnostní činnosti lze integrovat do  práv a  svobod občanů výlučně 
na základě zákona a v jeho mezích (secundum et intra legem) ve smyslu čl. 4 Listiny 
základních práv a svobod,

c) bezpečnostní a policejní orgány jsou vázány nejen interním právem, ale i mez-
inárodními právními dokumenty, které ČR inkorporovala do svého právního řádu 
(a po vstupu do EU též evropským právem).

Vázanost právem je zvýrazněna:
1. důrazem na nadpozitivnost a přirozenoprávnost základních práv a svobod,
2. zákony (zvláště tzv. „policejními zákony“), s  cílem postupně zákonně pokrýt 

veškerou bezpečnostní a policejní problematiku i do „okrajových oblastí“ krim-
inálních a policejních věd (tak, aby se zdůraznila právní jistota a vyloučila analogia 
legis).

Teze č. II/3
Ve  své prognostické a  programové podobě bezpečnostní a  policejní doktrína (te-
orie) není výlučně fixována na stávající (mnohdy nevyhovující) právní stav. Naopak, je 
značně nezávislá na úpravě de lege lata a vznáší požadavky a podněty na novelizaci (re-
formy) ústavního vymezení bezpečnosti státu a činnosti bezpečnostních orgánů, vznáší 
požadavky na rekodifikaci „policejních“ zákonů a na podstatné změny a doplňky základ-
ních kodexů např. v oblasti trestního a správního práva s cílem posílit efektivnost činnosti 
policie při respektování základních lidských práv a soudních garancí.
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III. Obsahové formálně právní vymezení a jednota bezpečnostní a policejní doktríny 
(cíle, bezpečnostní rizika, bezpečnost v materiálním, institucionálním a formálním 
smyslu) 

Teze č. III/1
Obsah bezpečnostní a policejní doktríny je restriktivně či extenzivně odvozen z hierarchie 
sledovaných cílů podle konkrétních vnitřních, vnějších i časově pojatých bezpečnostních 
problémů a bezpečnostních rizik.

Ústředním bodem bezpečnostní doktríny je teoretické a  právní vymezení pojmu 
bezpečnost (event. vnitřní bezpečnost, vnitřní pořádek) v materiálním, institucionálním 
i formálním smyslu v souladu s obecně závaznými demokratickými principy (právní jistota, 
parlamentarismus, spravedlnost, nabytá práva, legitimita, soudní garancie).

„Teoretické vymezení pojmu „bezpečnost“ je složitý problém nejen pro právní teorii (kde 
zdaleka nevládne jednoznačná shoda ve vymezení pojmů), ale i pro praxi. Jednoznačně 
lze říci, že se jedná o nejobecnější a nejextenzivněji pojatou kategorii v oblasti dosahu 
bezpečnostní doktríny a jako „obecný“, „neurčitý“ právní pojem je z teoretického hledis-
ka v podstatě totožný s pojmem policie (v nejširším vymezení), jakožto „spořádaný stav 
vnitřních právních vztahů“ vycházejících z  právního pořádku. V  přijatých „policejních 
zákonech“ zákonná dikce operuje již tradičně s tzv. „neurčitými právními výrazy“, např. 
„věci vnitřního pořádku a bezpečnosti“, „bezpečnost osob a majetku“, „veřejný pořádek“, 
„bezpečnost chráněných osob“, „bezpečnost státu a jeho ústavního zřízení“ apod., v mi-
nulosti (např. Organizační zákon č. 125/1927 Sb.) též „veřejný klid“, „veřejná bezpečnost“, 
„veřejná mravnost“ atd. Tyto „neurčité právní pojmy“ lze jednoznačně subsumovat více 
méně pod obecnější, extenzivnější pojem bezpečnost (policie) v  různých aspektech 
a v různém smyslu, což je předmětem doktrinálního a systematického výkladu (v rámci 
obecné části správní vědy, resp. vědy státní správy) i pro potřeby obsahového zaměření 
bezpečnostní doktríny (teorie).

Pojem bezpečnost (policie) v materiálním smyslu je vymezen policejní vědou obsahově 
a  funkčně. Stanoví zákonné hypotézy (předpoklady) a  zákonný (ústavní) rozsah a  meze 
zásahů policejních orgánů do soukromé i veřejné sféry lidských práv a svobod při ochraně 
„veřejných zájmů“ (právem chráněných zájmů státu i  občanů). Takové zásahy lze činit 
v právním státě jen na základě zákonného zmocnění a v příslušných zákonných mezích 
(včetně možnosti soudní či jiné kontroly).

Formálně pojem bezpečnost (policie) je vymezen organizačně a je dán sumou věcné kom-
petence policejních orgánů.

Bezpečnost (Policie s velkým „P“) v institucionálním smyslu představuje soustavu police-
jních orgánů, jež tvoří systém bezpečnostní a policejní organizace.
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3.  Bezpečnostní strategie České republiky: stále 
aktuálnější realita vnějšího ohrožení

Bezpečnostní strategie České republiky patří mezi významné dostupné oficiální doku-
menty vlády České republiky, týkající se bezpečnosti České republiky, středoevropského 
prostoru a v extenzivních souvislostech též evropské, resp. euroatlantické civilizace v ob-
dobí čtvrté světové války.8 

S textem tohoto významného bezpečnostního dokumentu se lze seznámit na webových 
stránkách vlády ČR (www.vlada.cz).

Predestinační otázkou (v podstatě bytostní fundamentální evropskou kruciální otázkou) 
je - ať chceme, či nechceme o tom přemýšlet - metodologická nadčasová hypotéza „naší 
doby“: je migrace (legální či nelegální), z  mimoevropských prostor středovýchodních 
a severoafrických, přes vnější schengenskou hranici, přes Řecko, Itálii (Lampedusu a Pan-
telerii) a  Španělsko (přes Ceutu a  Melillu), je pro „nás“ (evropský „démos“) pozitivní, či 
zhoubná? Umíme nezaujatě, přísně vědecky a  temporálně (pro pět či šest generací) 
odhadnout ústavněprávní a kriminologické aspekty europeizační, včetně lidskoprávních 
rozměrů a objektivních bezpečnostních rizik?9 

Dnes žije snad sedm miliard lidí na této planetě a toto číslo roste. Globalizace znamená, 
že sociální nůžky se dramaticky rozevírají, že bohatí stále více bohatnou a chudí stále více 
chudnou a že postupně mizí globálně „střední třída“ coby volební základna demokracie. 
Nevládní a nezávislá instituce Oxfram v lednové zprávě (Ekonomika pro jedno procento)10 
tvrdí, že 62 plutokratů a  nejbohatších globálních multimiliardářů vlastní dohromady 
zhruba tolik majetku jako chudší polovina  veškerého lidstva: šokující nepoměr je 62 
subjektů ku zhruba třem a půl miliardám lidských bytostí. Pokud plutokraté a oligarchové 
hledají daňové ráje s cílem alokace globálního kapitálu mimo daňovou suverenitu států, 
nejchudší z chudých hledají migrační cesty k přežití. Geograficky Evropa, severní Amerika, 
bývalá dominia Commonwealthu, Japonsko a další asijští tygři jsou tvz. bohatý „Sever“. 
Jejich obyvatelstvo se vzhledem k nízké porodnosti početně zmenšuje a výrazně stárne. 
Koeficient porodnosti má cca 1,5 (1,5 dítěte na jednu matku) - aby společnost nevymírala 
potřebuje koeficient porodnosti 2,1 dítěte na jednu matku. Během další generace bude 
problém udržet přijatelný přírůstek ekonomického růstu a penzijní systém.

8 Podrobněji k  tomu zejména: ZOUBEK, V. Bezpečnostní strategie České republiky: postmoderní problémy 
globální bezpečnosti. In: Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník Policejní akademie ČR, 2005, č. 4, s. 7-28; ISSN 
1211-2461; ISBN 80-7251-210-2; ZOUBEK, V. Globalizace či univerzita (ne)rovnosti? In: Zborník z mezinárod-
nej konferencie „(Ne)rovnosť a rovnoprávnosť“. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2005, s. 73-104. ISBN 
80-89104-79-7; ZOUBEK, V. Postmoderní problémy globální bezpečnosti. Kriminalistika, 2006, roč. XXXIX., č. 
1, s. 3-26. ISSN 1210-9150.

9 Autor volně navazuje na předcházející úvahy: ZOUBEK, V. Novoty práva jako oběti právu a globalizace, s. 
248-258. In: BÁRÁNY, E. (eds.). „Ako právo reaguje na novoty“. Bratislava: Veda – Slovenská akadémia vied, 
2015, 392 s. ISBN 978-80-224-1469-2.

10 https://www.oxfram.org/en/research/economy-1
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Naopak v převážné části „post koloniálního světa“ počet obyvatel roste a převažují mladí. 
Stále chudší „Jih“ představuje 80 % hladovějících či hladem ohrožených lidských bytostí, 
které se ze zóny hladu a etnických a náboženských válek tlačí do „severního“ ekonomick-
ého ráje (bez ohledu na existující mezinárodně platné státní hranice). 

4.  Ústavní právo a konstitucionalismus o právu na azyl

Musíme si položit otázku, jak české ústavní právo doktrinálně chápe „právo na azyl“. To je 
skutečně právní a státoprávní teoretická i praktická otázka.

Je to lidské právo první, či druhé generace?

Podle ústavního zákona Federálního shromáždění č. 23/1991 Sb. je nepochybné - jak dikcí, 
tak strukturálně - že jde „pouze“ o lidské právo pozitivní. Dle čl. 43 Listiny základních práv 
a svobod „Česká a Slovenská Federativní Republika (rozuměj: Česká republika) poskytuje azyl 
cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být odepřen 
tomu, kdo jednal v rozporu se základními právy a svobodami.“ Analogicky odkazujeme ze-
jména na Nález Ústavního soudu České republiky: Nález ÚS: IV. ÚS 553/06 z 30. 1. 2007 (N 
17/14 SbNU 217), který judikatorně stojí na stanovisku, že právo na azyl je akt státu v rámci 
správního řízení bez právního nároku žadatele v mezích správního uvážení suverénního 
státu. Exteritoriálně lze odkázat zejména na čl. 18 Listiny základních práv a svobod EU, čl. 
14 Všeobecné deklarace lidských práv a čl. 1 a čl. 33 Ženevských úmluv a na další prameny, 
ale to není účelem autorů.

Právo na osobní integritu, soukromí, zákaz mučení, osobní svoboda, domovní svoboda, 
cogitationis nemo partitur, svoboda pohybu a pobytu - to jsou lidská práva první gen-
erace práv vrozených, jusnaturálních dle doktriny zpozitivňování fundamentálních práv. 
Nicméně soukromá lidskoprávní teritorialita je patrna v diferencializaci legálních definic 
specifických subjektů, které mají rozdílné právně-procesní režimy ústavní a správní:

• uprchlík (migrant),
• nomád,
• žadatel o azyl,
• azylant,
• cizinec,
• občan státu EU,
• osoba s povoleným pobytem v ČR (trvalým, či přechodným).

Názory předních českých právních teoretiků a konstitucionalistů jsou jednoznačné - sto-
jí na  stanovisku, že čl. 43 Listiny základních práv a  svobod deklaruje právo azylu jako 
právo druhé, resp. i třetí generace. Právo azylu nepatří k přirozeným právům člověka, ani 
právům občana, čili není na něj právní nárok v mezích správního uvážení. Toto stanovisko 
doktrinálního právního vědomí zastávají jak učenci Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
(např. prof. Václav Pavlíček, prof. Aleš Gerloch, JUDr. Jiří Hřebejk, doc. Vladimír Zoubek), 
prof.  Karel Klíma (s  výhradami procesního charakteru), plejáda brněnských ústavních 
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soudců a  akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity, doc.  Jiří Jirásek u  olo-
moucké právnické fakulty, atd., čili o tomto není zásadní spor, či diskurz.11 Zásadní spor se 
vede o suverenitu nárazových národních států vnější schengenské hranice (zejména se to 
týká Řecké republiky, Italské republiky, Španělského království) a contrario humanitární 
a sociální aspekt azylového posuzování v evropské dimenzi.12

5.  Rizika novodobého stěhování národů

Nekontrolovaný a nekontrolovatelný příval migrantů ohrožuje národní identitu nejen ev-
ropských států, ale celých integračních seskupení. Problém politické xenofobie a populismu 
je stále aktuálnější.

Postmoderní duchovní a vědecká skepse v právovědě a státovědě reflektuje krizi západního 
právního a civilizačního myšlení, které je v kontrastu se sílícím multikulturálním tlakem 
islámu. V boji o duchovní a materiální dominanci a nadvládu není jednoznačného vítěze: 
absentuje jednomyslně přijímaný legitimní subjekt globálního řízení. Není světový stát, 
není světové právo, není globální řád mezinárodní (vyjma mezinárodního práva, ale bez 
světového četníka, který by vymáhal a interpretoval normy mezinárodního práva). Clash 
of Civilizations je pochmurná vize Samuela Huntingtona, která se může i nemusí naplnit 
při prosazování univerzalismu základních práv a svobod, jusnaturálního charakteru lid-
ských práv a eliminaci neprůhledné moci nadnárodních ekonomických a finančních elit 
a globálního zločinu, který parazituje na tranzitu a obchodování s lidmi.13 

S nelegální migrací roste riziko expanze tzv. Islámského státu, který nemá přesně delimito-
vané státní hranice v rámci principu personality a principu teritoriality a jeho sympatizanti 
a námezdní ozbrojenci operují i na území EU.14 

Terorismem, ale i  bojem proti němu jsou totiž ohroženy právní jistoty právního státu: 
svoboda a liberalismus, rovnoprávnost a občanství, demokratická forma vládnutí a legiti-

11 Blíže viz: PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád ČR, 2. díl. Praha: Linde, 1995, s. 309-312. ISBN 80-7201-00-X., 
GERLOCH, A., J. HŘEBEJK a V. ZOUBEK. Ústavní systém ČR. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 328-329. ISBN 
978-80-7380-423-7., KLÍMA, K. Listina a  její realizace v  systému veřejného a  nového soukromého práva. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 16 a 32-34. ISBN 978-80-7476-647-1., JIRÁSEK, J. a kol. Ústavní základy organ-
izace státu. Praha: Leges, 2013, s. 94-98. ISBN 978-80-87576-57-1., WÁGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních 
práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 852-865. (autor: MOLEK, P.) ISBN 978-80-7357-750-
6, etc.

12 Blíže viz např. VEČEŘA, M. a  T. MACHALOVA. Europeizace práva v  právně teoretickém kontextu. Výklad 
základních pojmů. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No. 372, Brno: Právnická fakulta MU, 2010, 227 s. 
ISBN 978-80-210-5171-3.

13 Dostupné české překlady: HUNGTINGTON, S. P. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: 
Rybka Publishers, 2001, 447 s. ISBN 80-86182-49-5. a postliberální protipol: FUKUYAMA, F. Konec dějin a pos-
lední člověk. Praha: Rybka Publishers, 2002, 379 s. ISBN 80-86182-27-4.

14 ZOUBEK. Aplikační a interpretační problémy § 321 trestního zákoníku. In: JELÍNEK, J., IVOR, J. a kol. Trestní 
právo EU a jeho vliv na právní řád CR a SR. Praha: Leges, 2015, s. 239-245. ISBN 978-80-7502-080-2.
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mita, legalita a justiční instrumentalizace právního státu a zejména jusnaturální podstata 
fundamentálních lidských a občanských práv a svobod. Čl. 2 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod uvádí, že „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat 
ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání“. V duchovní a morální sféře je stát 
neutrální a „relativistický“. Tato neutralita (liberálnost) státu je podepřena apolitičností 
státní správy a nezávislostí soudců. Stát nemůže z ideologických a obdobných důvodů ni-
koho ani diskriminovat, ani privilegovat. Je povinen tolerovat veškeré jednání, jež zůstává 
v rámci ústavního práva. Čili liberální právní stát se netváří, že je morální, je jen „ústavní“. Co 
není zakázáno zákonem, je dovoleno.

6.  DAIŠ - tzv. Islámský stát – pohled vědy 
mezinárodního práva veřejného a obecné státovědy

Nauka mezinárodního práva veřejného řeší otázku, kdy stát získává mezinárodně právní 
subjektivitu a jaký je význam uznání státu.  Uznání státu de iure, či dokonce i de facto je 
chápáno jako subsidiární znak státu. V zásadě existují dva protikladné názory, z nichž jedna 
skupina tvrdí, že uznání státu nemá žádný konstruktivní charakter a je pouhou deklarací. 
Stát tak vzniká okamžikem, kdy nový útvar splňuje znaky státu. Druhá skupina vychází 
z názoru, že subjektivitu stát získá teprve uznáním jiným státem, a to pouze ve vztahu 
k tomuto státu. Třetí skupina pak spatřuje v uznání státu jak deklaratorní, tak konstitutivní 
účinky. V praxi je používáno uznání stupňovité, resp. uznání de facto a de iure, přičemž prvé 
je výrazem určité zdrženlivosti a očekávání, zda nový státní útvar přesvědčí o své trvalosti, 
jde o uznání obsahem omezené a prozatímní. Uznání státu de iure představuje uznání 
plné, konečné a neodvolatelné.

Západní právověda je v koncích s fenoménem suverenity faktických teroristických států 
a jejich „právních systémů“. Naše demokracie je bezzubá, pokud právními prostředky ch-
ceme bojovat proti státnímu terorismu globálně. Z hlediska obecné státovědy a teorie 
práva se jedná o zcela nový aspekt a fenomén. Vznikl nový teroristický stát (v semiperiferii 
islámské civilizace): Islámský stát na  teritoriu Irácké republiky a  Syrské arabské repub-
liky. Státní občané ze západní Evropy a severního Kavkazu Ruské federace se rekrutují 
jako novodobá vojenská státní moc v prostoru Středního Východu, kde místní islámští 
sunitští extrémisté terorizují a eliminují nejen ostatní muslimy (šíity), ale též celé etnické 
a národnostní entity na území severního Iráku a severovýchodu Sýrie. Islámští sunitští ex-
trémisté teritoriálně de facto vytvořili specifický subjekt mezinárodního práva veřejného 
s názvem „Islámský stát“ (v asociaci na islámský chalífát - poslední chalífa byl Osmanský 
sultán do konce Velké války). Superterorismus Islámského státu je nepřijatelný jak pro 
Západ, tak i pro ultrakonzervativní monarchické režimy na Arabském poloostrově a též 
pro Íránskou islámskou republiku.

Z hlediska státovědy má Islámský stát některé znaky státu a státnosti: zejména funguje 
veřejná státní moc ve smyslu státní administrativy, vojenských a policejních struktur včetně 
státní symboliky - černé vlajky islámského státu, pokřiku „Alláh akbar“, atd. Islámský stát 
vybírá daně a ekonomicky funguje především nelegálním exportem nafty do sousedního 
Turecka. Třetí znak státnosti - teritorium - je naplněn ovládáním území v severovýchod-
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ní Sýrii (hlavní město Rakka) a  téměř poloviny území Irácké republiky, s  ostentativním 
pohrdáním imperiálními hranicemi, které byly stanoveny Velkou Británií a Francií při dělení 
Osmanské říše (vznik a zánik Kurdistánu a většiny Arménie jako nejstaršího křesťanského 
státu ve světě).15 Jediným subsidiárním znakem, kterým nedisponuje, je všeobecné uznání 
de iure mezinárodním společenstvím, nicméně například Turecká republika má vztahy 
s tímto subjektem de facto, přičemž kurdské pešmergy neuznává a likviduje.

7.  Multikulturalita a český národ

Ústavně „národní státy“ jsou historickým výsledkem ekonomického sjednocování národ-
ních trhů v etapě liberálního kapitalismu v 16. - 18. století na starém kontinentě: sjednocení 
„malého“ Německa (bez Rakouska), sjednocení italských států, spojení Anglie a Skotska 
jakožto Spojené království Velké Británie, národní obrození Slovanů v Rakouském císařství, 
atd. V  období globalizace se státy stávají téměř anachronismem a  jsou subsidiárním 
hráčem v éře integrace - europeizace, atlantizace, byzantynizace, panislamizace, panarabi-
zace, bharatizace, japanizace, středo-světo-izace (konfucionizace, taoizace a buddhizace), 
afrikanizace, hispanizace, judaizace a dalších právních civilizačních „izaizací“. Ty šťastné 
a veliké národy a velmoci světa, které mají, či měly moře, objevné výpravy, expanzi, kolo-
nie, globální obchod a multikulturální styk jsou daleko otevřenější k migraci i emigraci.

Český národ a stát je historicky zcela nevýrazný a relativně nevýznamný z téměř dvě stě 
státních subjektů mezinárodního práva veřejného. Česká republika je ve středu Evropy, 
kde se protínají a  protínaly geopolitické silokřivky velmocenské: mezi germanizačním 
prostorem (v novověku připomínáme nacistickou právní ideologii) a východním byzan-
tinismem (v  novověku evokujeme zejména dočasnou okupaci Československa vojsky 
Varšavského paktu a  tzv. neostalinistickou „normalizaci“). Dnes je Česká republika „et-
nicky vyčištěným státem“ od roku 1945 rozhodnutím velmocí v Postupimské konferenci: 
3,5 milionu sudetských Němců, bývalých československých občanů, bylo transferováno, 
mj. na základě malého a velkého retribučního ústavního dekretu prezidenta Republiky 
československé, coby obsoletní právní normy, romská problematika je v ČR dnes chápána 
spíše sociálně. V průběhu druhé světové války a těsně po ní byly pohyby národů s dnešní 
dobou nesrovnatelné. Evropou se přemístilo více než 25 milionů lidí, např. 13.5 milionu 
Němců bylo přesídleno z  východního Pruska, Pomořanska, Slezska i  Sudet. Xenofobní 
nálady české veřejnosti (které nevybočují z  ekvilibria evropských nálad) jsou založeny 
„geneticky“ z tisícileté reflexe o přežití v restrikci česko-moravsko-slezském prostoru. 

„Stát Čechů“ je ústavně občanským státem: v Preambuli Ústavy České republiky čteme: 
„My občané České republiky v Čechách, Moravě a Slezsku...“. Je nebývalým štěstím a spásou 
pro naší euroatlantickou západokřesťanskou civilizaci „svobodného světa“, že ctíme právní 
axiologii Západu, která stmeluje naše odhodlání:

15 Sykesova-Picotova dohoda představovala tajný plán Francie a Velké Británie, které ji podepsaly se souh-
lasem Ruské říše, na rozdělení sféry vlivu v teritoriu Osmanské říše po ukončení první světové války. Byla 
podepsána 16. května 1916. Dohoda nese název po svých signatářích, za Francii tak učinil diplomat François 
Georges Picot, za Británii Sir Mark Sykes.
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1. svoboda - Quae lex non prohibet, debent permisa videri,
2. rovnoprávnost a občanství - rovnost před zákonem a Bohem,
3. demokracie jako forma vlády a legitimita státní moci od lidu,
4. právní stát a právo na spravedlivý proces,
5. jusnaturální podstata základních lidských práv a svobod (v mezích zákona),
6. sekularita.

8.  Závěr

Je výzvou pro další státoprávní trajektorii a výhled evropských konstitucionálních bádání 
určit varianty dalšího vývoje naší „staré“ evropské civilizace, která vzešla z římského práva. 
Europeizace aktuálně řeší staronový problém stěhování národů „za branami Říma“, který 
zde již historicky byl. Evropská unie je dnes - ex post - konfrontována novými riziky, které 
souvisí s její budoucností, ekonomickou prosperitou, západním lidskoprávním rozměrem.

Bývalý diplomat a stále činný terénní etnograf Mnislav Zelený - Atapama v příspěvku „Je 
na řadě genocida bělochů v Evropě?“16  po pobytech v amazonském pralesu a v evropských 
diplomatických strukturách stručně subjektivně konstatuje: „Evropská unie není prostě 
schopna zajistit „svým lidem“ bezpečnost“. Je to především odpovědnost politiků, kteří 
vše začali a dál vedou. Oni v dávné minulosti zahájili kolonialistické rozdělení světa a nyní 
po 2. světové válce začali sklízet ovoce otevřením hranic obyvatelům bývalých kolonií. 
My jsme se však nepodíleli na bohatnutí z kolonií, a proto my nemáme žádnou morální 
povinnost přijímat utečence z těchto území bývalých kolonií, abychom napravili chyby 
dávných politiků.

Tak začala éra multikulturalismu, éra sociálního inženýrství podporovaná desítkami aktivi-
stických organizací. Vše vypadlo ideálně růžově a nádherně lidsky, otevřené náruče všem 
dokola a láska bez ohledu na původní obyvatele Evropy.

Každý kulturní antropolog či etnograf mající pár let studia za  sebou musí být z  toho 
zděšen. Uznávám všechny národy, rasy, náboženství a kultury. Vše má svůj původ a vše 
mí i své místo na zemi, kam patří a kde má i svou funkci. Proto existuje taková etnická 
a světonázorová pestrost včetně třeba gastronomie i  samotného vzhledu lidských ras, 
které byly po tisíciletí formovány, determinovány životním prostředím. Tím je přece jasné, 
že jsme každý jiný a nejsme stejní, jak se nám stále snaží vnutit evropský politický man-
agement.

Jistě, k míchání lidských ras, k čemuž nyní v Evropě prakticky na rozkaz dochází, docházelo 
ve světě neustále, ale mělo to přirozený vývoj a proces. Avšak například davová a násilná 
imigrace černošských otroků do Ameriky, která vytvořila nejrůznější varianty rasového 
křížení, nese si dodnes své traumata, i když leckde, jako v Brazílii, se proces poněkud „us-
adil“. Usazovali se však po staletí, ale naši evropští vůdci chtějí tento proces zvládnout raz 
dva, pokud možno během svého období vlády. Pak se ovšem nelze divit násilnostem a ter-

16 Je na řadě genocida bělochů v Evropě? Lidové noviny, 18. 7. 2016, s. 11.
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orismu. Migranti přicházeli vždy v davech, které se většinou neasimilovaly, ale vytvořily 
gheta udržující si svou integritu. Jen přišedší jednotlivci se přirozeně včlenili mezi nás. Proč 
ne, že? Takoví naši kulturu nezničí, ale naopak ji posílí, obzvláštní.

Konečně jsme se však dočkali, alespoň slovně: Paní Merklová připustila, že její vláda loni 
podcenila přípravu na příchod velkého množství uprchlíků do země. Prohlásila to však 
teprve v reakci na výsledky letošních regionálních voleb, chtěla by vrátit čas zpět a méně 
ignorovat problémy, jež mají s uprchlíky státy na vnější hranici EU. Snad se „věci“ pohnou 
konečně dopředu, v zájmů všech Evropanů a jejich bezpečnosti.
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Možnosti analýzy stop zeminových fází 
v kriminalistické znalecké praxi
Analysis of pedological phases

in forensic practise
MAREK KOTRLÝ1

Abstrakt
Analýza zeminových fází, které ulpěly na oděvu, obuvi, vozidle, nebo dalších předmětech 
je v kriminalistické znalecké praxi vyžadována relativně často pro potvrzení místa původu 
kontaminace. Zpravidla se jedná a dva základní typy úloh – první jsou klasické komparace, 
kdy jsou sporné zeminové fáze porovnávány s odebranými srovnávacími vzorky pro pot-
vrzení místa trestného činu, trasy vozidla, apod. Nebo je požadováno tipování neznámého 
místa, kde ke kontaminaci zeminou mohlo dojít. V obou případech se jedná o komplexní 
analýzy, při kterých je samostatně zkoumána organická složka vzorků, případné antropo-
genní kontaminace a  vlastní nerostný materiál. Pro minerální fáze jsou využívány me-
tody mineralogického a petrologického rozboru. Antropogenní materiál (fragmenty skla, 
struska, stavební materiály apod.) je analyzován samostatně dalšími technikami a může 
zvýšit míru pravděpodobnosti shody mezi stopou a  srovnávacími vzorky. Pro tipování 
neznámých míst, kde ke kontaminaci zeminou mohlo dojít, jsou využívány systémy geo-
grafických informačních systémů (GIS), kde jsou spojována topografická data s podrobný-
mi geologickými mapami odkrytými i zakrytými a mapami pedologickými. Pro posuzování 
všech okolností souvisících se zjištěnou stopou je velmi významná detailní konfigurace 
terénu dané lokality, jsou využívány i 3D terénní modely s detailním topografickým pod-
kladem a 3D modely s využitím ortofotomap.

Klíčová slova
analýza zemin, forenzní mikroanalýza, optické metody, pedologie, rentgenová difrakce. 

Abstract
Analysis of pedological phases that adhered to clothing, footwear, vehicles, or other ob-
jects is relatively frequently required in forensic practice to confirm the place of origin of 
contamination. These are basically two types of tasks. This entails either standard com-
parisons, when the questioned soil phases are compared with collected reference samples 
to confirm the crime scene, vehicle route, etc. Alternatively, forecasting of an unknown 
location is required where contamination by soil may have occurred. These are in both 
cases complex analyses, in which the organic component of the sample is studied sepa-
rately, possibly anthropogenic contamination and mineral material itself. Basic techniques 
are optical light microscopy in transmitted and reflected light, polarization, fluorescence, 
next are utilised SEM/EDS (WDS), XRF and FTIR. For the clay fraction, but also for other 
phases, the x-ray diffraction is imperative with applying conventional powder diffraction 
in transmission and reflected modes, scanning in a rotating capillary, and also micro x-ray 

1 RNDr. Marek Kotrlý, Kriminalistický ústav Praha, PČR, email: marek.kotrly@pcr.cz
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diffraction, which allows to obtain a relevant structural record from the diameter around 
0,1mm. Biological material frequently present in the traces is analysed separately, plant 
and animal relicts are analyzed, including microscopic shells and relics (e.g. group Dia-
toms, etc.). Anthropogenic material (glass fragments, slag, construction materials, etc.) 
is analyzed separately by other techniques and may increase the probability measure of 
a match (hit) between traces and reference samples. Genetic methods that could compare 
both information from plant fragments and soil microorganisms are a big potential into 
the future.

Key words
soil analysis, forensic microanalysis, optical methods, pedology, X-ray diffraction.

1.  Úvod

Forenzní analýza zemin se v české kriminalistické a znalecké praxi rutinně používá od 70. 
let minulého století, jedná se o  velmi komplexní expertizu, jejíž základní systém byl 
postupně rozšiřován. V 90. letech byly zavedeny některé detailní postupy mineralogické 
a rentgenstrukturní mikroanalýzy a celý systém dostal základ podoby, která je popsána 
níže. Ročně je v Kriminalistickém ústavu Praha PČR (KUP) zpracováváno 30–60 případů 
a to v nejzávažnějších kauzách násilné trestné činnosti, trestné činnosti některých skupin 
mládeže, apod. Řada posudků sloužila jako stěžejní důkaz u soudu. 

Ze zahraničních pracovišť jsou pedologická analýzy využívány v kriminalistické praxi ze-
jména v Německu, Holandsku, Francii, Velké Británii, Polsku, Norsku, USA, Austrálii, Japon-
sku a dalších zemích.

V rámci Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI) působní pracovní skupina botanických, 
zoologických a pedologických stop (Animal, Plant and Soil Traces WG), ve které má KUP 
svého zástupce.

Forenzní laboratoře se od  většiny ostatních vědeckých pracovišť liší v  jedné základní 
věci, zatímco většina ostatních laboratoří bývá po určitou dobu zaměřena na zkoumání 
materiálů jednoho druhu, do forenzní laboratoře může přijít prakticky jakýkoliv materiál, 
který má spojitost s  kriminálním deliktem, nebo místem činu. V  praxi se může jednat 
o jakýkoliv materiál vzniklý činností přírody, nebo jakýkoliv materiál vyrobený člověkem. 
Forenzní laboratoř by měla být schopna tento materiál alespoň rámcově určit a zařadit. 
Tato nesmírná šíře záběru se týká i pedologických stop, které mohou být materiálem vel-
mi komplexním a proto se forenzní analýza zemin řadí k nejkomplexnějším zkoumáním 
ve forenzní oblasti.

Používaný analytický systém pro pedologické stopy umožňuje provedení kvalifikované 
expertizy otěrů a znečištění zeminou na oděvu, obuvi, lidském těle apod. a porovnání 
těchto stop se srovnávacími vzorky zeminy. Analytické postupy systému je možné využít 
i pro zjištění přítomnosti některých významných fází (např. ze srovnávacího vzorku) v silně 
kontaminované, a z různých zdrojů pocházející, stopě (např. pro zjištění přítomnosti fází 
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zeminy z potencionálního místa činu ve směsném vzorku získaném ze znečištění podlážek 
podezřelého vozidla apod.). Tento fakt má značný význam i pro komparaci vzorků z obuvi, 
kde bývá obvykle situace obdobná. 

V případě, že je k dispozici dostatek materiálu (alespoň cca 3 mm3) a je předpoklad, že 
vzorek je původní a nekontaminovaný, je obvykle možná pedologická klasifikace vzorku 
a pokus o tipování místa původu vzorku.

1.1. Požadavky na vzorky

Pedologické stopy je vhodné, pokud to situace dovoluje, zaslat ke zkoumání i s předměty 
na kterých jsou fixovány (zeminou znečištěné části oděvů, obuv apod.), ve výjimečných 
případech z nich pořídit oškrab a výtřep. Zde je nutná snaha o maximální pečlivost, zejmé-
na jde-li o nepatrné množství zeminy. V dalších případech obvykle také vyhoví důkladný 
oškrab a  výklep, popř. výsavek (podběhy kol dopravních prostředků, podlážky atd.). 
V žádném případě není přípustné provádění jakýchkoliv oplachů.

Nezbytným předpokladem získání adekvátního výsledku expertizy je také kvalitní zabalení 
těchto předmětů. Tento na první pohled samozřejmý požadavek bohužel, jak často uka-
zuje praxe, nebývá splněn. Jednotlivé předměty je nutno balit odděleně a musí být suché, 
aby se zabránilo jejich případně degradaci během transportu. Často bohužel přicházejí 
vzorky v papírových nedokonale zalepených obálkách, ze kterých se zemina volně vysýpá. 
Je nutné si uvědomit, že nositelem podstatné informace je zejména nejjemnější frakce 
(často pod 0,01 mm).

Pro kvalifikovanou komparaci se stopou je třeba, aby srovnávací vzorky zemin byly ode-
brány jen z míst, kde je předpoklad, že ke vzniku stop mohlo dojít a z půdního profilu 
se odebírá jen z vrstvy, která se do kontaktu skutečně mohla dostat. Jak ukazuje praxe, 
bohužel ani tento, opět by se zdálo na první pohled zřejmý požadavek, není vždy splněn. 
Obtížně lze srovnávat vzorek vyrytý rýčem do hloubky 20 cm a stopu otěru z povrchové 
vrstvy na šatech oběti, když v tomto konkrétním místě se půdní profil do hloubky 20 cm 
změnil třikrát a vzorek se v průběhu dopravy dokonale promíchal. 

Při odběru srovnávacích vzorků je dále třeba mít na zřeteli, že složení zeminy se může 
v některých případech zásadně měnit i na vzdálenosti několika metrů. Vzorek se odebírá, 
pokud to okolnosti umožňují, v objemu 250 - 500 ml a ke zkoumání se zasílá v polyethyl-
enových sáčcích, skleněných, nebo polyethylenových lahvích s uzávěrem. Množství vzorku 
není samoúčelné, ale jde o minimální množství, kdy je zaručeno, že se podaří v dostatečně 
reprezentativním množství dokumentovat všechny půdní fáze pro komparaci se stopou, 
která často podlehla přirozené separaci a pro porovnání je nutné použít jen v půdě zas-
toupené minoritní fáze.
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2.  Komplexní systém pro forenzní analýzu 
pedologických fáz

V kriminalistické praxi se při požadavcích na zpracování pedologických stop setkáváme 
zpravidla se dvěma základními typy úloh. Jedná se buď o klasické komparace, kdy jsou 
sporné zeminové fáze porovnávány s odebranými srovnávacími vzorky pro potvrzení mís-
ta trestného činu, trasy vozidla, apod. Nebo je požadováno tipování neznámého místa, kde 
ke kontaminaci zeminou mohlo dojít. V obou případech se jedná se o komplexní analýzy, 
při kterých je samostatně zkoumána organická složka vzorků, případné antropogenní kon-
taminace a vlastní nerostný materiál. Pro minerální fáze jsou využívány metody mineralog-
ického a petrologického rozboru. V průběhu analýzy jsou odděleny jílové frakce, minerální 
zrna a horninové fragmenty, a jejich analýzy probíhají samostatně.

Obr. 1 - Schéma komplexního systému pro forenzní analýzu pedologických fází
Obr. 1 - Schéma komplexního systému pro forenzní analýzu pedologických fází
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2.1.1. Morfologická makroskopická analýza

Na začátku vlastního zkoumání je provedena detailní prohlídka vzorků pod binokulárním 
stereomikroskopem a  je provedeno hrubé zatřídění podle pedologické klasifikace. Je 
zjištěn makro obsah písku, jílu, organických zbytků, makroskopická barva za sucha. Vlastní 
pedologický vzorek je rozdělen na biologický materiál (fragmenty botanické, dendrolog-
ické, zoologické apod.), které jsou častou komponentou povrchových vrstev půdy. Tyto 
materiály jsou často komparovatelné s materiály obdobné povahy ze srovnávacích vzorků, 
a  jsou dále zpracovávány biologickými specialisty. Dále jsou ze vzorků zeminy odsep-
arovány cizorodé částice, které často tvoří nezanedbatelný podíl vzorku, zejména z míst 
trestných činů na antropogenních sedimentech a reziduích (skládky, náspy, průmyslové 
objekty, atd.). Nejčastějšími fázemi tohoto druhu bývají úlomky skla, betonu, cihel, škváry, 
strusky atd. Tyto částice jsou často vítaným dalším materiálem pro komparace a jsou zpra-
covávány odděleně. 

2.1.2 Morfologická mikroskopická analýza

Zbývající podíl vzorku, ve kterém převládají přírodní půdní fáze spolu s mineralogickým 
materiálem, je podroben mikroskopické analýze pro zjištění morfologie a předběžného 
půdního typu. Je hodnocena morfologie zrn, barva v suchém a mokrém stavu podle škály 
barev.

Sedimentární petrologie se detailně zabývá hodnocením morfologie zrn. Některé 
z postupů jsou po úpravách aplikovatelné i ve forenzní pedologii.

Hodnocení tvaru klastů se týká zaoblení, které ukazuje na mechanickou nebo chemick-
ou abrazi a  určuje se z  ostrosti nebo hladkosti rohů a  hran klastů. Koeficient zaoblení 
je možno individuálně pro každé zrno vypočítat jako podíl mezi průměrnou hodnotou 
poloměru zakřivení všech rohů a hran a poloměrem maximálně možné vepsané kružnice. 
Takové měření je zdlouhavé a často i zbytečné.  Daleko snadněji je možno stupeň zaoblení 
určit pomocí škály siluet. Při běžné praxi často stačí slovní vyjádření v následující stupnici: 
klasty silně angulární neboli ostrohranné, angulární, subangulární (poloostrohranné), 
polozaoblené, zaoblené, dokonale zaoblené.

Sféricita je pojem, který vypovídá o tvaru částice vzhledem ke kouli. Nejčastěji se zjišťuje 
z rozdílu délek dvou nebo tří na sebe kolmých os.  Hodnota blízká jedné ukazuje vysokou 
sféricitu. Sféricita  závisí hlavně na zdroji materiálu a často neodpovídá zaoblení. Velmi 
dobře protažená zrna mají nízkou sféricitu, krychle má naproti tomu nízké zaoblení a vy-
sokou sféricitu.

Dalším velmi detailním hodnocením tvaru klastů je měření tří na sebe kolmých rozměrů. 
Zjištěné údaje lze vynést do diagramu, v němž na horizontále je vyjádřen poměr mezi 
nejmenším a středním průměrem a na vertikální ose mezi středním a dlouhým. Klasty 
jsou pak podle tvaru rozděleny do čtyř tříd: diskovité (ploché), kulovité (stejnorozměrné), 
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ploše protáhlé (čepelovité), protáhlé (vřetenovité, Zinggova klasifikace valounů podle je-
jich tvaru).

Povrch klastů může být ovlivněn mechanicky nebo chemicky. Hlavním faktorem vzniku 
povrchových struktur je vzájemný náraz částic. Pozornost se věnuje zejména zjišťování 
povrchových struktur charakteristických pro jednotlivá prostředí.

Pro morfologickou analýzu částic jsou obvykle využívány postupy obrazové analýzy.

2.1.3 Hustotní porovnání a granulometrie

Pro orientační sedimentační komparaci vzorků lze využít postup, který byl vypracován 
v 80. letech minulého století v bývalé Německé demokratické republice. Test se provádí  
v trubicích s navrstvenými roztoky o hustotě 1.499, 2.00, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.89 g.cm-3  
v trubicích o vnitřním průměru cca 5mm. Metoda je relativně citlivá a lze jí použít i pro 
malé množství materiálu. V původním postupu je využíván zdravotně problematický bro-
moform a brombenzen. Lze uvažovat o náhradě těchto látek jinými, zdravotně nezávad-
nými. 

Granulometrické stanovení je v klasické pedologii klíčové pro přesné určení půdního typu 
a dalších charakteristik sedimentu. Nezpevněné nebo snadno rozplavitelné vzorky mohou 
být rozděleny na jednotlivé frakce také pomocí sady sít. Používá se pro částice větší než 
0,032 mm. V laboratorní praxi bývají často používána síta s oky v tzv. Wentworthově ge-
ometrické řadě (0.032 mm, 0.063 mm, 0.125 mm, 0.250 mm, 0.50 mm, 1.00 mm, 2.00 mm, 
4.00 mm, 8.00 mm atd.).

Ke  zjištění distribuce se zjišťuje hmotnostní procento jednotlivých frakcí. Pokud 
k rozdružení nestačí nenásilné mechanické drcení nebo rozplavení v destilované vodě, 
používají se k odstranění karbonátového nebo železitého tmelu kyseliny (monochloroc-
tová, šťavelová, citrónová).  K rozdružení jílovitých vzorků se nasazuje ultrazvuk nebo opa-
kovaná krystalizace solí, případně vymrzávání.

2.1.4 Statistické metody vyhodnocení výsledků granulometrické 
analýzy

Minerální zrna ve vzorcích mívají velmi široký velikostní interval a proto pro jejich klasifika-
ci je využívána decimální nebo logaritmická škála. Logaritmus průměru zrna je označován 
indexem φ:

      φ = -log2d

  d ....... průměr částice v milimetrech

Logaritmické vyjádření zjednodušuje grafické vyhodnocení  výsledů zrnitostních analýz 
a výpočet statistických parametrů.
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Údaje získané zrnitostní analýzou, kromě přímého vynesení lze vyjádřit jako hmotnostní 
procenta jednotlivých frakcí buď pomocí histogramu, frekvenční nebo kumulační křivky. 
Předností kumulačních křivek je to, že z nich mohou být přímo odečítány hodnoty jednot-
livých percentilů (P) a kvartilů (Q).

Statistické parametry jsou základem různých diagramů, které dovolují odlišit vzorky uk-
ládané různými procesy nebo v různých prostředích. Nejdůležitější je stanovení střední ve-
likosti zrna. K vytřídění pak dochází nejčastěji v plošně omezeném prostoru při opakované 
redepozici. Intenzívní nebo krátkodobé procesy vyvolávají sice významný pohyb, nevedou 
však k dokonalému vytřídění. Naopak opakované redepozice větrem nebo vodou mohou 
způsobit dokonalé vytřídění. Vznik klastů s asymetrickým rozdělením populací ukazuje 
na přednostní nebo potlačený transport určitých zrnitostních frakcí.

2.1.5.  Semikvantitativní komparace obsahu kationtů, aniontů  
a humusové komponenty

V případě dostatečného objemu materiálu se ukázalo vhodným provedení semikvanti-
tativních stanovení vybraných aniontových skupin, kationtů, pH a humusových kyselin. 
Vzorky zeminy jsou po určení barvy za sucha a mokra v mikro zkumavkách zakápnuty 
destilovanou vodou, v objemu cca 1:2 až 1:3 vzhledem k původnímu množství vzorku. 
Pro další zkoušky je odebírána obvykle jedna kapka plastovými jednorázovými mikropi-
petami.

Obvykle je stanovován draslík, amoniak, pH, vápník, obsah síranů, dusitanů a dusičnanů 
a huminové komponenty. V některých případech může být stanovován i obsah fosfátů, 
kyseliny křemičité, železa, manganu, nebo titanu. Pro stanovení se využívají buď jednorá-
zové indikační papírky, nebo mikrochemické reakce. 

Tato stanovení u standardních vzorků zemin nemusí vždy poskytovat dostatečně difer-
encované výsledky. Jejich použití bývá omezeno na některé speciální případy. Obsahy 
těžších prvků lze stanovit přesněji pomocí rentgenové fluorescence.

2.1.6.  Frakční separace a plavení 

Pro provádění dalších kroků pedologické expertizy jsou odděleny hlavní komponen-
ty zeminy. Postupy, které vyžadovaly posuzování zeminy jako celku, byly ukončeny 
v předcházejících krocích. Vzorky zeminy jsou promývány v porcelánových miskách s ku-
latým dnem, které umožňují opatrné vyplavování zbytků organických komponent a jílové 
fáze. Pokud nebyla z  jakéhokoliv důvodu provedena granulometrie a přesně oddělené 
vzorky prachové a jílové frakce nejsou proto k dalšímu studiu k dispozici, je nyní možné při 
plavení zachytávat přibližně oddělenou jílovou a prachovou frakci. Při plavení je nezbyt-
né dokonale rozdružit případné konkrecionální hrudky zeminy, aby se dosáhlo úplného 
rozdělení minerálních zrn, jílové frakce a reliktů hornin, popř. cizorodé hmoty. Získané frakce 
jsou promyty ethanolem a vysušeny.
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2.1.7.  Minerální zrna

2.1.7.1.  Optická mikroskopie v procházejícím a odraženém světle

Před vlastním zahájením mikroskopického výzkumu je vhodné, umožňuje-li to dostatek 
materiálu, provést separaci tzv. těžkých minerálů (tj. nerostných fází, majících hustotu 
vyšší než křemen). Tato separace se provádí ve speciálních kapalinách, obvyklé je použití 
acethylentetrabromidu (C2H2Br4), který dosahuje dostatečné hustoty - 2.964 gcm-3, při  
20 oC, a lze ho jednoduše promývat ethanolem a recyklovat protřepáváním lihové směsi 
v nadbytku vody. Pro speciální případy lze použít i dalších roztoků:

název promývání
 hustota

 [gcm-3, při 20oC]

methylenjodid (CH2J2) aceton, ether, xylen 3.31

roztok Sonstadt-Thouletův (HgJ2.2KJ) voda 3.20

roztok Sušin-Rohrbachův (HgJ2.BaJ2) methanol 3.57

roztok Kleinův (9WO3.B2O3.2Cd(OH)2.16H2O) voda 3.36

roztok Clericiho (CH2(COO)2Tl2.HCOOTl) voda 4.20

Vlastní oddělení těžké fáze lze provést přímo v mikrozkumavce, nebo v nálevce. Obsah 
těžkých minerálů ve vzorku je velmi významný a může výrazně přispět ke konstatování 
shody či rozdílu vzorků. Tyto minerální fáze obvykle nepodléhají rychlému zvětrávání 
a jsou značně odolné vůči dezintegraci při transportu. Díky tomu často podávají i ve velmi 
vyzrálé půdě informaci o matečné hornině.

2.1.7.2.  Písková frakce

Po oddělení těžkých minerálů jsou ze vzorku odseparovány magnetické fáze permanent-
ním magnetem. Vzorek je dále zkoumán pod binokulárním stereomikroskopem, kdy je 
u pískové frakce hodnocena

• barva
• tvar
• štěpnost:

• velmi dokonalá
• dokonalá
• dobrá
• nedokonalá
• špatná
• minerál neštěpný

• zonárnost
• stupeň zaoblení jednotlivých zrn a jejich detailní morfologie
• velikost
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• uzavřeniny 
• stupeň navětrání, popř. rozkladu, nebo odbarvování. 

Všechny tyto charakteristicky jsou významné pro oddělování půd obsahujících ste-
jné nerostné fáze, ale prošlých různým vývojem. Některé z  výše uvedených vlastností 
se nepodaří zjistit pod stereomikroskopem a  jsou popsány až při studiu zrnitostních 
preparátů pod polarizačním mikroskopem.

Zde je nutné zdůraznit často opomíjený fakt, že zrna křemene velikosti pod 0.15 mm nej-
sou zaoblena ani po velmi dlouhém transportu, avšak zrna velikosti nad 2 mm se naopak 
zaoblují daleko rychleji (Skoček, 1993). Z tohoto důvodu je nutné věnovat mimořádnou 
pozornost morfologii křemene. Pro studium jeho morfologie a zejména jeho zaoblení je 
optimální frakce o velikosti zrn 0.20 až 2 mm. Také stanovení podílu křemene v hruboz-
rnné, středně zrnné a jemnozrnné frakci je možno použít při komparaci několika vzorků. 
Detailní studium morfologie vybraného minerálu lze provádět na rastrovacím nebo elek-
tronovém mikroskopu, které poskytují ideální možnosti studia morfologie.

Pod binokulárním stereomikroskopem je také přímo určena řada nerostných fází. Pro fáze, 
jejichž určení není jasné, je zhotoven zrnitostní preparát, zakápnut imersním olejem (in-
dex lomu cca 1.55) a  je provedeno určení standardními metodami optické mikroskopie 
na univerzálním polarizačním mikroskopu. Pokud ani zde není určení jasné a nepomůže 
prostá komparace s ostatními vzorky pro konstatování shody či rozdílu, je nerostná fáze 
analyzována energiovědisperzní mikroanalýzou (EDX) na elektronovém mikroskopu. Tato 
metoda je často užívána vzhledem k rychlosti, zejména u opakních fází, kde by bylo nutné 
pro mikroskopii v odraženém světle zhotovení zalévaných nábrusů.

2.1.7.3.  Prachová frakce

Pro tuto frakci je nejdůležitější optická mikroskopie v  procházejícím světle. Vzorek je 
zakápnut imersním olejem s indexem lomu 1.546 (pro zneviditelnění křemene), překryt 
krycím sklíčkem a studován v polarizačním světle. Pro časové úspory není nutné provádět 
detailní určení všech fází, obvykle stačí zatřídění do skupin a přímá komparace s dalšími 
vzorky. V některých případech je vhodné použití komparačního mikroskopu, nebo obra-
zové analýzy.

Pro tuto zrnitostní frakci je již separace pro EDS mikroanalýzu obtížná a  v  případě 
problémů, nebo nejasných obsahů je možné provést určení pomocí XRD, nebo pro stano-
vení směsného složení rentgenovou fluorescenci (XRF). Použití XRF ale pro běžnou exper-
tizní praxi bývá málo signifikantní. Vzorky zeminy odebrané z míst vzdálených od sebe 
několik metrů, nebo desítek metrů nebývají obvykle natolik odlišné, aby výsledky do určité 
míry směsné, XRF analýzy dávaly dostatečné podklady pro vyslovení shody. V mezinárodní 
forensní praxi jde sice o metodu hojně používanou, ale zpravidla pro vzorky odebírané 
z míst vzdálených od sebe stovky metrů (Hiraoka, 1994), nebo až desítky kilometrů. Fo-
rensní institut Gerechtelijk Laboratorium v  Rijswijku zpracovával touto metodou např. 
komparace vzorků z  masových hrobů v  bývalé Jugoslávii, pro potřeby Mezinárodního 
soudního tribunálu v Haagu, zde se opět jednalo o vzdálenosti v kilometrech. Uvedené 
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skutečnosti je možné demonstrovat na jednom případu z praxe, kdy výsledky XRF nevy-
kazovaly prakticky žádné rozdíly (viz tabulka), zatímco již granulometrie pomohla tipovat 
potencionální místo činu (obr. 2).

Výsledky XRF analýzy na přístroji SPECTRO X-LAB, reálná expertiza případu znásilnění

vzorek

A B C D stopa

Na 0,40 0,40 0,45 0,43 0,42

Mg 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Al 5,48 5,47 5,46 5,48 5,47

Si 19,83 19,85 19,80 19,83 19,85

P 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04

S 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03

Cl 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

K 0,85 0,88 0,85 0,86 0,88

Ca 0,11 0,15 0,14 0,13 0,15

Ti 0,45 0,47 0,47 0,46 0,45

V 0,011 0,012 0,011 0,012 0,11

Cr 0,008 0,007 0,007 0,007 0,008

Mn 0,051 0,052 0,053 0,052 0,053

Fe 1,555 1,583 1,565 1,557 1,562

Ni 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Cu 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Zn 0,006 0,007 0,006 0,007 0,006

As 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003

Rb 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004

Sr 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002

Zr 0,026 0,025 0,023 0,025 0,024

Nb 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Sb 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002

Ba 0,028 0,025 0,026 0,025 0,028

La 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Výsledky dosažené granulometrickým rozborem byly potvrzeny i mineralogickým obsa-
hem a dalšími dílčími výsledky.
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vzorek odseparovaný z oděvu poškozené

srovnávací vzorky A - C

Obr. 2 - Příklad znázornění výsledků granulometrie v trojúhelníkovém diagramu pro reálný 
případ znásilnění

Pro některé fáze prachové frakce by v tomto stadiu expertizy přicházela v úvahu infra-
červená, nebo Ramanova spektroskopie. Tato metoda přináší dobré výsledky zejména u 
amorfních fází, kde není možné provedení XRD a EDS mikroanalýza nedává jednoznačné 
výsledky dostačující k determinaci fáze.

2.1.8.  Cizorodá hmota

Částice, které nejsou přirozenou komponentou, zeminy byly ze vzorku vyseparovány 
již v průběhu morfologické makroskopické analýzy. Jejich další zpracování je do určité míry 
analogické s odseparovaným mineralogickým materiálem. Jedná se zpravidla o částice, které 
často tvoří nezanedbatelný podíl vzorku, zejména z míst trestných činů na antropogenních 
sedimentech a reziduích (skládky, náspy, průmyslové objekty, atd.). Nejčastějšími fázemi 
tohoto druhu bývají úlomky skla, betonu, cihel, škváry, strusky atd. Tyto částice jsou obvykle 
zpracovávány odděleně. 

Sklo, je-li nalezeno ve stopě i srovnávacím materiálu, tvoří vítanou komparační kom-
ponentu. Jeho komparaci je možné provést klasickou bivariací v imersní kapalině, nebo s větší 
přesností na poloautomatickém systému pro komparaci skel např. GRIM 2, GRIM 3, LUCIA RI,
LUCIA RI LAMBDA. Popřípadě dalších metod používaných pro komparace skel ve forenzní 
praxi – LA ICP-MS, apod.
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u amorfních fází, kde není možné provedení XRD a EDS mikroanalýza nedává jednoznačné 
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Částice, které nejsou přirozenou komponentou, zeminy byly ze vzorku vyseparovány již 
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obvykle zpracovávány odděleně. 
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ponentu. Jeho komparaci je možné provést klasickou bivariací v imersní kapalině, nebo 
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Pro ostatní cizorodé částice je vhodné použití SEM/EDS, resp. WDS mikroanalýzy, mikro 
XRF a XRD.

Celkově lze říci, že cizorodá hmota může mít pro komparaci zemin velký význam, protože 
svou obvykle častou proměnlivostí na relativně malé ploše, umožní odlišit od sebe téměř 
identické půdní vzorky.

2.1.9.  Relikty hornin

Jsou ze vzorku odseparovány během plavení a frakční separace. V pedologických vzorcích 
se nejčastěji setkáváme s  horninami ze dvou základních zdrojů. Jednak to jsou relikty 
matečné horniny, ze které půda vznikla. Tyto fragmenty bývají obvykle silně navětralé 
a stupeň rozložení někdy zcela znemožňuje určení původní matrice. Druhým typem horn-
in jsou úlomky, které se do vzorku dostaly později, nezřídka recentně. Časté jsou relikty ze 
stavebních prací (fragmenty hornin používaných ve stavebnictví, ke štěrkování), zimních 
posypů silnic apod. Pro obsah těchto fragmentů platí v podstatě totéž, co bylo napsáno 
o cizorodé hmotě.

Pro komparaci úlomků hornin se v první etapě používá binokulární stereomikroskop, který 
v řadě případů umožní určit alespoň přibližně horninový typ, který pro komparaci vzorků 
obvykle dostačuje. Současně je hodnocen:

• tvar reliktů a stupeň zaoblení a celková velikost
• barva horniny a morfologie
• zrnitost, případně variace ve velikosti zrna
• makroskopicky rozeznatelné minerály, jejich velikost, množství, tvar a omezení
• patrné texturní a strukturní znaky -

• břidličnatost
• vrstevnatost
• kliváž, je-li patrná
• usměrnění
• přednostní orientace
• vrásky, svraštění, trhlinky

• charakter foliace
• charakter lomné plochy a lomných hran
• stupeň navětrání, popř. rozkladu, apod.

Pro hodnocení těchto vlastností je používáno standardního petrografického popisu.

Pokud je potřeba úplné komparace, je nutné provést klasickou mikroskopii, která vyžaduje 
petrografický výbrus - relikty hornin jsou zality do syntetické pryskyřice a spolu s ní na-
lepeny na podložní sklíčko, následuje broušení a jemné broušení do stavu průhlednosti 
preparátu (tloušťka cca 0.02 mm). V některých případech pomůže zhotovení prostého 
zrnitostního preparátu, který umožní alespoň určení nerostných komponent horniny. Min-
erální komponenty horniny je možné určit XRD analýzou (viz dále), kdy je napráškován 
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celý relikt horniny, nebo jeho vybraná část. V některých případech přichází v úvahu i XRF 
a infračervená spektroskopie.

2.1.10.  Jílová frakce

Přichází ke  zkoumání odseparovaná při granulometrii, nebo částečně kontaminovaná 
prachovou frakcí z plavení a frakční separace. Základní metodou jejího studia je fázová 
analýza pomocí XRD. Jiné metody vedou k  detailnímu určení minerálních fází a  jejich 
komparaci s dalšími vzorky obtížně, ve frakci jsou obsaženy obvykle alumosilikáty s velmi 
podobným až téměř identickým složením. Další možné metody jako XRF, FTIR a termické 
analýzy nemohou XRD analýzu nahradit, ale mohou poskytnout další data pro komparaci 
vzorků.

2.1.11.  XRD difrakce

Z analytických technik, které byly zmíněny v předchozím textu, si zaslouží zmínku zejmé-
na rentgenová difrakce, která je pro analýzu minerálních fází v rámci forenzní pedologie 
klíčová. 

Klasické techniky XRD však mohou narážet ve forenzní oblasti na jeden základní problém, 
kterým je množství materiálu, resp. potřebu analyzovat přesně definované místo, jehož 
velikost je alespoň řádově srovnatelná s velikostí plochy analyzované dalšími mikroana-
lytickými metodami (standardně SEM/EDS, optická mikroskopie, apod.). Řešení tohoto 
problému přináší, alespoň částečně, systém rentgenové práškové mikrodifrakce. 

Termín XRD mikrodifrakce se poprvé objevuje na konci devadesátých let. Mikrosvazkem 
je v tomto případě nazýváno synchrotronové záření nebo záření fokusované polykapi-
lární primární optikou, což dává intenzitu dostatečnou ke sběru difrakčních dat z malé 
plochy v přijatelném čase. Pro každodenní laboratorní výzkum jsou mnohem výhodnější 
komerčně dostupné sestavy (obvykle kombinace běžné rentgenky, kapiláry fokusující 
rentgenový svazek do průměru cca 0,1 mm a pozičně citlivého detektoru). Tyto sestavy 
umožňují fázovou analýzu z plochy řádu prvních stovek mikrometrů čtverečních během 
několika hodin.

Pro fázovou analýzu práškových vzorků se stále nejčastěji používá reflexní uspořádání 
s BraggBrentano fokusovanou optikou, která poskytuje v současné době na straně difrak-
tovaného svazku velmi dobré rozlišení, a to i při srovnání s paralelní optikou s primárním 
monochromatickým Goeblovým zrcadlem. Uspořádání s  Goeblovým zrcadlem naproti 
tomu umožňuje měřit vzorky i s mírně nerovným povrchem a ozařuje se jeho reálný tvar. 

Měření lze provádět z práškových vzorků nanesených na různé podložky, fólie, naplněných 
měřících kyvet, kapilár, apod. Je možné i  přímo analyzovat plochu vzorků bez úpravy, 
pokud není příliš členitá. S ohledem na fakt, že ve většině reálných forenzních případů 
je množství materiálu omezené, jsou velmi často standardně využívány bezdifrakční 
křemíkové podložky.
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Použití bezdifrakčních křemíkových podložek:

Monokrystalové křemíkové podložky jsou vyráběny z monokrystalického křemíku, který 
byl vytažen ve směru {100}, který je posléze rozřezán na destičky pod úhlem cca 6 stupňů 
k rovině kolmé na směr růstu (100). Tím je dosaženo, že v materiálu podložky nedochází 
k difrakčnímu jevu. Podložka se s výhodou používá pro velmi malá množství práškového 
materiálu či velmi malé fragmenty. 

Mikrodifrakce je velmi výhodná i pro analýzu jednotlivých minerálních zrn, problémem 
ale může být velikost monokrystalových domén. Studie prokázaly, že zrna nad 50 mm 
(Kotulánová et al., 2005) již neposkytují při použití mikrodifrakce vyhodnotitelný záznam. 
V praxi se často v  rámci zkoumání pedologických fází setkáváme s volnými zrny, která 
jsou větší než výše uvedená hranice. Jedním z možných řešení je zrno opatrně, přímo 
na podložce, nadrtit. Získaný záznam je obvykle velmi kvalitní a plně vyhodnotitelný.

2.1.12.  Další analytické techniky

Pro odlišení mineralogických fází, které mají prakticky identické chemické složení, optické 
vlastnosti, strukturu a obdobné inkluze, byly zavedeny techniky katodové luminiscence 
(CL), které jsou schopné velmi dobře odlišit materiál podle jeho geneze a tedy zpravidla 
i odlišné lokality výskytu. Typickým příkladem je rozlišení křemene pocházejícího z obdob-
ných horninových facií (např. pískovců), nebo karbonátů. Dobré zkušenosti byly získány 
i s některými systémy automatické analýzy minerálních zrn (na bázi SEM/EDS), kdy je ana-
lyzováno několik set až tisíců nerostných zrn, provedena jejich automatická klasifikace 
podle chemického složení a následně jsou vzorky porovnávány statistickými metodami.

2.2.  Biologický materiál

Biologický materiál, který se často ve  stopách vyskytuje, je analyzován samostatně, 
jsou analyzovány rostlinné a živočišné relikty, včetně mikroskopických schránek, reliktů 
půdních mikroorganismů a pylových zrn.

Velkým potenciálem do budoucna jsou genetické metody, které by mohly komparovat 
jak informace z rostlinných fragmentů, tak i půdních mikroorganismů. Tyto postupy jsou 
v současné době testovány na několika zahraničních pracovištích.

2.3.  Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS)

Pro komplexní posouzení všech aspektů je obvykle potřebná informace o terénní mor-
fologii lokality, jak u srovnávacích materiálů, tak i stop. Kromě topografických podkladů 
se využívají i geologické mapy odkryté a zakryté a mapy pedologické. Využití těchto da-
tových zdrojů je nezbytné zejména při tipování možného původu neznámého vzorku 
zeminy.
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Pro území České republiky jsou požívány např. topografické podklady Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního, Geoportálu veřejné správy a dalších mapových serverů.

Pro lepší vizualizaci 3D morfologie zpracovávané lokality se aktuálně osvědčuje modul 
Google – EARTH.

Geologická data jsou do GISových aplikací získávána zejména z datových zdrojů České ge-
ologické služby (ČGS). Standardně jsou ve forenzní pedologické analýze využívány zdroje:

A) geodatabáze GEOČR50 - geologické mapy v  měřítku 1 : 50  000, pokrývající celé 
území ČR (214 mapových listů), včetně topografických podkladů. Poměrně kvalitní jsou 
i škálovatelné vysvětlivky, které přinášejí detailní informaci pro jednotlivé geologické jed-
notky. V případě potřeby je možné i zobrazení výchozích rastrových dat.

B) Aplikace mapového serveru, která zpřístupňuje půdní mapy z nové digitální edice ČGS. 
Tato aplikace zobrazuje v uživatelsky přívětivém prostředí pedologické mapy.

C) Aplikace mapového serveru zobrazující výsledky geologického mapování v měřítku 
1 : 25  000, které probíhá od  roku 1999 po  současnost. Jedná se o  zakryté geologické 
mapy, další navazující speciální mapy, které jsou konstruovány od roku 2008. Jedná se 
o uživatelsky velmi příjemné prostředí, plynule zoomovatelné s vypínatelnými jednot-
livými datovými vrstvami. Pro mapová data jsou k dispozici obsáhlé legendy a  interak-
tivní vysvětlivky: Aktuálně ale není těmito mapami ještě pokryto kompletní území České 
republiky.

3.  Závěr

Systém analýzy forenzních pedologických stop, který byl zde stručně představen, je velmi 
komplexní a představuje ucelený postup pro úplnou kriminalistickou znaleckou exper-
tizu pedologických stop. Metodika zohledňuje specifika těchto stop, nevynechává žádnou 
z dílčích komponent a je dostatečně pružná, aby mohla pokrývat i teoretické potenciál-
ní variace v  nesmírně různorodých pedologických vzorcích. Komplex metodik vychází 
z mineralogických a fyzikálně chemických metod, které lépe pokrývají zvláštnosti složení 
zemin než některé používané postupy, založené na čistě chemickém základě. Současně 
ale představený systém neopomíjí ani biologické a antropogenní materiály, které obvykle 
představují velmi významný komparační potenciál.

Velkým potenciálem do budoucna jsou genetické metody, které by mohly komparovat 
jak informace z rostlinných fragmentů, tak i půdních mikroorganismů. Tyto postupy jsou 
v současné době testovány na několika zahraničních pracovištích.
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Kriminalistika – technické, forenzní a kybernetické aspekty
Plzeň: A. Čeněk, 2016, 1018  s., ISBN 978-80-7380-589-0

RECENZE MONOGRAFIE 

a) Pohled trestně-právního a kriminalistického teoretika

Monografia s názvom Kriminalistika, ktorá je spracovaná pod vedením vedúceho autor-
ského kolektívu prof. JUDr. Ing. Viktora Poradu, DrSc., je okrem vlastného kriminalistick-
ého obsahu zameraná na synergiu príbuzných technických odborov, zhŕňa nové poznatky 
v kriminalistike, zaoberá sa vedeckými, teoretickými poznatkami kriminalistickej techniky, 
kriminalistickej taktiky a kriminalistickej metodiky a perspektívnymi vývojovými trendmi.

V  prvej časti publikácie je okrem základných pojmov a  kategórií kriminalistickej vedy 
pozornosť venovaná súčasnému stavu a pokrokom v oblasti kriminalisticko-technických 
a taktických metód, prostriedkov, postupov a operácií. Okrem štandardných poznatkov 
sú uvedené špecifiká využívania videografie, videodokumentácie, videointerakcie, psy-
chologická analýza pri vyšetrovaní, psychologické profilovanie neznámeho páchateľa 
závažnej trestnej činnosti (teraz chápanej ako behaviorálna analýza neznámeho páchateľa) 
a psychologické overovanie pravdovravnosti výpovede. V naznačenom kontexte sú ďalej 
uvedené základné kriminalistické kategórie: spôsob páchania trestného činu, kriminalis-
tická stopa a kriminalistická identifikácia (objektové a systémové poňatie) a biometrická 
identifikácia. V tejto oblasti dominuje predovšetkým zameranie na funkcionálny model 
identifikačného procesu, jeho kvalitatívne a  kvantitatívne formalizovanie v  klasickom 
a systémovom poňatí v rámci tzv. systémovej kriminalistickej identifikácie, ktorá môže 
byť zavŕšená tzv. biometrickou identifikáciou (v prípadoch merateľných identifikačných 
znakov a  súčasného využitia automatizácie) pomocou výpočtovej techniky. Táto časť 
monografie je zavŕšená kriminalisticko-technickými metódami identifikácie osôb, vecí 
a neidentifikačným skúmaním objektov.

Identifikácia osôb podľa dynamického stereotypu lokomócie človeka je nový pohľad 
na  identifikáciu osoby podľa funkčných a  dynamických znakov. Lokomočné aktivity 
človeka sú realizované na základe pohybových vzorov, ktoré sa vytvárajú v procese vývoja 
každého jedinca. Celý pohyb je výsledkom vopred pripraveného vzorca neuronálnej aktiv-
ity, ktorá je označovaná ako centrálny motorický program. Prevedenie chôdze je realizo-
vané na základe geneticky podmieneného modelu, ktorý je modifikovaný s prihliadnutím 
na individuálne vlastnosti každého jedinca v priebehu ontogenetického vývoja. Táto pohy-
bová aktivita v sebe zahŕňa rad spoločných rysov pri vykonávaní rôznymi skupinami ľudí. 
Súčasne však možno nájsť množstvo diferencií, s typickými charakteristikami pre daného 
jedinca. Identifikácia osoby podľa dynamického stereotypu lokomócie je možná podľa 
časových priebehov vyhodnotených identifikačných bodov na tele osoby. Tie potom vo 
svojom výsledku vytvárajú identifikačné krivky.

Ďalšia časť publikácie je venovaná kriminalistickej situácii, ktorá rozhodujúcim spôsobom 
rozhoduje o úspešnosti vyšetrovania konkrétnych prípadov vyšetrovania trestných činov 
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v praxi, ďalej informatike v kriminalistike a metódam dokumentácie procesných úkonov. 
Sú tu uvádzané štandardné, ale aj moderné a perspektívne spôsoby, ako fotografickej, tak 
topografickej dokumentácie, najmä miesta činu a jeho ohliadke. 

Stále viac sa v kriminalistike presadzuje kriminalistická informatika a  informačné systé-
my. Informačné systémy majú najrôznejší charakter, spôsob uchovávania a spracovania 
informácií, rôznych prevádzkovateľov, obsahujú všeobecné dáta a informácie využiteľné 
pre kriminalistickú prax. V závislosti od konkrétneho prípadu a všeobecných informačných 
systémov je možné získať základné faktografické údaje pre prácu bezpečnostného re-
zortu, hľadať a overovať fakty pre vyšetrovanie a dokazovanie trestného činu, nájdenie 
a usvedčenie páchateľa. Zároveň sú v tejto časti prehľadne uvedené informačné systémy, 
zbierky, špecializované, laboratórne a  expertné informačné systémy, informačné tech-
nológie pre spracovanie a analýzu obrazových, textových, zvukových a ďalších informácií 
na identifikáciu na základe odtlačkov prstov, DNA, hlasu, portrétu osoby. Vzhľadom na účel 
publikácie sú z oblasti kriminalistickej taktiky prezentované iba vybrané kriminalisticko-
taktické metódy, postupy a operácie: miesto činu, prvý zásah, obhliadka, výsluch, krimi-
nalistický experiment a kriminalistická rekonštrukcia.

Najdôležitejšie časti publikácie, vzhľadom na jej cieľ, sú zahrnuté v kapitole Kriminali-
stické a forenzné expertízy. Sú tu uvedené všeobecné otázky o znaleckej činnosti, ale 
najmä súčasné a  nové poznatky z  oblasti kriminalistickej (znaleckej) expertízy, súd-
neho inžinierstva, súdneho lekárstva, forenznej biomechaniky a psychológie, psychi-
atrie a sexuológie. Tieto poznatky majú vo väčšine prípadov rozhodujúci význam pre 
objasnenie a dokázanie skutkového stavu vyšetrovaného trestného činu. Tu je dôraz 
položený najmä na  aplikáciu výpočtovej techniky v  procese kriminalistickej identi-
fikácie a analýzu priebehu dopravnej nehody. V závere tejto časti práce sú uvedené 
nové možnosti kriminalisticko-technickej dokumentácie miesta činu. Ďalej sú tu pop-
ísané pokroky pri vyšetrovaní a prevencii automobilovej kriminality. Najefektívnejším 
spôsobom odhaľovania odcudzených vozidiel následne uvádzaných do  prevádzky 
v domácich alebo zahraničných podmienkach, sú dôsledné a premyslené procesy pri 
registrácii vozidiel a  ich zaevidovanie do  národných registrov vozidiel. Informačná 
kontrola spočíva v  on-line preverení informácií k  vozidlu a  / alebo dokladov oproti 
rôznym informačným systémom, aby bolo preukázané, že neexistujú žiadne dôvody 
brániace registrácii vozidla. Preveruje sa, či vozidlo alebo doklad nie je v pátraní (národ-
nom, medzinárodnom) alebo korektne registrované v  inej krajine, či nie je v rôznych 
blokáciách alebo či existuje súhlas s  jeho predajom pôvodným majiteľom a pod. In-
formácie sa preverujú v národných i medzinárodných registroch vozidiel, národných 
i  medzinárodných pátracích systémoch polície či Interpolu, informačných systémov 
exekútorov a pod.

V poslednej častí publikácie sú uvedené pokroky v metodikách vyšetrovania vybraných 
druhov trestných činov, konkrétne je uvedená metodika vyšetrovania trestných činov 
proti životu, metodika vyšetrovania korupcie, metodika vyšetrovania krádeží motorových 
vozidiel, metodika vyšetrovania príjmov z trestnej činnosti, metodika vyšetrovania poist-
ných podvodov, metodika vyšetrovania kybernetickej kriminality, metodika vyšetrovania 
softvérového pirátstva, metodika vyšetrovania cestných dopravných nehôd a metodika 
vyšetrovania mimoriadnych udalostí. Prezentované metodiky vyšetrovania vybraných 
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druhov trestných činov sú novým a doteraz málo prepracovaným pohľadom na postup 
práce policajných pracovníkov pri odhaľovaní, vyšetrovaní a prevencii trestnej činnosti.

Posudzovaná monografia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl technického 
zamerania, najmä však študentom i  absolventom štúdia technického znalectva a  dok-
torandom v odbore súdne inžinierstvo, ktoré je realizované v Ústave súdneho inžinierstva 
na fakulte stavebnej a fakulte strojného inžinierstva Vysokého učení technického v Brne, 
v Ústave súdneho inžinierstva a na fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univer-
zity v Žiline a v Ústave súdneho inžinierstva v Bratislave. Ďalej je určená znalcom a ex-
pertom kriminalistických (a expertných) ústavov v ČR a SR, ústavov súdneho lekárstva, 
psychológie, psychiatrie a sexuológie v ČR a SR, ústavov kriminalistiky a forenzných vied 
niektorých súkromných vysokých škôl, napr. Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Vy-
sokej školy Karlovy Vary, Vysokej školy finančnej a správnej v Prahe, ale aj iným vedecko-
pedagogickým pracoviskám spojeným s problematikou bezpečnosti, kriminality a krimi-
nalistiky, napríklad Vysokej škole bezpečnostného manažmentu v  Košiciach, Fakulte 
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulte aplikovanej informatiky 
Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulte bezpečnostného inžinierstva v Ostrave, Vysokej 
školy chemicko-technologickej v Prahe a ďalším. V texte je preto zvýraznený teoretický 
a technický aspekt špeciálnych kriminalistických teórií, najmä učenie o kriminalistických 
stopách, kriminalistickej identifikácii, kriminalistických verziách, kriminalistickej situácii, 
kriminalistickej dokumentácii, kriminalistickej informatike, spôsoboch páchania trestného 
činu a potom široko poňatá problematika s kriminalistikou súvisiacich, tzv. forenzných 
vied (súdne inžinierstvo, súdne lekárstvo, psychológia, biomechanika, psychiatria, sexu-
ológia) a prípadne aj ďalšie, ktoré sa môžu inšpirovať v tejto publikácii.

V niektorých častiach je monografia využiteľná aj pri výučbe vybraných častí kriminalistiky 
(najmä niektorých nových metodík vyšetrovania, súdneho inžinierstva, súdneho lekárstva 
a forenznej, najmä kriminalistickej biomechaniky), na právnických fakultách a policajných 
akadémiách v Českej aj Slovenskej republike v rámci bakalárskeho, ale najmä magister-
ského a doktorandského stupňa štúdia a kriminalistickej, vyšetrovacej a znaleckej praxi. 
Stupeň prepracovanosti jednotlivých kapitol učebnice je daný úrovňou znalostí, ktoré 
sú požadované pre študentov pred začatím toho ktorého štúdia. Dôkladnejšie sú preto 
rozobraté témy, ktorých poznanie nie je možné predpokladať (napríklad stručná disku-
sia o  predmete, systéme a  metódach kriminalistiky, rozprava o  všeobecných otázkach 
metodiky vyšetrovania trestných činov, ale pozornosť je venovaná aj novým aspektom 
problematiky kriminalistických stôp, kriminalistickej identifikácie, kriminalistickej situácie, 
kriminalistickým verziám, jednotlivým metodikách vyšetrovania trestných činov, napríklad 
dopravných nehôd, počítačovej (kybernetickej) kriminality, poisťovacích podvodov, usm-
rtenia osôb, mimoriadnych udalostí, krádeží motorových vozidiel a pod.).

Autori publikácie predpokladajú, že bude tiež pomôckou pre kriminalistickú, vyšetrovaciu 
a  znaleckú prax. Pre prehľadnosť bolo preto potrebné niektoré dôležité skutočnosti 
z pedagogických dôvodov opakovať, ak sa vyskytujú v rôznych formách kriminalistickej, 
vyšetrovacie a znalecké práce.

Záver: Posudzovaná monografia Viktora Poradu a  kolektívu autorov je významnou 
súhrnne poňatou vedeckou publikáciou a v plnom rozsahu spĺňa požiadavky na vedeckú 
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monografiu. Vydanie takto komplexne spracovanej problematiky kriminalistiky a súvisiac-
ich vedných odborov je nepochybne prínosom, pretože takéto zameranie a uhol pohľadu 
v kriminalistickej a forenznej literatúre citeľne chýba. 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
Vedúci katedry trestného práva, kriminalistiky a kriminológie. Trnavská univerzita v Tr-
nave, Právnická fakulta

b) Pohled kriminalistického experta

Monografické dielo s  názvom „Kriminalistika“, je spracované kolektívom dvadsiatich 
šiestich osobností slovenskej a  českej kriminalistiky a  forenzných vied s  vedúcim au-
torského kolektívu Dr. h. c. mult. prof.  JUDr.  Ing. Viktorom Poradom, DrSc., ktorý sa vo 
svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti prioritne zaoberal otázkami kriminalis-
tiky a forenzných disciplín, bezpečnostných vied a v neposlednom rade trestného práva 
a výrazne posunul hranice poznania v uvedených disciplínach.

Monografia systematicky a v komplexnej podobe pojednáva o možnostiach a úlohách 
kriminalistiky, forenzných vied (forenzná biomechanika, forenzná psychológia, forenzná 
psychiatria a forenzná sexuológia), súdneho inžinierstva a súdneho lekárstva pri kontrole 
kriminality a poskytuje čo najširšiu škálu poznatkov z týchto odborov. Obsah monografie 
vychádza z dosiahnutého stupňa poznania kriminalisticky relevantných javov a systému 
kriminalistických metód vhodných na  ich poznávanie. Monografia je štruktúrovaná 
do dvadsiatich piatich kapitol, pričom tieto sú bohato vnútorne členené. Aj rozsah mono-
grafie svedčí o dlhodobej systematickej vedeckej práci, ktorá umožňuje sumarizovať ve-
decké poznatky kriminalistických (forenzných) teoretikov, praktikov a znalcov dostatočne 
podrobne, aby pokryla veľmi široké spektrum kriminalistiky vo všetkých jej súčastiach. 
Zaoberá sa vedeckými a  teoretickými poznatkami kriminalistickej techniky, kriminalis-
tickej taktiky a kriminalistickej metodiky so synergiou príbuzných vedných odborov.

V práci je zrejmý heuristický prístup z hľadiska symptomológie hraničného vedného od-
boru, ktorého stratégia a štruktúra sa opierajú o mnohé vedné odbory a odvetvia, ktorými 
sú predovšetkým prírodné a medicínske vedy, tribológia, termodynamika otvorených sys-
témov, výpočtová technika, biomechanika a novodobé experimentálne metódy.

Prvá časť monografie sa okrem definovania základných pojmov a kategórií kriminalistickej 
vedy zaoberá aj súčasnou úrovňou poznania a pokroku v oblasti metód kriminalistickej 
techniky a  taktiky s využitím, okrem štandardných metód, prostriedkov a postupov, aj 
videografie, videodokumentácie, ale aj psychologickej analýzy, psychologického profilu 
páchateľa a ako úplne nového prvku uvádzaného v štruktúre kriminalistickej taktiky, psy-
chofyziologické overovanie pravdovravnosti výpovede.

Ďalšia časť monografie je venovaná spôsobu spáchania trestného činu, kriminalistickým 
stopám a kriminalistickej identifikácii, vrátane biometrickej identifikácie. Táto časť mono-
grafie je charakteristická systémovým prístupom k  identifikácii od  jej klasického a sys-
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témového poňatia až po jej zavŕšenie v biometrickej identifikácii s možnosťou aplikácie 
výpočtovej techniky. Kriminalistická identifikácia je ukončená kriminalisticko-technickými 
metódami identifikácie osôb, vecí a neidentifikačným skúmaním.

Problematika kriminalistickej biomechaniky je okrem kriminalistickej trasológie rozšírená 
na oblasti dynamického pôsobenia na skelet človeka. Výsledkom je metodika kriminalis-
tickej identifikácie osôb podľa dynamického stereotypu chôdze (lokomócie) človeka, čo 
je ešte stále novým pohľadom na  identifikáciu osoby podľa funkčných a dynamických 
znakov.

V  ďalšej časti monografie sa autori venujú kriminalistickej situácii a  miestu činu, či už 
z  pohľadu jeho obhliadky alebo kriminalistickej dokumentácie. Aplikácia uvedených 
činností do praxe rozhodujúcou mierou vplýva na objasňovanie a vyšetrovanie trestných 
činov. Aj pod všeobecným vplyvom informatizácie ľudskej spoločnosti sú v tejto časti mon-
ografie uvádzané aj moderné spôsoby dokumentovania ( globálny polohový systém, či 3D 
laserové skenovanie) Informatizácia pozitívne ovplyvňuje rozvoj informačných systémov 
a databáz/zbierok využiteľných v kriminalistickej a bezpečnostnej praxi predovšetkým 
rozvojom technológií na  spracovanie textových, zvukových a  obrazových záznamov. 
Na uvedenom základe v tejto časti monografie autori uvádzajú technológie pre identi-
fikáciu na  základe DNA profilu, hlasu, portrétu osoby alebo otlačkov prstov (obrazcov 
papilárnych línií).

Monografia sa obsahovo dotýka všetkých aspektov kriminalistiky, ale vzhľadom k účelu 
monografie za  najdôležitejšiu časť z  pohľadu kriminalistických expertov, považujem 
kapitolu Kriminalistické a  forenzné expertízy, v  ktorej sú uvedené nielen súčasné, ale 
predovšetkým nové poznatky kriminalistickej znaleckej (expertíznej) činnosti, súdneho 
inžinierstva, súdneho lekárstva, forenznej biomechaniky, psychológie, psychiatrie a sexu-
ológie. Veľmi dôležitou súčasťou je kriminalistická (forenzná) digitálna analýza ako skúm-
anie digitálnych stôp, ako aj vyšetrovanie a prevencia stále aktuálnej automobilovej krimi-
nality za použitia domácich a medzinárodných registračných, ale aj pátracích systémov. 
Rovnako je akcent položený na analýzu priebehu dopravnej nehody.

Posledná časť monografie je venovaná metodike vyšetrovania vybraných druhov trestnej 
činnosti (dopravné nehody, kybernetická kriminalita, softvérové pirátstvo, poistné pod-
vody, trestné činy proti životu, legalizácia výnosov trestnej činnosti, krádeže motorových 
vozidiel, korupcia a mimoriadne udalosti – požiare, výbuchy, havárie).

Monografia je určená širokej škále odborných pracovníkov v kriminalistike, forenzných 
vedách, súdnom inžinierstve a  súdnom lekárstve, ako aj študentom vysokých škôl 
s právnickým alebo technickým zameraním.

Záver: Posudzovaná monografia „Kriminalistika“ autorského kolektívu pod vedením Dr. h. 
c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktora Poradu, DrSc., je spracovaná komplexne a prehľadne. Spĺňa 
kritériá vedeckej monografie. Monografiu považujem za originálne dielo v českej a slov-
enskej odbornej literatúre s  významným prínosom pre rozvoj svetovej kriminalistiky. 
Vedecký obsah monografie prispeje k rozšíreniu odborných poznatkov širokej odbornej 
verejnosti (právnikov, kriminalistických teoretikov, praktikov a znalcov), v neposlednom 
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rade k zvýšeniu kvality vysokoškolskej prípravy a v konečnom dôsledku v právnickej a na-
jmä justičnej praxe.

plk. Ing. Ondrej Laciak, PhD.
Riaditeľ Kriminalistického a Expertizného ústavu Policajného zboru, Bratislava

c) Pohled forenzního kybernetického experta

V předkládané monografii jsou řešeny velmi aktuální problémy z multidisciplinárního hle-
diska současných zákonitostí vzniku, shromažďování, využívání stop a soudních důkazů 
a kombinace poznatků v zájmu úspěšného odhalování, vyšetřování a předcházení trestné 
činnosti. Aktuálnost je zvýrazněna systémovým pojetím a uplatněním dalších vědních 
oborů ze správně  uváděných oblastí fyzikálně matematických a technických obohacených 
moderním komplexním virtuálně pojímaným oborem kybernetiky (tj. řízením systémů 
a sdělováním informací v živých a neživých organismech), dále uvedenou teorií fyzikál-
ních procesů (zejména v mechanice a dalších oblastech fyzikálních jevů), a v aplikačních 
oblastech, z nichž uvádím ve stručnosti oblast soudního inženýrství, soudního lékařství, 
psychologie, psychiatrie, sexuologie a dalších.

Kladně hodnotím a  zvýrazňuji aktuálnost monografie v  hierarchickém členění kapi-
tol vystihujících integrovaný pohled na jednotlivé části řešených témat uvedených ka-
pitol (a tedy zpracovaných uvedenými spoluautory), a tím zvýraznění nového pohledu 
na řešení kriminalistiky a jejího chápání jako aktuálního vyjádření vznikajícího prostředí 
v budoucnu jako kyberprostor. Vhodným členěním podkapitol monografie přispěl autor-
ský kolektiv k dalšímu možnému aktuálnímu systémovému chápání některých popiso-
vaných významných procesů v uvedených informačních zdrojích světa.

Vedoucí autorského kolektivu velmi správně, v  úvodní kapitole této monografie a také 
v závěru vyjádřil podstatný vědecký význam řešení širokého okruhu problémů v procesu 
odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti, který je dán samotným významem 
kriminalistiky v boji s trestnou činností. Jak je správně uvedeno, že řešení těchto dílčích 
problémů v jejich souhrnu je možné pomocí integrace hledisek a poznatků více vědních 
oborů, což umožňuje kvalitativně vyjádřit vyšší úroveň nových poznatků a prohloubení 
přínosu k dalšímu rozvoji vědy i společenské praxe.

Velmi důležitou součástí cílů a  poslání této monografie kriminalistiky je velmi dobře 
zpracován cílený efekt aktuálního pojetí klasické kybernetiky s definovanými zpětnými 
vazbami v uváděných modelech, kdy na základě objektivně zjištěných skutečných příčin 
trestné činnosti, poruch a havárií, je umožněno jim předcházet, a tím šetřit ekonomice 
a  jednotlivcům značné hodnoty, lidské životy a zdraví. Aplikacemi lze zvýraznit další cíl 
monografie tj. přenášení poznatků do  výchovy, ovlivňováním teoretických konstrukcí 
a v neposlední míře i přispíváním k návrhům změn v právních a technických normách.
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Autorský kolektiv předložil velmi kvalitně zpracovanou monografii vhodnou pro krimi-
nalistickou, vyšetřovací a znaleckou praxi. Dává podnět a přispívá k novým poznatkům 
v oblasti teorie a kriminalistické praxe.

Nové dimenze kriminalistické praxe vyžadují efektivní transfer vědeckých poznatků. 
Zejména oceňuji význam monografie pro nové chápání dynamiky procesů ve  všech 
oblastech vědy a techniky i společenského života. K tomu bylo směrováno i hlavní úsilí 
autorů jak adekvátně reagovat na měnící se podmínky ve vývoji kriminalistiky, systémově 
reagovat na nová prostředí i prostředky modernizace ohrožujících bezpečnost občanů 
a vhodnými prostředky modelování a simulací přispívat k řešení situací v reálném čase, 
vhodnými prostředky řešit otázky optimálních struktur a  stabilizací procesů v  celé šíři 
s uvažováním již nyní připravovaných organizovaných informačních útoků na tuto oblast 
a přispět tak k mezinárodním transferům informací a znalostí v sociálně-technických struk-
turách této oblasti. 

Dále pozitivně hodnotím, že monografie plní další systémový cíl z hlediska speciálních 
kriminalistických teorii vyzvednutím identifikace a rozpoznávání způsobů páchání trest-
ného činu, vedení kriminalistických stop, pojetím dynamiky kriminalistické identifikace 
a kriminalistických verzí, pojetím kriminalistických situací – správně je v monografii vidět, 
že teorie základních kriminalistických kategorií jsou spojeny mnoha souvislostmi, vztahy 
a vzájemnými vazbami. Značnou pozornost autoři věnovali chápání zákonitosti vzniku, 
uchování a zániku kriminalistických stop a  jiných důkazů a také tvorby důkazů nových 
a  to v  souladu s  pojetím budoucích inteligentních robotických systémů v  této oblasti 
tvořených v budoucnosti metodami umělé inteligence.

Autorský kolektiv velmi správně vyjádřil používaný pojmový aparát a  popsal některé 
důležité charakteristiky uvedených transformací reálného prostředí a  jevů (systémů 
z pohledu kriminalistiky) a také vhodně vyjádřených modelů popsaných strukturou nebo 
chováním a připravených na proces modelování (s popisem vhodné metodiky). Výsled-
ky modelování řešeného problému mají své opodstatnění zejména v nově vyjádřeném 
systémovém vymezení prostředí, modelování dílčích problémů a v racionální konstrukci 
modelů na zvolené rozlišovací úrovni chápané moderní kriminalistiky. 

Velmi kvalitní je členění kapitol do celků: Teorie, metody, metodologie kriminalistiky, Krim-
inalisticko-technické a taktické metody, prostředky, postupy a operace, Způsob spáchání 
trestného činu, Kriminalistické stopy, Kriminalistické identifikace, Kriminalisticko-tech-
nické metody identifikace osob, věcí a  neidentifikační zkoumání, Kriminalistická situ-
ace, Informatika v kriminalistice. Kriminalistická dokumentace, Místo činu, první zásah, 
ohledání, Výslech, Kriminalistický experiment, Kriminalistické rekonstrukce, Kriminalistické 
a forenzní expertizy, Teorie, metodologie a metodiky vyšetřování trestných činů, Logika 
vyšetřování, kriminalistické verze, inscenace trestných činů, Dopravní nehody, Metodika 
vyšetřování kybernetické kriminality, Metodika vyšetřování softwarového pirátství, Meto-
dika vyšetřování pojistných podvodů, Metodika vyšetřování trestných činů proti životu, 
Metodika vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti, Metodika vyšetřování krádeží 
motorových vozidel, Metodika vyšetřování korupce, Metodika vyšetřování mimořádných 
událostí (požárů, výbuchů a havárií).
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Zde především oceňuji popis prostředí a také význam informačního (digitálního pojetí) jak 
modelu, tak i vlastního obsahu kriminality v informačních systémech a poslání kriminality 
v rozvíjené informační a kybernetické bezpečnosti ve světě.

Závěr: Témata monografie jsou výsledkem pečlivého výběru s ohledem na rozvoj současné 
kriminalistiky v  evropském rozměru. Monografie má velmi precizní systémový přístup 
k řešení celé problematiky, má velmi pěkně vypracovaný didaktický scénář a odpovída-
jícím způsobem zpracovává základní otázky teorie a praxe kriminalistiky. Monografii „Krimi-
nalistika“ zpracovanou pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr.  Ing. Viktora Porady, DrSc., 
považuji za velmi kvalitní dílo zpracované na vysoké odborné úrovni a  je přínosem pro 
velkou skupinu odborníků. Vedoucí autorského kolektivu předkládanou monografií naplnil 
zdařile systémově vymezenou oblast kriminality na vědní obory, a tím tato monografie plní 
poslání možných integračních procesů mezi rozhraními vědních oborů, dále významně 
přispívá ke sjednocování pojmového aparátu uvedených oblastí, má zásadní význam pro 
další rozvoj výzkumu a inovací v nově tvořených vědních oborech a přispívá ke kvalitně a  
obohacení výchovně-vzdělávacího procesu při růstu odborníků v této oblasti.

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
Profesor technické kybernetiky, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně
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Metodika vyšetřování korupce, Metodika vyšetřování mimořádných událostí (požárů, výbuchů 
a havárií).

Zde především oceňuji popis prostředí a také význam informačního (digitálního pojetí) 
jak modelu, tak i vlastního obsahu kriminality v informačních systémech a poslání kriminality 
v rozvíjené informační a kybernetické bezpečnosti ve světě.

Závěr: Témata monografie jsou výsledkem pečlivého výběru s ohledem na rozvoj současné 
kriminalistiky v evropském rozměru. Monografie má velmi precizní systémový přístup k řešení 
celé problematiky, má velmi pěkně vypracovaný didaktický scénář a odpovídajícím způsobem 
zpracovává základní otázky teorie a praxe kriminalistiky. Monografii „Kriminalistika“ 
zpracovanou pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktora Porady, DrSc., považuji za 
velmi kvalitní dílo zpracované na vysoké odborné úrovni a je přínosem pro velkou skupinu 
odborníků. Vedoucí autorského kolektivu předkládanou monografií naplnil zdařile systémově 
vymezenou oblast kriminality na vědní obory, a tím tato monografie plní poslání možných 
integračních procesů mezi rozhraními vědních oborů, dále významně přispívá ke sjednocování 
pojmového aparátu uvedených oblastí, má zásadní význam pro další rozvoj výzkumu a inovací 
v nově tvořených vědních oborech a přispívá ke kvalitně a obohacení výchovně-vzdělávacího 
procesu při růstu odborníků v této oblasti.

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
profesor technické kybernetiky, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně.
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Ukázka pozvánek z křtu publikace v Bratislavě a Praze. Kniha byla rovněž pokřtěna na PF 
UPJŠ v Košicích a do života byla uvedena na Mezinárodní vědecké konferenci KÚ v Popradu.

Ukázka pozvánek z křtu publikace v Bratislavě a Praze. Kniha byla rovněž pokřtěna na 
PF UPJŠ v Košicích a do života byla uvedena na Mezinárodní vědecké konferenci PF KU  
v Popradu.
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REVIEW OF THE MONOGRAPH OF THE DOCTOR SCIENCE 
OF LAW, ASSOC. PROFESSOR I. M. SOPILKO “COPYRIGHT 

PROTECTION ON THE INTERNET: THEORY AND PRACTICE”, 
KIJEV: NATIONAL AVIATION UNIVERSITY, 2016, UKRAINE

RECENZE MONOGRAFIE 

Development of the international community and Ukraine in the XXI. Century, marked 
itself rapid development of information technologies and the growing importance of in-
formation in public relations, which caused the formation of informational society.

The widespread introduction of achievements of scientific and technological progress 
in all aspects of life leads to a  strengthening of the role of information in the lives of 
people, and in the processes of decision-management solutions, as a result it introduces 
a number of significant changes in the nature of the development strategy of statehood, 
since the main form of social achievements are not only material elements of produc-
tion but the accumulation of knowledge and useful information. Informational society is 
causing acute problems in modeling attempts to dock the information technology with 
the law. The current situation poses new challenges to legal science and practice, as, for 
example, the main task in the field of copyright protection is a need not only to restore 
the violated right or pay damages, but also to prevent potential violations of copyrights 
on the Internet.

The subject of copyright that is freely available on the Internet, can't be removed from 
network resources completely and fully technically, it’s almost impossible, because of the 
simple ability to copy, duplicate and distribute the copyrighted work in digital networks in 
the form of computer file. Copying and further distribution of the copyright inflict author 
or another holder of property rights on a work to considerable material losses, reimburs-
ing of which is not always possible because of the extraterritoriality of global network.

The monograph of I.M. Sopilko is a  peculiar achievement in the case of scientific and 
theoretical understanding of the aforementioned problems.

Peer-reviewed monograph is based on the latest theoretical-methodological and con-
ceptual approaches concerning to network information security in modern conditions.

The logical and entirely perfect is the concept of research that led to its structural building, 
which consists of three units dedicated to consistent coverage of research methodology 
approaches of copyright protection on the Internet, characteristics of the disposal on 
copyright in the Internet, types of technical protection measures and their application, 
problems of legal regulation of the circumvention of technological protection measures, 
judicial protection of copyright on the Internet and so on.

Peer-reviewed monograph has a great theoretical and practical significance in modern 
conditions, as author's ideas create reliable methodological foundation for further re-
searches of general issues of copyright protection on the Internet.
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Content of the monograph suggests that Sopilko I.M. thoroughly investigated the main 
issues which are identified by its purpose, and the author conducted qualitative research, 
which will certainly be the impetus for improving copyright protection on the Internet.

The results and the obtained conclusions, which logically derived from the content of 
the monographs are sufficiently reasoned, reliable, due to processing a large number of 
sources of legal documents regarding the researched problem.

Clearly, the peer-reviewed monograph contains a number of provisions that are contro-
versia, which however, do not diminish the positive impressions of the current investiga-
tion, and may become a platform for further scientific research in this field.

Considering the above, we may conclude that the monograph of Sopilko I.M. is a scientific 
work, which is characterized by the topicality, novelty and practical value, it contains solu-
tion of scientific problems and also has important theoretical and practical significance, 
it is an essential achievement in development of important direction in modern legal 
science.

Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.
Vysoká škola finanční a správní, Praha 
Česká republika

 



