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Úvod

Z charakteristických rysů kriminalisticko-bezpečnostní činnosti je zřejmé, že z hlediska 
její regulace mají zásadní význam normy trestního práva. Nakonec i  její poslání a smysl 
spočívající v dosahování účelu trestního řízení ještě dále tento význam akcentují. Myšlenky 
týkající se zajišťování neodvratnosti trestního postihu jsou a bezesporu budou stále 
aktuální. Tento fakt je způsoben potřebou neustále hledat efektivní způsoby boje 
s novými formami trestné činnosti a na základě zpětné vazby korigovat dosud používané 
metody a  formy činnosti. Realizace neodvratnosti trestního postihu má přímou vazbu 
na právní normy, v našem případě akcentujeme trestně právní normy. Významnou úlohu 
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zde samozřejmě plní příslušné subjekty, které je ve své činnosti aplikují. Zásadní úkoly 
plní v této oblasti právě policejní orgány, kterými jsou především útvary Policie České 
republiky. Postavení policejních orgánů mají v zákonem vymezených případech i další 
subjekty, např. pověřené orgány Vojenské policie, Vězeňské služby České republiky, 
Bezpečnostní informační služby a  celní orgány.2 Touto problematikou se rozsáhle 
a dlouhodobě zabývali zejména v létech 2011–2019 Porada a Filák, a posléze v součinnosti 
s Poradou i Vavera a Brunová (2019).

1 Vymezení organizačně taktické formy 

kriminalisticko-bezepčnostní činnosti

„Důsledné naplňování neodvratnosti trestního postihu má bezesporu výrazné preventivní 
účinky na společnost, která velice citlivě vnímá, zda jsou trestné činy včas odhalovány 
a  řádně objasňovány. K  těmto úvahám se váže tzv. zásada pomocné úlohy trestní 

represe, i  požadavek ekonomie trestní hrozby. Rovněž zde patří problematika 
koncipování právního státu a vymezování jeho základních principů, což má svoji logiku, 
neboť z myšlenek právního státu vychází již pojetí trestního práva, podle něhož základní 
funkcí trestní represe je ochrana společnosti před kriminalitou.“ 3 

Naplňování ochranné funkce právního státu bezprostředně souvisí s  prohlubující se 
právní regulací různorodé škály společenských vztahů. Proto se musí teorie policejně 
bezpečnostní činnosti zabývat řešením modelových situací a  vycházet při tom 
z axiologických charakteristik právních norem, z poznatků o aplikaci norem a kvalifi kaci 
skutků. 

Mimo normy trestního práva, které jsou z  hlediska aplikace jedny z  nejzávažnějších, 
samozřejmě působí ve smyslu regulace společenských vztahů celá řada dalších norem, 
ať již právních či neprávních normativních systémů, které budou postupně nabývat 
stále většího významu. Vztah obou uvedených normativních systémů je značně složitý 
a jeho hlubší rozbor se vymyká našemu tématu. Zkoumáme-li vývojové trendy v oblasti 
trestního práva, vždy je musíme posuzovat a chápat ve vazbě na celospolečenské změny, 
které u nás v posledních letech probíhají. Určitým „zlomovým bodem“ bude jistě i vstup 
České republiky do Evropské unie. Vývoj ochranné funkce trestního práva, kterou jistě není 
možné uměle odtrhovat od další významné funkce, tj. regulativní.

Policejní orgány jsou povinny při aplikaci norem trestního práva důsledně realizovat 
princip zákonnosti (viz základní principy policejně bezpečnostní činnosti). Z něj mimo 
jiné vyplývá požadavek, aby všechny trestné činy byly včas odhaleny, náležitě zjištěny 
a  o  jejich pachatelích mohlo být spravedlivě rozhodnuto. Jak bylo řečeno, policejní 
orgány vystupují v zákonem stanovených případech jako orgány činné v trestním řízení. 

2 Blíže viz § 12 odst. 2, zákona č. 141/1961 Sb., o  trestním řízení soudním – trestní řád (ve  znění novel 
a doplňků).

3 NOVOTNÝ, O., A. DOLENSKÝ, J. JELÍNEK a M. VANTUCHOVÁ. Trestní právo hmotné. I. obecná část. 3. přeprac. 
vyd. Praha: Codex, 1997, s. 14.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2019, ročník 4 B133

Za těchto okolností nabývá zásadního významu otázka trestně procesní regulace policejně 
bezpečnostní činnosti, resp. úžeji policejní činnosti. Teoretické východisko pro nás 
představuje charakteristika trestního práva procesního, jako odvětví práva „...které chrání 
před trestnými činy zájmy společnosti a ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné 
zájmy fyzických a právnických osob tím, že upravuje postup orgánů činných v trestním 
řízení, popř. i  jiných osob zúčastněných na trestním řízení, při zjišťování trestných činů, 
při rozhodování o nich a při výkonu rozhodnutí a při předcházení a zamezování trestné 
činnosti“. 4

Proces aplikace donucení je trestně právními a  trestně procesními normami 
zvlášť podrobně upraven, neboť jde vždy o  průlom do  práv jedince, deklarovaných 
a garantovaných zákonem, především nejvyšší právní síly, tj. Ústavou České republiky. 
Proto musí vždy při aplikaci opatření donucovací povahy působit speciální mechanismus 

garancí, především právních.5 

Proces působení na společenské vědomí cestou aplikace metod preventivně výchovných 

(prevence) a donucení (represe) v činnosti policejních orgánů, ale i dalších subjektů, má 
z hlediska ochrany společenských zájmů největší efekt při tvorbě a upevňování právního 
vědomí občanů. Právě zákazy, a částečně i příkazy jsou nejvíce spojeny s ochrannou funkcí 
práva a jejich dodržování je jednou ze záruk uskutečňování subjektivních práv a právních 
povinností. Při realizaci bezpečnostní politiky je úloha právních zákazů soustředěna 
nejen k  ochraně zprostředkované trestně právními instituty, právními ustanoveními, 
ale rovněž v současném období stoupá počet technických norem, které vymezují určité 
míry dovolenosti a přípustnosti. Jejich překročení je potom striktně zakazováno. Aplikace 
právních zákazů bude nabývat na významu při ochraně vnějšího prostředí. Tento úkol je 
třeba chápat komplexně jako součást požadavků na celkový způsob života a má blízkou 
souvislost s úkoly bezpečnostní politiky. 

Využíváním právních zákazů jsou zřetelně eliminovány takové činy, které jsou asociální 
a protiprávní, jež poškozují společenské a státní zájmy či ústavní zřízení České republiky. 
Jestliže je výslovným ustanovením zakázáno určité jednání, neznamená to, že byla předem 
v obecném modelu zvažována možnost jeho provádění s ohledem na negativní následky, 
které by s ním byly nebo mohly být spojeny. Právní zákaz je jedním z výrazných projevů 
mocenského omezení, který však v konečném důsledku směřuje ve prospěch společnosti. 

Zásada pomocné úlohy trestní represe ve svých důsledcích znamená, že se má trestní 
represe uplatnit 

1. jako krajní prostředek v  nejzávažnějších případech, v  nichž jiné prostředky 
společenského působení nejsou dostatečné k nápravě,

2. jen tehdy, je-li účinná a účelná.6 

4 CÍSAŘOVÁ, D. a kol. Trestní právo procesní. 2. podst. přeprac. vydání. Praha: Linde, 2002, s. 16.
5 PORADA V. a  kol. Bezpečnostní vědy. Úvod do  teorie, metodologie a  bezpečnostní terminologie. Plzeň: 

A. Čeněk, 2019, s. 344.
6 VAVERA, F. a M. BRUNOVÁ. Kriminalisticko-bezpečnostní činnost a její druhy. In: PORADA V. a kol. Bezpečnostní 

vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. Plzeň: A. Čeněk, 2019, s. 344.
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Z dosud uvedeného je zřejmé, že ochranná funkce trestního práva se projevuje jeho 
působením na stávající komplex nejdůležitějších společenských vztahů. Toto působení 
nevyžaduje vznik nějakých poruch; ohrožení je permanentní, preventivní, uvědomělé 
a dobrovolné. Jakmile však dojde ke vzniku nežádoucího vztahu, vstupuje do popředí 
vedle ochranné funkce i regulativní funkce práva, regulující konkrétně vzniklý, nežádoucí 
právní vztah. 

Trestní právo hmotné i  trestní právo procesní se projevuje zejména sekundárním 
preventivním působením, ale také represivním. To je dáno tím, že ve srovnání s  jinými 
odvětvími práva z  jeho povahy plyne, že se uplatní v  těch nejzávažnějších případech, 
kdy již nepostačují prostředky mírnější, poskytované jinými právními odvětvími. Pro toto 
působení je typická funkce regulativní a ochranná. 

Při realizaci úkolů ochrany zájmů společnosti, ústavního zřízení České republiky, veřejného 
pořádku, majetku, práv a  oprávněných zájmů občanů působí policejně bezpečnostní 
orgány organizátorsky, výchovně a  aplikují příslušné normy právního řádu. Policejní 
orgány jako orgány činné v  trestním řízení aplikují na  přesně vymezených úsecích 
normy trestního zákona a  v  přípravném řízení, jakož i  postupu, který tomuto stadiu 
předchází, i část norem trestního řádu. V souvislosti se studiem mechanismů působení 
sociálních procesů bude možné postupně hlouběji analyzovat i zmíněnou část praktické 
a  nezastupitelné činnosti policejních orgánů tak, aby byly poznány nejdůležitější 
komponenty z nich. K nim nesporně patří také mechanismus trestně právní ochrany se 
svou specifi kou plynoucí nejen z objektu zkoumání, ale také ze subjektu realizace, jímž 
jsou především ty policejní orgány, které jsou činné v trestním řízení. Na úseku trestně 
právní ochrany realizované policejními orgány je v nastávajícím období možné přikročit 
v  oblasti vědecko-výzkumné činnosti, po  předchozím provedení adekvátních analýz, 
k vypracování souborných stanovisek k zefektivnění tak významné praktické činnosti, a to 
jak de lege lata, tak v souladu s probíhajícími změnami v naší společnosti, de lege ferenda.7 

2 Trestně procesní činnost 

Trestně procesní činnost představuje jeden z druhů kriminalisticko-bezpečnostní činnosti 
a de facto subsystém této organizačně taktické formy policejně bezpečnostní činnosti. 
Mimo ni sem patří také subsystémy operativně pátrací činnosti a kriminalisticko-technické 
činnosti, kterými se budeme rovněž zabývat. Hranice mezi nimi nejsou zcela striktně 
stanoveny. Mnohdy se prolínají, vzájemně doplňují či na  sebe v  časové posloupnosti 
navazují. Tento fakt je vyjádřen společnými charakteristickými rysy kriminalisticko-
bezpečnostní činnosti. Na  druhé straně jsou dané druhy relativně samostatné, i  když 
v  konečném důsledku všechny směřují k  dosažení účelu trestního řízení. Diferenciace 
je dána vlastními konkrétními cíli a úkoly, k jejichž naplnění využívají příslušné subjekty 
specifi cké formy, metody a prostředky. Tím je i podmíněna jejich obsahová různorodost 
a také do jisté míry „striktnost“ právní úpravy dané činnosti nebo naopak na rámcovou 

7 Tamtéž.
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zákonnou úpravu navazuje řada interních normativních instrukcí blíže upravujících 
postup policejně bezpečnostních orgánů v dané oblasti.8 

Trestně procesní činností rozumíme druh kriminalisticko-bezpečnostní činnosti, který 
je tvořený systémem opatření a  úkonů policejně bezpečnostních orgánů, především 
procesního charakteru, realizovaný zejména v  průběhu přípravného řízení, směřující 
k  objasnění trestných činů, zjištění jejich pachatelů, přijetí nezbytných opatření 
k předcházení trestné činnosti a vytvoření adekvátních podmínek pro rozhodování soudů. 

Úkoly trestně procesní činnosti 

Účel trestně procesní činností je naplňován cestou realizace úkolů v  těchto oblastech: 
v přípravném řízení, dokazování, konečném produktu, jímž je objasněný skutek.

Formy a  metody trestně procesní činnosti: prověřování trestných činů, vyšetřování 
trestných činů, zkrácené přípravné řízení (podrobný rozbor všech aspektů a  odchylek 
zkráceného přípravného řízení se však již vymyká našemu zkoumání).

V rámci trestně procesní činnosti jsou příslušnými subjekty používány různorodé metody. 
Mimo obecně známé metody, např. formální logiku (analýza, syntéza, dedukce, indukce), 
nás však zajímají především metody, které nám vypracovává kriminalistika. Pro naši 
potřebu není nutné jednotlivé kriminalistické metody podrobně vysvětlovat, neboť lze 
využít všeobecně dostupnou a co do šíře bohatou kriminalistickou literaturu. Z těchto 
důvodů se omezíme jen na jejich kategorizaci:

1. obecné metody, které jsou uplatňovány v rámci celé trestně procesní činnosti.
Jedná se především o  vypracování a  prověrku vyšetřovacích verzí a  plánování
vyšetřování,

2. jednotlivé metody plnění dílčích úkolů, směřujících k  náležitému objasnění
trestných činů, usvědčení jejich pachatelů a  vytvoření předpokladů pro jejich
spravedlivé potrestání. Do  této skupiny náleží především ohledání, výslech
obviněného, podezřelého, poškozeného a  svědka, konfrontace, rekognice,
domovní a  osobní prohlídka, rekonstrukce, vyšetřovací experiment a  soudní
expertiza.

Síly a prostředky trestně procesní činnosti

Silami trestně procesní činnosti rozumíme subjekty, které ji realizují buď v celé její šíři, 
nebo provádějí pouze jednotlivé úkony v některé z uvedených forem této činnosti. Mezi 
základní síly trestně procesní činnosti řadíme především: subjekty prověřování, 

subjekty vyšetřování, subjekty zkráceného přípravného řízení. Prověřování realizují 
policejní orgány. Rozumí se jimi útvary Policie České republiky a v řízení o trestných 

8 Tamtéž.
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činech policistů útvar Ministerstva vnitra pro inspekční činnost. Za splnění zákonných 
podmínek mají stejné postavení také další pověřené orgány, kterými se však nebudeme 
zabývat, neboť stojí mimo centrum naší pozornosti. 

V  rámci trestně procesní činnosti využívají jednotlivé subjekty realizace různorodé 
prostředky, které představují účinné nástroje rychlého a objektivního objasnění trestného 
činu, zjištění a usvědčení pachatele; v nemalé míře také předcházení trestné činnosti. Jedná 
se zejména o následující prostředky: 1. Kriminalistickou evidenci, v níž jsou podchyceny 
údaje o známých pachatelích a jejich trestné činnosti, o neobjasněných trestných činech, 
apod. 2. Kriminalisticko-technické prostředky, jež jsou v rámci trestně procesní činnosti 
využívány především za účelem odhalení, fi xace a hodnocení důkazů, a to diferencovaně 
v různých formách.

3 Operativně pátrací činnost

Z hlediska předcházení, odhalování a objasňování trestné činnosti (především závažné, 
organizované a latentní) musí příslušné policejně bezpečnostní orgány realizovat specifi cké 
metody a prostředky, které vedou ke splnění úkolů i v  takto náročné oblasti policejně 
bezpečnostní činnosti. Mimořádný význam zde má právě operativně pátrací činnost, 
v jejímž rámci mohou oprávněné orgány, zejména služby kriminální policie a vyšetřování 
Policie České republiky, používat utajované i  neutajované prostředky a  metody. Tato 
představuje často jednu z mála možností, na rozdíl od jiných druhů policejně bezpečnostní 
činnosti, jak skutečně efektivně dosáhnout ochrany společenských zájmů.9 

Podstata a pojem operativně pátrací činnosti

Zkoumáme-li složitě strukturovaný obsah operativně pátrací činnosti, docházíme k závěru, 
že lze vymezit určité znaky, které odrážejí její podstatu a následně nám potom umožňují 
relativně přesněji defi novat pojem operativně pátrací činnosti. 

Charakteristické znaky operativně pátrací činnosti: 

1) operativně pátrací činnost má právní povahu,
2) představuje systém,
3) obsah tvoří specifi cké prostředky, metody a postupy,
4) cílevědomě směřuje k ochraně společenských hodnot.

Podle účelu a obsahu lze operativně pátrací opatření kategorizovat na: 
a) operativně vyhledávací, b) zpravodajsko-operativní, c) operativně technická, 

d) informačně evidenční. 

9 Tamtéž, s. 345.
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Operativně pátrací činností rozumíme: druh kriminalisticko-bezpečnostní činnosti, 
který je tvořený systémem operativně pátracích opatření a úkonů, realizovaný především 
pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování, založený na zákonech, mezinárodních 
smlouvách a  příslušných interních normativních instrukcích, směřující za  využití 
speciálních utajovaných i  neutajovaných prostředků, metod a  postupů k  předcházení, 
zamezování, odhalování a  objasňování trestných činů, zjištění jejich pachatelů, jakož 
i pátrání po osobách a jiných objektech.

Úkoly operativně pátrací činnosti 

Účel operativně pátrací činnosti je naplňován cestou realizace úkolů v níže uvedených 
oblastech 1. Oblast předcházení a zamezování trestné činnosti, 2. Oblast odhalování 

trestné činnosti, 3. Oblast objasňování trestné činnosti a 4. Oblast pátrání po osobách 

a věcech.

Formy a metody operativně pátrací činnosti

Zkoumáme-li blíže operativně pátrací činnost, můžeme rozlišit určité formy, v nichž je 
realizována. Tyto základní formy se odlišují především svou vazbou k  trestnímu řízení 
a  následně rozdílnými možnostmi využití operativně pátracích prostředků. V  souladu 
s tímto kritériem rozeznáváme následující základní formy: 

1. operativně pátrací činnost realizovaná mimo rámec trestního řízení – mimoprocesní 

forma,
2. operativně pátrací činnost realizovaná v rámci trestního řízení – procesní forma.

Ve  svém souhrnu směřují všechny používané metody operativně pátrací činnosti 
k  vytvoření vhodných předpokladů pro úspěšný průběh trestního řízení. S  ohledem 
na  specifi čnost operativně pátrací činnosti nesmíme ztratit ze zřetele také efektivní 
uplatňování opatření k jejímu utajování a ochraně. 

Síly a prostředky operativně pátrací činnosti

Silami operativně pátrací činnosti jsou subjekty, které ji provádějí v celé její šíři, ale je sem 
možné řadit i ty, jež realizují některé jednotlivé úkony v rámci uvedených forem operativně 
pátrací činnosti. Po  vytvoření jednotné služby kriminální policie a  vyšetřování Policie 
České republiky jsou základními silami pracovníci zařazení na příslušných (oprávněných) 
útvarech této služby. V souladu s § 158 b, odst. 1 tr. řádu je oprávněn v řízení o úmyslném 
trestném činu používat zákonem stanovené operativně pátrací prostředky:

a)  policejní orgán,
b)  útvar Policie České republiky, 
c)  útvar Bezpečnostní informační služby.
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Při plnění úkolů na  úseku boje s  trestnou činností využívají oprávněné subjekty také 
příslušné prostředky, jejichž optimální nasazení zvyšuje efektivnost odhalovací, 
objasňovací a pátrací činnosti. 

K zajištění jednotného postupu při vyžadování a používání jednotlivých prostředků byly 
vydány adekvátní interní normativní instrukce. Jejich rozbor je však již pro jejich rozsáhlost 
mimo rámec možností našeho zkoumání.10 

4 Kriminalisticko-technická činnost

Kriminalisticko-bezpečnostní činnost jako jedna z  hlavních organizačně taktických 
forem policejně bezpečnostní činnosti je tvořena jednotlivými subsystémy, tj. druhy 
kriminalisticko-bezpečnostní činnosti. Jedním z  nich je i  kriminalisticko- technická 
činnost. O  jistých problémech při vymezování relativně samostatného místa daného 
druhu činnosti jsme se již zmínili. Některé nejasnosti se odvíjejí rovněž od ne zcela přesně 
defi novaného vztahu kriminalistiky a policejních věd. Na aktuální potřebu tuto otázku 
řešit upozorňuje řada autorů, avšak na obecně akceptovatelné řešení si budeme muset 
ještě počkat.11 Na druhé straně je mimo veškerou diskusi nesporný metodologický význam 
kriminalistiky nejen pro činnost policejně bezpečnostních orgánů, ale i pro policejní vědy 
vůbec.12 

Podstata a pojem kriminalisticko-technické činnosti

Podstatu kriminalisticko-technické činnosti vystihují nejlépe následující 
charakteristické znaky. Kriminalisticko-technickou činností mohou oprávněné subjekty, 
při respektování místní a věcné příslušnosti: pronikat do struktury těch společenských 
vztahů (osobních, právních, ekonomických apod.), které nás zajímají v  souvislosti se 
sledovaným objektem, studovat vliv různých faktorů na psychiku člověka (podezřelého, 
poškozeného, svědka) a  vyvozovat závěry z  jeho reakcí; podle získaných výsledků 
stanovit či doporučit další postup příslušných orgánů, pronikat velmi hluboko do různých 
materiálních změn, zjišťovat a odhalovat poruchy ve struktuře a uspořádání hmotných 
částic, sledovat změny v trvání a průběhu různých jevů, procesů a událostí v policejně 
bezpečnostní činnosti. 

10 Podrobněji viz Závazný pokyn policejního prezidenta č. 133/2001, kterým se upravuje postup při dožádání 
a provádění předstíraného převodu, Závazný pokyn policejního prezidenta č. 149/2001, kterým se upravuje 
postup při vyžadování použití sledování osob a věcí pro účely trestního řízení, Závazný pokyn policejního 
prezidenta č. 141/2001, kterým se upravuje postup při použití agenta atd.

11 HOLOMEK, J. a T. ŠIMANOVSKÁ. Úvod do metodológie praktických vied. (Policajné vedy ako vedy praktické.) 
Bratislava: APZ, 2002, s. 133–135.

12 VAVERA, F. a M. BRUNOVÁ. Kriminalisticko-bezpečnostní činnost a její druhy. In: PORADA V. a kol. Bezpečnostní 
vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. Plzeň: A. Čeněk, 2019, s. 345–346.
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Kriminalisticko-technickou činností rozumíme druh kriminalisticko-bezpečnostní 
činnosti, který je tvořený systémem kriminalisticko-technických metod, prostředků 
a postupů, realizovaný především pracovníky kriminalisticko-technických a znaleckých 
(expertizních) pracovišť Policie České republiky, při plnění úkolů vyplývajících ze zákonné 
právní úpravy a navazujících interních normativních instrukcí, směřující k zajištění důkazů 
pro trestní řízení, s cílem přispět k řádnému objasnění věci.

Úkoly kriminalisticko-technické činnosti

Pro bohatost obsahu kriminalisticko-technické činnosti není možné a  ani účelné 
vyjmenovávat všechny úkoly, které plní. Nicméně mezi základní úkoly patří zejména 
proces vyhledávání, fi xace, shromažďování, zkoumání a vyhodnocování kriminalistických 
stop a jiných důkazů a informací.

Formy a metody kriminalisticko-technické činnosti 

Kriminalisticko-technická činnost nevykazuje tak úzkou vazbu na zákonnou právní úpravu, 
resp. trestní řád. To je dáno faktem, že používání kriminalisticko-technických metod 
a v rámci nich uplatnění kriminalisticko-technických prostředků se rozvíjí daleko bouřlivěji 
než právní úprava, která na tento vývoj není schopna adekvátně reagovat. Na druhé straně 
ne všechny metody či nasazení techniky představují zásah do  práv a  svobod občanů, 
a tedy ne vždy nezbytně vyžadují rigorózní právní úpravu. 

Podle subjektů realizace rozlišujeme tyto formy: 1. obecná kriminalisticko-technická 
činnost, uskutečňovaná kriminalistickým technikem, 2. speciální kriminalisticko-technická 
činnost, realizovaná specializovaným odborníkem, 3. kriminalistickým expertem (znalcem), 
4. ostatní kriminalisticko-technická činnost, prováděná policejními orgány, případně 
dalšími oprávněnými subjekty. 

Metody kriminalistické praktické činnosti jsou v  odborné literatuře v  zásadě shodně 
členěny na:

1. obecné poznávací metody, užívané v kriminalistické vědě i praktické činnosti, 
2. metody převzaté z jiných vědních oborů,
3. specifi cké metody, které vznikly v rámci kriminalistiky nebo se uplatňují převážně 

v ní.13 

Vymezený systém kriminalisticko-technických metod nelze samozřejmě považovat 
za uzavřený. Opak je pravdou, neboť s prohlubujícím se vědeckým poznáním a dalším 
rozvojem vědecko-technických poznatků je možné s vysokou pravděpodobností očekávat 
jisté modifi kace stávajících metod nebo doplňování daného systému o metody zcela nové. 

13 PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Brno: CERM, 2001.
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Síly a prostředky kriminalisticko-technické činnosti 

Pod silami kriminalisticko-technické činnosti rozumíme nejen ty subjekty, které využívají 
kriminalisticko-technické metody, prostředky, postupy a  operace v  celé jejich šíři, ale 
i  ty, jež aplikují do  praxe pouze některé z  nich. V  nejširším slova smyslu můžeme jako 
potenciální adresáty kriminalistických poznatků uvést i  mimorezortní subjekty, např. 
státního zástupce, příslušníka Bezpečnostní informační služby apod. Za základní subjekty 

však považujeme: a) kriminalistického technika, b) kriminalistického experta (znalce), c) 
policejní orgány. 

Při uskutečňování kriminalisticko-technické činnosti využívají oprávněné subjekty 
různorodé kriminalisticko-technické prostředky. Jimi se „…rozumí různá technická 

zařízení, přístroje, materiály, nástroje, postupy, způsoby a pravidla jejich použití.“ 
Optimální a systémové použití dostupných kriminalisticko-technických prostředků pro 
vyhledávání, fi xaci, zajišťování a  zkoumání stop a  jiných věcných důkazů představuje 
kriminalistická laboratoř. 

Závěr

V odborném sdělení se předkládá obecná charakteristika regulativního významu norem 
trestního práva pro kriminalisticko-bezpečnostní činnost, která je nezbytná pro následnou 
diferenciaci jednotlivých druhů organizačně taktických forem policejně bezpečnostních 
činností. Je třeba však uvést, že každá klasifi kace, tedy i předkládané vymezení organizačně 
taktické formy a druhů policejně bezpečnostní činnosti, předpokládá jistou míru abstrakce 
a nezbytně nutnou míru zjednodušení zkoumané problematiky. Policejně bezpečnostní 
činnost představuje jednotný systém, který se také takto navenek projevuje. Dílčí 
subsystémy vykazují vzájemně úzké vazby a některé metody a formy práce jsou proto 
využívány jak v kriminalisticko-bezpečnostní, tak správně bezpečnostní činnosti a v jejich 
konkrétních druzích. Typickým příkladem je uplatňování strategických metod, tj. prevence 
(preventivně výchovná činnost) a represe (donucení). Na druhé straně je však třeba říci, 
že ne všechny policejně bezpečnostní orgány mají stejné možnosti k  jejich naplňování. 
Vždy musíme uvažovat v rámci pravomocí a kompetencí, které byly danému policejně 
bezpečnostnímu orgánu svěřeny.
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