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Použití rentgenové práškové difrakce a dalších 

instrumentálních metod při identifikaci stop a při 

dokazování 

 

Vilém Bartůněka*, Marie Švecováb 

 

Abstrakt 

Instrumentální analýza nabízí řadu metod, které mohou spolehlivě a v krátkém časovém 

horizontu určit chemickou povahu stop. Pro organickou analýzu je klíčová hmotnostní 

spektroskopie jako nejvíce zavedená metoda. Existuje ale celá řada dalších metod vhodných 

pro orientační stanovení, určení prvkového složení, analýzu anorganických, organických nebo 

směsných vzorků či nedestruktivní analýzu obsahu uzavřeného v obalu. Popisem několika 

těchto metod se zabýváme v tomto příspěvku, jmenovitě rentgenovou difrakční analýzou, 

rentgenovou fluorescenční analýzou, rastrovací elektronovou mikroskopií a vibrační 

mikrospektroskopií. Dále shrnujeme možnosti terénní instrumentální analýzy a uvádíme 

některé zásady pro správné užití metod z hlediska bezpečnosti práce. 

 

Klíčová slova 

Rentgenová difrakce; spektroskopie; Ramanova mikrospektroskopie; Rastrovací elektronová 

mikroskopie; analýza stop; mikro; forenzní analýza 

 

Abstract 

Instrumental analysis offers a number of methods that can be to use in a short timeframe to 

determine the chemical nature of the forensic samples. For organic analysis, mass spectroscopy 

is important as the most established method. But there are many other methods suitable for 

tentative determination, determination of elemental composition, and analysis of inorganic, 

organic or mixed samples or nondestructive chemical analysis in a closed container. Some of 

these methods are discussed in this paper, namely X-ray diffraction, X-ray fluorescence 

analysis, scanning electron microscopy and vibrational microspectroscopy. Furthermore, we 

also summarize possibilities of field instrumental analysis and add some guidelines for the 

proper use of methods for safe applying of the methods  

 

Key words 

X-ray diffraction; spectroscopy; Raman microspectroscopy; Scanning electron microscopy; 

micro; track analyses; forensic analysis 

 

Úvod 

 

Instrumentální analýzu je možné v dnešní době využit pro rychlou a spolehlivou identifikaci 

stop ve forenzní analýze. Zatímco v identifikaci stop s hlavní organickou složkou je 

nejvýznamnější analytickou metodou hmotností spektroskopie, která je i součástí mnoha 
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norem, v případě anorganického vzorku nebo vzorku smíšeného je nutno zapojit i další postupy. 

Mnoho postupů instrumentální analýzy může být destruktivního charakteru, tj. při analýze 

dojde ke zničení vzorku nebo jeho části. To může být problém při následném zpracování stop 

nebo při znaleckých sporech, zejména pokud je vzorku velmi malé množství. V následujícím 

příspěvku se zabýváme několika instrumentálními metodami, které lze použit nedestruktivně a 

to jak pro získání orientační či prvotní informace o povaze vzorku, tak v některých případech 

pro konečnou identifikaci stopy a zároveň jimi lze zkoumat i mikroskopická nebo téměř 

mikroskopická množství. 

 

Rentgenová difrakční analýza a její využití k identifikaci stop 
Rentgenová prášková difrakce se využívá při identifikaci především anorganických, ale i 

organických krystalických látek a omezeně i pro charakterizaci látek amorfních. Obsahem 

příspěvku je možnost využití této metody i některých dalších metod založených na 

elektromagnetickém záření pro určení chemického složení stop, ale také jistý potenciál pro 

získání dalších informací, například o výrobním postupu, kontaminaci a dalších. V této části 

příspěvku bude i prezentace praktického využití při řešení recentní kauzy.  

Rentgenová difrakční analýza využívá difrakci elektromagnetického záření v rentgenové části 

spektra k určování krystalové struktury látek. Prášková rentgenová difrakční analýza je analýza 

materiálů ve formě prášků ačkoliv celý koncept lze využít i pro orientované povrchy, vrstvy 

nebo amorfní látky. Na Obr. 1 je vidět rozdíl mezi difraktogramem (diffraction pattern) 

monokrystalu dusičnanu barnatého a difraktogaramem prášku téže látky, která se používá do 

pyrotechnických směsí. Je zde vidět rozdíl, kdy orientovaná vrstva plochého monokrystalu 

ukazuje pouze určité reflexe (peaky) daných krystalografických rovin. Příklad dusičnanu 

barnatého, používaného do pyrotechnických směsí, ilustruje nutnost opatrného posuzování 

v případě této metody. Zatímco na Obr. 1 a) je difraktogram orientovaného monokrystalu na 

Obr. 1 b) je prášek s náhodně orientovanými zrny. Je vidět, že v případě orientované vrstvy, 

v tomto případě plochého monokrystalu, některé reflexe zmizely, což může komplikovat 

identifikaci látky a případně vést ke špatné interpretaci získaných dat.  

 

Obr. 1 - Difraktogramy dusičnanu barnatého a) orientovaný monokrystal, b) prášek. 
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Zpracování dat je nejlépe provádět pomocí specializovaného programu s připojenou databází 

difraktogramů látek (např. X’Pert High Score). Z měření ale lze získat i XY data, která lze 

zpracovat do grafu a ten porovnat s veřejnými zdroji (například z elektronických zdrojů). 

Výhodou metody je, že při správné konfiguraci lze, například na orientované křemíkové 

podložce, měřit i velmi malé množství vzorů (někdy i stěží viditelné) a lze měřit i směsi látek. 

Z poměru ploch peaků lze určovat i relativní zastoupení jednotlivých látek a tedy provádět 

kvantitativní analýzu. Ačkoliv se rentgenová prášková analýza využívá hlavně k analýze 

anorganických látek, lze samozřejmě měřit i látky organické. Je samozřejmě možné narazit na 

limity v mezi detekce a nepřítomnost změřeného difraktogramu v databázi, takže je poté nutné 

změřit standard nebo se spolehnout na jinou metodu. Další možnosti metody jsou i určení 

krystalového napětí krystalů vzorku nebo velikost krystalů za předpokladu, že je pod 100 nm. 

Mezi největší výhody patří jednoduchost analýzy a relativní rychlost jak samotné procedury, 

tak vyhodnocení. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že velmi komplexní směsi může být také velmi 

těžké vyhodnocovat, může to trvat dlouho a může být třeba standardů pro porovnání nebo další 

expertní pomoci. Jako příklad úspěšného užití metody lze uvést recentní případ stanovení 

obsahu neznámé látky v předpokládané otrávené návnadě (Obr. 2). V tomto případě bylo velmi 

rychle a mimo veškerou pochybnost určeno, že šlo o neškodný silikagel, používaný jako 

sušidlo. 

 

Obr. 2 - Difraktogram neznámého vzorku porovnaný s difraktogramem oxidu křemičitého – 

jedná se o stejnou látku. Vpravo nahoře fotografie vzorku. 

 

 

Další instrumentální metody 

 

Rentgenová fluorescence  

Rentgenová fluorescence dále jen XRF (XRF - X-ray fluorescence) je metodou, která využívá 

rentgenové záření k excitaci vnitřních elektronů atomu. Po jejich deexcitaci lze naměřit 

specifické fluorescenční spektrum daného prvku. Metodu lze tedy využít pro stanovaní 

kompletního prvkového složení stop, což může být velice užitečné k jejich identifikaci nebo 

k určení dalšího postupu analýzy. Proto je XRF velice často první analytickou metodou 

aplikovanou při identifikaci stopy. 
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Rastrovací elektronová mikroskopie 

Scanning electron microscopy, dále jen SEM s EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) 

detekcí je asi nejdostupnějším typem elektronové mikroskopie. EDS je detekce 

charakteristického rentgenového záření a podobně jako XRF se používá pro analýzu prvkového 

složení vzorků s tou výhodou, že je možné výskyt prvků v mikrovzorku mapovat, viz Obr. 3. 

 

Obr. 3 - EDS mapy rozložení prvků ve vzorku 

 

Výhoda těchto spojených metod pro forenzní analýzu je zřejmá. Stačí velmi malé množství 

vzorku a kromě mikromorfologie a plastického SEM obrazu získáme zároveň mapu prvkového 

složení. Zároveň ale nelze určit velmi malá množství prvků, což může být někdy zajímavé i 

důležité a v tomto případě je nutné se spolehnout na jiné metody zejména Atomovou absorbční 

spektroskopii (AAS) nebo indukčně vázanou plazmu detekcí hmotnostní spektroskopií (ICP-

MS). Také je nutné vzít v úvahu nutnost povrchové úpravy nevodivých vzorků za předpokladu, 

že mají větší rozměry než zhruba zrnko máku. To ale nebývá v laboratořích problém, pokud 

nevadí například pozlacení 2-5nm vrstvou zlata pro další využití stopy. 

 

Vibrační mikrospektroskopie 

Infračervená spektroskopie je jednou z metod vibrační spektroskopie, která je založena na 

detekci absorbovaného infračerveného záření, čímž poskytuje informaci o struktuře látky. Lze 

měřit vzorky plynné, kapalné i pevné a k dispozici je několik různých technik, jejichž 

společným znakem je potřeba malého množství vzorku. Jednotlivé způsoby měření se pak liší 

v možnosti nedestruktivní analýzy (například techniky ATR, DRIFT). Naopak nevýhodou této 

instrumentální metody je možný překryv signálů rozpouštědel s analytem, vlhkost vzorku a 

pásy oxidu uhličitého z atmosféry nebo nemožnost měřit přes obaly. Stejně jako některé další 

instrumentální metody lze infračervený spektrometr spojit s mikroskopem, který následně 

umožní měřit a identifikovat vzorky o velikosti několik milimetrů. 

Ramanova spektroskopie je metoda, která využívá neelastický rozptyl fotonů na vzorku. Za 

pomoci laserového záření jsou získávány informace o vibračních stavech vazby tj. informace o 

vazebném uspořádání zkoumané látky. Určitá část spektra nese informaci o struktuře látky, což 

se projeví v přítomnosti konkrétní sekvenci úzkých pásů specifické pro danou látku – této 

oblasti se říká oblast otisku prstu (fingerprint). Ramanovou spektroskopií je možno zkoumat 

jak organické, tak anorganické látky. Nevýhodou metody může být obtížnější stanovení 

složitějších směsí látek, kdy se pásy jednotlivých složek mohou navzájem překrývat. Dalším 

limitem metody může být přítomnost fluorescence, která je konkurenčním dějem a může 

překrýt pásy v Ramanově spektru. Metodu lze užít jak pro kvalitativní analýzu, tak pro 

kvantitativní analýzu pomocí metody kalibrační křivky. Velkou výhodou metody je možnost 

analýzy přes obalové hmoty jako je mikroten nebo sklo, což v některých případech může být 

výhodné jak vzhledem k zajištění autenticity stopy, tak z bezpečnostních důvodů. 



12 

 

Nejznámějším případem využití Ramanovy spektroskopie u nás je Metanolová kauza, během 

níž bylo možné stanovovat obsah metanolu v uzavřených lahvích s alkoholem. Spojením 

Ramanovy spektroskopie s optickou mikroskopií vzniká unikátní metoda, která umožňuje i 

měření mikroskopických množství stop a je tedy vhodnou metodou první volby zejména pro 

její nedestruktivnost.  

 

Terénní instrumentální metody 

Existuje i několik verzí přenosných instrumentů pro terénní analýzy, které lze s výhodou využít 

pro okamžité analýzy, což ocení jak policisté a specialisté pro ohledání místa činu, tak další 

příslušníci záchranných sborů nebo armády.  

Rentgenová fluorescence (XRF), je nejčastější metodou využívanou v terénu pro stanovaní 

prvkového složení. V praxi se používá „pistolová“ a „kufříková verze instrumentu. Tato metoda 

je poměrně rozšířena a v současnosti její omezenou verzi používají i například sběrny kovových 

odpadů pro identifikaci kovů a slitin.  

Přenosný Ramanův spektrometr a přenosný infračervený spektrometr jsou další instrumentací, 

kterou lze využít například pro identifikaci nebezpečných látek nebo drog. V současné době je 

již na trhu i kombinace obou metod, které se obě řadí do metod vibrační spektroskopie a jsou 

k sobě komplementární.  

Přenosný hmotnostní spektrometr je instrument, který by si starší generace specialistů ani 

nedokázala představit. V současné době se již využívá a prodává s podobným využitím jako 

Ramanova a infračervená spektroskopie, jen jinou aplikací na vzorek i možnostmi detekce.  

 

Rizika hrozící při využívání instrumentálních metod 

Riziko při stanovování neznámých vzorků je nebezpečí, které je spojeno se samotnou 

manipulací se stopou. Hrozit může například otrava nebo nákaza, pominout nelze ani nebezpečí 

kontaminace látkou podléhající regulaci. Metodami, které dokáží, aspoň orientačně, stanovit 

povahu vzorku přes obal, jako je Ramanova spektroskopie, lze z tohoto hlediska s výhodou 

využít. Dalším nebezpečím, které může hrozit, je nebezpečí výbuchu nebo požáru. V praxi jsou 

známy případy, kdy zejména využití laseru jako zdroje záření vedlo k výbuchu. V tomto 

případě je vhodné využít velmi malé množství vzorku a naopak se vyvarovat analýzy přes 

uzavřený obal, která může v případě zažehnutí exploze působit jako zdroj střepin. 

Pokud shrneme obecná bezpečnostní doporučení, tak budou zahrnovat použití pokud možno 

malého množství vzorku, využití ochranných pomůcek (rukavice, laboratorní brýle) a obecné 

dbaní na bezpečnost práce a správnou analytickou praxi. 
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Některé poznámky k problematice dokazování v trestním 

řízení  

 

Eduard Bruna 

 

Anotace 

Článek má ústřední téma dokazování v trestním řízení. To vedle rozhodování představuje 

nejdůležitější činnost OČTŘ. Protože zjišťování skutkového podkladu, na základě kterého se 

přijímají rozhodnutí, ať již ze strany policie, státního zástupce nebo soudu musí být učiněno 

právě prostřednictvím dokazování. Jeho rozsah a standartní kvalitu zásadním způsobem 

ovlivňují základní zásady trestního řízení a příslušná judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu. 

 

Klíčová slova 

Trestní řízení, dokazování, judikatura NS a ÚS, OČTŘ, základní zásady trestního řízení, zásada 

zákonnosti, presumpce neviny, spravedlivý proces 

 

Abstract 

The article contains a central theme of evidence in criminal proceedings. This decision is the 

next most important activity of law enforcement authorities. Since the discovery factual basis 

on which decisions are taken, whether by the police, the prosecutor or the court must be made 

just by evidence. Its scope and standard quality significantly affect the fundamental principles 

of criminal procedure and the relevant case law of the Supreme and Constitutional Court 

 

Key words 

Criminal procedure, evidence, case-NS and the US, law enforcement, basic principles of 

criminal proceedings, the principle of legality, the presumption of innocence, fair trial 

 

V rámci těchto poznámek je nezbytné zároveň připomenout některá přímo související a pro náš 

účel významná rozhodnutí z ustálené judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. To 

minimálně proto, že jejich judikatura trestní řízení velice výrazně ovlivňuje.   

Jinak řečeno, některé poznámky týkající se dokazování v trestním řízení, budou dále 

konfrontovány či doplňovány právě touto vybranou judikaturou.  

Na úvod vycházíme ze známého předpokladu, že jsou dvě nejdůležitější a zásadní činnosti 

orgánů činných v trestním řízení, při naplňování účelu trestního řádu, jak je uveden v § 1 zák. 

č. 141/1961 Sb. v platném znění. Jedna z nich je dokazování a dále je to rozhodování, které de 

facto následuje v té určité a konkrétní trestní věci.  

Předmětem našeho zájmu bude ale nadále právě dokazování. Jde vlastně o jediný možný způsob 

či cestu, kterou OČTŘ si smí obstarávat skutkový podklad, na základě kterého přijímají svá 

rozhodnutí, nebo volí případně jiný postup. Jinak řečeno za nejdůležitější a hlavní účel 

dokazování je možno označit zjišťování skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti v rozsahu, který je nezbytný pro naprostou většinu rozhodnutí OČTŘ v trestním 



14 

 

řízení. Tedy tak, jak má na mysli ust. § 2 odst. 4 a odst. 5, věta první a věta poslední trestního 

řádu.  

K tomu například Ústavní soud uvádí: III. ÚS 2065/15 „Orgány činné v trestním řízení mají 

úřední povinnost zjišťovat skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v 

rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí (srov. ust. § 2 odst. 4, odst. 5 trestního řádu). 

Z ústavního principu presumpce neviny, zakotveného v článku 40 odst. 2 Listiny, vyplývá pro 

obecné soudy povinnost při rozhodování o vině zvažovat též takovou verzi případu, že vzhledem 

ke skutkovým okolnostem případu mohlo ke způsobení škodlivého následku dojít bez zavinění. 

Pouze tak mohou obecné soudy dostát požadavkům článku 36 odst. 1 Listiny, jenž obviněným 

osobám zaručuje právo na soudní ochranu.“ 

Stejně tak možno připomenout rozsudek NS: 5 Tz 269/2000 „Závěr o zavinění pachatele musí 

být vždy prokázán výsledky dokazování a musí z nich logicky vyplývat. Závěr o tom, zda tu je 

zavinění ve smyslu trestního zákona a v jaké formě, je závěrem právním. Tento právní závěr o 

subjektivních znacích trestného činu se musí zakládat na skutkových zjištěních soudu, 

vyplývajících z provedeného dokazování stejně jako závěr o objektivních znacích trestného 

činu.“ 

Odborná literatura někdy celkem přiléhavě poznamenává, že zákonná ustanovení o dokazování 

představují vlastně návod pro racionální postup OČTŘ v trestním řízení při vytváření 

skutkového podkladu, který potřebují pro svá rozhodnutí. Dále pak, že jejich dodržováním se 

zároveň poskytuje záruka zákonnosti procesu, který je veden proti obviněnému, potažmo 

obžalovanému při uplatňování jeho práv. Současně jde o nezbytnou podmínku přípustnosti 

použití každého důkazu. Dokazování je zásadním způsobem ovlivňováno základními zásadami 

trestního řízení, tedy těmi, které jsou uvedeny v § 2 zák. č. 141/1961 Sb.  

Velice výrazně se zde např. prolínají dvě dále uváděné a jedny z nejdůležitějších a základních 

zásad trestního procesu. Je to zásada zákonnosti, která je zakotvena v § 2 odst. 1 tr. řádu a také 

zásada presumpce neviny § 2, odst. 2 tr. řádu. Tyto požívají současně jasnou a konkrétní ústavní 

ochranu. K tomu můžeme srovnat kupř. dikci čl. 8 odst. 2 LPS, a též čl. 39 LPS. Tedy tato 

zásada stíhání jen ze zákonných důvodů je procesním vyjádřením zásady „nullum crimen sine 

lege“, jak uvádí nauka, a patří skutečně v zásadách trestního řízení na první místo. A k té další, 

tj. k presumpci neviny možno z ústavního rámce připomenout čl. 40, odst. 2 LPS. V této 

souvislosti však nejde jen o zakotvené v zákoně garance a meze působení veřejné moci v této 

oblasti. Praxe je totiž musí bezezbytku respektovat. Vždyť Ústavní soud zásadu stíhání jen ze 

zákonných důvodů označuje dokonce ve své judikatuře za jeden z pilířů demokratického 

právního státu a ústavnosti. Presumpci neviny běžně označuje jako jednu ze stěžejních a 

nejdůležitějších zásad trestního řízení.    

Naši pozornost, ale nyní v návaznosti na uvedené upřeme přímo k příslušné judikatuře, která 

právě má významný a zásadní vliv na provádění, kvalitu a výsledky procesu dokazování 

v trestním řízení.  

S odkazem na již řečené, připomeňme, že jen takové zákonné zjištění důkazního stavu věci, 

které je výsledkem dokazování, provedeného v odpovídající kvalitě a potřebném rozsahu, má 

schopnost vést ke správnému, spravedlivému a přesvědčivému rozhodnutí v projednávané věci. 

To ovšem za předpokladu, že budou dodrženy bezezbytku všechny zákonné požadavky 

s trestním procesem spojené. 

K tomuto například možno připomenout rozhodnutí: I. ÚS 2726/14 „Obecné soudy hodnotí 

důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností 

případu jednotlivě i v jejich souhrnu (§ 2 odst. 6 trestního řádu). Jsou povinny postupovat vůči 

obviněnému nestranně, tedy nic v jejich postupu nesmí naznačovat, že předjímají výsledek 
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řízení na základě negativního hodnocení osoby obviněného. Mezi takové případy patří to, když 

obecný soud vyvozuje skutkové závěry taktéž ze skutečností souvisejících s povahovými rysy 

obviněného, které pro posouzení určité skutkové otázky nemají žádný význam. Tak okruh 

důkazů, jejichž prostřednictvím soud dokazuje konkrétní skutek spáchaný v daném čase a na 

daném místě, nemůže uzavírat poukaz na předchozí trestnou činnost obviněného. Takový postup 

představuje zaujatost vůči osobě obviněného a porušuje tím jeho právo na nestranný soud.“ 

Nebo rozhodnutí NS: 8 Tdo 426/2014 „Účelem dokazování je zjistit skutkový stav věci, o němž 

nejsou důvodné pochybnosti, v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí soudu. Soud rozhoduje 

o tom, jakými důkazními prostředky bude objasňovat určitou okolnost, která je důležitá pro 

zjištění skutkového stavu, a shromážděné důkazy hodnotí podle vnitřního přesvědčení 

založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Z pojetí 

této zásady vyjádřené v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. plyne, že rozsah dokazování nemůže být 

bezbřehý a soud nemusí vyhovět všem důkazním návrhům stran. Z uvedeného rámce dokazování 

musejí soudy vycházet i tehdy, je-li skutkový stav třeba zjišťovat toliko na základě důkazů 

nepřímých, jež nedokazují přímo vinu či nevinu určité osoby, ale dokazují skutečnost, z níž lze 

na vinu či nevinu takové osoby usuzovat. Trestní řád neobsahuje žádná pravidla, pokud jde o 

míru a hodnotu důkazů k prokázání určité skutečnosti. Odůvodnění rozhodnutí opřené o 

skutkový stav zjištěný na základě řetězce navzájem si neodporujících nepřímých důkazů nelze a 

priori považovat za méně přesvědčivé, než takové, které by vyplývalo z přímých důkazů, a to 

ani tehdy, bylo-li možno dokazování doplnit ještě o další nepřímé důkazy. Existují případy, kdy 

i menší počet sice nepřímých, leč závažných a navzájem provázaných důkazů zcela postačí k 

zjištění skutkového stavu v mezích ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř.“ 

Vraťme se nyní alespoň krátce a podrobněji k některým mimořádně významným ústavním 

limitům našeho trestního řízení, které byly již vpředu uváděny.   

Základním vodítkem pro výklad zákonných limitů trestního řízení je teze, ze které vyplývá, že 

„Nedílnou součástí pojetí demokratického právního státu je naprosté respektování ústavně 

zaručených práv a svobod“. Z této známé charakteristiky vyplývá jejich zvláštní postavení. 

Neboť pokud jde o základní lidská práva a svobody, některé z nich patří do námi zkoumané 

problematiky, pak tato nejsou odvozována od moci státu.  Protože stát je neuděluje člověku 

vrchnostenským, legislativním aktem, ale on jako přirozená práva náležející jedinci, je uznává 

a zaručuje jejich ochranu. To si musíme zdůraznit právě ve vztahu k trestnímu řízení. Toto 

řízení je svou podstatou souborem institutů, které do zmiňovaných základních lidských práv a 

svobod často a mnohdy značně, výrazně a kategoricky zasahují. Tyto zásahy ovšem se musí dít 

jen v mezích tzv. ústavního rámce. Subjektem, pro který je kodifikována, či mezinárodními 

smlouvami sjednána taková zmiňovaná zvláštní ochrana, jsou zpravidla fyzické osoby. Pokud 

ale je to z povahy věci možné, tak sem patří i osoby právnické. Nutno pro úplnost dodat, že 

v některých případech takto vystupuje též stát, jako zvláštní právnická osoba.  

S ohledem na zásadní význam základních lidských práv a svobod je nezbytné, aby jim byla 

poskytována veřejnou mocí naprostá, spolehlivá a efektivní ochrana. Jejich naplňování musí 

být vždy zajištěno. Tato ochrana je poskytována nejen prostřednictvím tzv. obyčejných zákonů, 

ale též je právě poskytována na úrovni ústavních zákonů a mezinárodních smluv či úmluv. Také 

řada rozhodnutí Ústavního soudu se jimi zabývá, striktně je vykládá, garantuje a požaduje.  

Jistě je možno zjistit jejich určitá omezení, případně porušení, která zde lze výjimečně připustit. 

Nicméně však jen za situace, když jsou splněny podmínky pro takovéto omezení či porušení ze 

strany OČTŘ. Tedy takové, které jsou přímo vymezeny Ústavou, Mezinárodními smlouvami 

nebo LPS.  
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Jejich podobu nalezneme nejvíce konkretizovanou právě v LPS. Zde jde především o čl. 2, odst. 

2; čl. 8, odst. 2; čl. 36 a násl. tohoto zákona. Ale též např. o čl. 6, odst. 3 Úmluvy o lidských 

právech a základních svobodách, zákon č. 209/1992 Sb.   

V této souvislosti se setkáváme s požadavkem uskutečnění spravedlivého procesu – fair trial, 

který je nezbytnou podmínkou pro spravedlivé rozhodnutí v konkrétní projednávané věci.  

Již výše vzpomenutý zákonný proces je jistě conditio sine qua non spravedlivého rozhodnutí. 

A právě zákonnost takového procesu je vymezena v mantinelech daných příslušnými 

zákonnými ustanoveními a mezinárodními uzavřenými smlouvami, včetně judikatury 

Nejvyššího soudu, a především Ústavního soudu. 

Ten v zásadě obsahuje tyto elementární požadavky: 

Právo obrátit se na soud, aby poskytl ochranu jednotlivci a rozhodl o vině či trestu, případně o 

ochranném opatření. Tento požadavek ústavně chrání čl. 90 Ústavy ČR nebo čl. 40, odst. 1 

LPS. 

K tomuto požadavku možno například uvést jako dlouhodobý názor z konstantní judikatury 

Ústavního soudu, který lze krátce zformulovat s přihlédnutím např. k jeho nálezu III. ÚS 

150/93, nebo II. ÚS 623/05 asi takto: „Zásadu spravedlivého procesu, která vyplývá z čl. 36 

LPS, je třeba vykládat tak, že v řízení před obecným soudem musí být dána jeho účastníkovi, 

mimo jiné, možnost navrhnout důkazy, jejichž provedení pro prokázání svých tvrzení pokládá 

za potřebné. Tomuto procesnímu právu účastníka odpovídá povinnost soudu nejen o 

navržených důkazech rozhodnout, ale také – pokud návrhu na jejich provedení nevyhoví – ve 

svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů navržené důkazy neprovedl. V případě, že tak 

obecný soud neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných 

procesních předpisů, ale současně postupuje v rozporu se zásadami vyjádřenými v Hlavě 5 LPS 

a důsledku toho, též s čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR“, čl. 36 odst. 1, příp. čl. 38 odst. 2 LPS. 

Krátce řečeno jde v citovaném případě, o tzv. opomenuté důkazy, které zakládají nejenom 

nepřezkoumatelnost vydaného rozhodnutí, ale současně jeho protiústavnost.   

Dále pak je to právo na spravedlivé řízení, tedy na proces zaručující určité jeho kvality.  

 Můžeme zde připomenout v této souvislosti i podíl znaleckého posuzování věci, vzhledem 

k auditoriu, které tu na konferenci máme.  

Tak například lze uvést velice dobrý a mimořádně kvalitní nález: I. ÚS 4457/12 

„Princip presumpce neviny vyžaduje, aby to byl stát, kdo nese konkrétní důkazní břemeno; 

existují-li rozumné pochybnosti, nelze je vyložit v neprospěch obviněného, resp. obžalovaného, 

ale naopak je nutno je vyložit v jeho prospěch. Z principu presumpce neviny plyne pravidlo in 

dubio pro reo. Ani vysoký stupeň podezření sám o sobě není s to vytvořit zákonný podklad pro 

odsuzující výrok. Trestní řízení vyžaduje ten nejvyšší možný stupeň jistoty, který lze od lidského 

poznání požadovat, alespoň na úrovni obecného pravidla „prokázání mimo jakoukoliv 

rozumnou pochybnost“. 

Ze zásad dokazování v novodobém trestním procesu vyplývá požadavek kritického hodnocení 

všech důkazů, včetně znaleckého posudku. Znalecký posudek je nutno hodnotit stejně pečlivě, 

jako každý jiný důkaz; ani on á priori nepožívá větší důkazní síly a musí být podrobován 

všestranné prověrce nejen právní korektnosti, ale i věcné správnosti. Hodnotit je třeba celý 

proces utváření znaleckého důkazu, včetně přípravy znaleckého zkoumání, opatřování 

podkladů pro znalce, průběh znaleckého zkoumání, věrohodnost teoretických východisek, jimiž 

znalec odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem a způsob vyvozování jeho 

závěrů. Znalec nesmí sám vyloučit některé z předložených podkladů jen proto, že nezapadají 
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do jím vytyčené verze události. Vyvstanou-li pochybnosti o věcné správnosti znaleckého 

posudku, je orgán činný v trestním řízení povinen, v souladu se zásadou oficiality a zásadou 

vyhledávací (§ 2 odst. 4, 5 tr. ř.), pokusit se odstranit vzniklé pochybnosti obstaráním důkazů 

dalších. V případě závažných skutkových rozporů a pochybností, které se nepodaří odstranit, 

musí soud postupovat podle pravidla in dubio pro reo a rozhodnout ve prospěch obviněného.“ 

Nebo též nález: IV. ÚS 1291/12 „Porušení principu presumpce neviny v důsledku 

desinterpretace důkazů. 

Obecný soud musí dodržet vysoký standard i tam, kde jde o hodnocení vypovídací schopnosti a 

hodnověrnosti důkazů. Jde-li o jejich hodnocení, procesní předpisy sice ponechávají volnost 

soudci obecného soudu, avšak nemůže jít o volnost absolutní, nevázanou na zkušenostmi 

prověřenou pravděpodobnost určitých skutečností. Důkaz musí být odrazem skutečných 

událostí a situací, což má garantovat, aby byl jednotlivec uznán vinným na podkladě 

objektivních a skutečnosti odpovídajících zjištění, protože pouze ona jsou způsobilá 

ospravedlnit krajní opatření spočívající ve zbavení jednotlivce jeho osobní svobody.“ 

Připomeňme, že právě záruky spravedlivého procesu obsahuje Úmluva, Pakt, Ústava, LPS a 

též Trestní řád. Na tomto místě je nutno zvláště zdůraznit a podtrhnout zásadní a 

nezastupitelnou úlohu základních zásad trestního řízení, obsažených v § 2 zák. č. 140/1961 Sb. 

v platném znění.  

V této souvislosti pak připomínáme, že všechna práva zaručována jak Ústavou, Mezinárodními 

smlouvami či obyčejnými zákony, jsou pod ochranou obecných a nezávislých soudů. Tedy tak, 

jak má na mysli čl. 90 Ústavy, co již bylo vpředu také zdůrazněno. Navíc, kromě soustavy 

obecných soudů, je zde ještě právě Ústavní soud.  Ten je, jak známo z čl. 83 Ústavy, soudním 

orgánem ochrany ústavnosti.  

V souvislosti s naším tématem, ve kterém jsme si připomněli některá, velice zásadní,  

rozhodnutí Ústavního soudu, nám však nepůjde o abstraktní kontrolu prováděnou také 

Ústavním soudem. Ale jde v danou chvíli přímo o konkrétní kontrolu, tedy pravomoc 

Ústavního soudu přezkoumat jednotlivá konkrétní rozhodnutí orgánů veřejné moci v té které 

konkrétní věci. Tedy z pohledu toho, zda bylo porušeno ústavně zaručené právo subjektu, který 

tvrdí, že byl takto poškozen právě veřejnou mocí. Tzn. postupem, jak má na mysli § 72 zák. č. 

182/1993, o Ústavním soudu v platném znění. V tomto případě je ústavní stížnost procesním 

prostředkem k ochraně ústavně zaručených práv a svobod. Vždyť příslušná rozhodnutí 

Ústavního soudu jsou velmi významná a čl. 89 odst. 2 Ústavy striktně stanovuje, že vykonatelná 

rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby.  

Nezbytné je také v této souvislosti zdůraznit, že mimo jiné rozhodnutí Ústavního soudu chrání 

ústavně zaručená práva a svobody v konkrétních, již rozsouzených věcech. Nicméně lze je 

chápat ještě v obecnějším smyslu, a to tak, že dotvářejí ústavnost státu. Mají tímto způsobem, 

pochopitelně, též výrazný vliv na rozhodování například obecných soudů. S ohledem na 

rozsáhlé názorové argumentace, které vycházejí z třech různých pojetí závaznosti ústavních 

nálezů, se též přikláníme k jednomu z nich. Tedy k takovému, které vychází z toho, že 

závaznost nálezu Ústavního soudu je následující: „Závazný je výrok nálezu Ústavního soudu a 

ty části jeho odůvodnění, ze kterých výrok vyplývá a které také obsahují nosné důvody výroku.“ 

Tedy jsou závazné jen ty části odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu, které jsou 

bezprostředně svázány s právním názorem, který je uveden ve výroku nálezu. Jsou to tedy ty 

části odůvodnění, bez nichž samotný výrok nálezu nemůže obstát. Zde stojíme na stanovisku, 

přikláníme se k němu, že tato část odůvodnění nálezu Ústavního soudu má obecnou závaznost.  

Co se týče dokazování v trestním řízení, je to především Hlava 5 tr. řádu, kterou uvozují obecná 

ustanovení obsažená v ust. § 89 zák. č. 141/1961 Sb. Toto stěžejní zákonné ustanovení 
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vymezuje obecně předmět a rozsah dokazování v trestním řízení.  Přičemž předmětem 

dokazování je třeba rozumět okruh skutečností, které je nutné v trestním řízení dokazovat.  

Podle nauky jsou to v zásadě tři okruhy, tři skupiny okolností, tak jak je známe, přičemž k této 

problematice se velice úzce váže pojem rozsah dokazování. Tedy určení hranic dokazování, 

množství a kvality důkazů, jimiž má být prokázán konkrétní okruh dokazovaných skutečností. 

Ten je právě vymezen předmětem dokazování. Vzájemný vztah a vyváženost předmětu a 

rozsahu dokazování, výrazně ovlivňuje z pochopitelných důvodů vlastní výsledek dokazování.   

Jedna z naprosto stěžejních otázek trestního řízení je prokazování viny osoby, proti které se toto 

řízení vede. V této souvislosti je možno uvést z judikatury Nejvyššího soudu: 4 Tz 5/2009-I 

„Obžalovanému musí být vina bez rozumných pochybností prokázána. Pokud mezi jednotlivými 

důkazy existují rozpory, je povinností soudu zhodnotit věrohodnost a pravdivost každého 

důkazu jednotlivě a poté v souhrnu s ostatními důkazy, což nesmí být činěno v obecné rovině, 

ale vždy ve vztahu ke konkrétní skutečnosti.“ 

V trestním řízení se používají některé specifické termíny, které mají ovšem jednoznačně svůj 

jasný obsah. V první řadě je to již výše zmiňovaný předmět dokazování, kterým se rozumí 

určitý okruh skutečností, takových, které je naprosto nutné dokazovat. Tento okruh skutečností 

a okolností, které je nutno dokazovat v konkrétním případě, je vymezován z pohledu tohoto 

předmětu dokazování a z hlediska rozsahu dokazování. To již bylo také zmíněno. V konkrétní 

trestní věci jsou předmět a rozsah dokazování vždy závislé na skutečných podmínkách a 

okolnostech případu. Na jeho povaze, rozsahu a též na konkrétním stádiu trestního stíhání. Zde 

se právě projevují specifika těch jednotlivých případů, která jsou natolik různá, že můžeme říci 

-  vlastně je to případ od případu. Ty si vyžadují nejen vysokou odbornost příslušného 

pracovníka OČTŘ, ale mnohdy významně závisí na zkušenostech toho, kdo příslušné 

vyšetřování trestné činnosti provádí. Vzniknou-li při shromažďování poznatků, důkazních 

prostředků a vyvozených důkazů stále pochybnosti o stavu skutkového děje, tak jak má na mysli 

ust. § 2 odst. 5, především věta první tr. řádu, musí být vedeno dále důkazní řízení k odstranění 

těchto pochybností.  Jinak by nebylo možno, pokud by pochybnosti zůstávaly o vině osoby, 

proti které se vede trestní řízení, spolehlivě věc rozhodnout. Pochopitelně za takového stavu 

věci by v případě neodstranění pochybností přicházelo v úvahu užití § 2 odst. 2 tr. řádu. 

Velice významnou byla v tomto směru novelizace trestního řádu přijatá zákonem uveřejněným 

pod č. 265/2001 Sb., ve kterém došlo k úpravě § 89 odst. 2 tr. řádu. Zde formulovaná věta druhá 

a s nimi věta třetí téhož ustanovení, posílily postavení stran v procesu dokazování. Tedy tak, 

jak již dávno mohl zákonodárce učinit po vzoru zahraničních zkušeností, když měnil podobu § 

2 odst. 5 věta první tr. řádu v platném znění.       

Zde ale naráží současná praxe mnohdy na neochotu OČTŘ provádět důkazy, které jim byly 

navrženy. Jejich argumentace bývá často vedena snahou též navržené důkazy bez adekvátního 

zdůvodnění odmítat, nebo jejich neprovedení někdy vůbec ani raději nekomentovat. Na okraj 

poznamenáváme, že pokud by taková situace nastala a probíhalo již  řízení před soudem, pak 

takový postup by byl minimálně v rozporu s ust. § 125 tr. řádu.   

K tomu je možno například srovnat rozhodnutí NS: 8 Tdo 426/2014 „Účelem dokazování je 

zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v rozsahu, který je nezbytný pro 

rozhodnutí soudu. Soud rozhoduje o tom, jakými důkazními prostředky bude objasňovat určitou 

okolnost, která je důležitá pro zjištění skutkového stavu, a shromážděné důkazy hodnotí podle 

vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v 

jejich souhrnu. Z pojetí této zásady vyjádřené v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. plyne, že rozsah 

dokazování nemůže být bezbřehý a soud nemusí vyhovět všem důkazním návrhům stran. Z 

uvedeného rámce dokazování musejí soudy vycházet i tehdy, je-li skutkový stav třeba zjišťovat 

toliko na základě důkazů nepřímých, jež nedokazují přímo vinu či nevinu určité osoby, ale 
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dokazují skutečnost, z níž lze na vinu či nevinu takové osoby usuzovat. Trestní řád neobsahuje 

žádná pravidla, pokud jde o míru a hodnotu důkazů k prokázání určité skutečnosti. Odůvodnění 

rozhodnutí opřené o skutkový stav zjištěný na základě řetězce navzájem si neodporujících 

nepřímých důkazů nelze a priori považovat za méně přesvědčivé, než takové, které by vyplývalo 

z přímých důkazů, a to ani tehdy, bylo-li možno dokazování doplnit ještě o další nepřímé důkazy. 

Existují případy, kdy i menší počet sice nepřímých, leč závažných a navzájem provázaných 

důkazů zcela postačí k zjištění skutkového stavu v mezích ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř.“ 

Případně též Nález ÚS č. 48/2000 „Neprovedení významného důkazu vede k porušení zásady, 

že soud objasňuje i bez návrhu stran, stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i neprospěch 

obviněného. Jeden z důkazů nebyl soudem proveden důsledně, ač právě takové jeho provedení 

mohlo přispět k odstraňování důvodných pochybností stran skutkového stavu věci ohledně 

stěžovatelovy viny. S jinými důkazy navrženými stěžovatelem se obecný soud nevypořádal 

zákonným způsobem, neboť jeden z důkazů odmítl účelově bez toho, že by k tomu byl dán 

jakýkoliv konkrétní faktický důvod, jiný důkaz odmítl, aniž k tomu byl podle trestního řádu 

oprávněn, vzhledem k odborné stránce věci, jíž se měl důkaz týkat.“ 

V uváděných souvislostech je ještě vhodné připomenout další naprosto stěžejní zásadu 

provázející dokazování v trestním řízení a upravenou v § 2, odst. 6 tr. řádu, tj.  – zásadu volného 

hodnocení důkazů. Ta má přímou návaznost na zjišťování skutkového stavu věci tak, jak jsme 

ji zmiňovali v souvislosti s ustanovením § 2, odst. 5 tr. řádu.  

K této problematice se dlouhodobě vyjadřuje Ústavní soud v celé řadě svých nálezů. Možno 

uvést kupříkladu III. ÚS 61/94, III. ÚS 95/97, III. ÚS 173/02, případně též další. Také v těchto 

dalších významných judikátech vyložil pojem tzv. opomenutých důkazů právě ve spojení se 

zásadou volného hodnocení důkazů. Podle nich zásada volného hodnocení důkazů neznamená, 

že by soud ve svém rozhodování a úvahách o něm měl na výběr, které z provedených důkazů 

vyhodnotí a které ne. Nebo o které z provedených důkazů své skutkové závěry opře, či je 

naopak opomene. Z toho ovšem dále plyne, že neakceptování důkazního návrhu obviněného 

může mít jen tři důvody.  

Prvním je argument, podle nějž tvrzená skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je 

navrhován důkaz, nemá relevantní souvislost s předmětem řízení.  

Druhým je argument takový, podle kterého důkaz není schopen ověřit ani vyvrátit tvrzenou 

skutečnost. Jeho vypovídací hodnota toho není schopna.  

Třetím důvodem a také argumentem je nadbytečnost důkazu. Tzn., že určité tvrzení, k jehož 

ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován, bylo již v dosavadním řízení bez důvodných 

pochybností, tj. s praktickou jistotou, ověřeno nebo vyvráceno. 

Co dodat závěrem.  

Problematika dokazování patří nepochybně mezi stěžejní pilíře vyšetřování a posuzování 

trestné činnosti a trestního řízení vůbec. Bez dokazování by nebylo možno naplnit účel trestního 

řádu, neboť by nebylo možno postupovat ve věci, přijímat ani vydávat příslušná rozhodnutí, tak 

jak má na mysli § 1 tr. řádu. Trestní soudy jsou povinny jednotlivá ustanovení trestních zákonů 

interpretovat a aplikovat nejen v souladu s trestním řádem, ale též ve světle ústavněprávních 

zásad a řídit se jimi. Brát v úvahu, že mohou nastat případy konkurence více metodologicky 

racionálně obhájitelných interpretačních alternativ. Princip proporcionality trestní represe a 

zásadu ultima ratio nelze chápat tak, že trestní soudy jsou při výkladu jednotlivých typovaných 

znaků trestného činu oprávněny k svévolnému restriktivnímu nebo extenzivnímu výkladu, 

který by šel nad úmysl zákonodárce. (podle nálezu Ústavního soudu III. ÚS 284/12). 
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Je jistě nedořešené, ze strany zákonodárce např. to, že trestní řád, až na malé výjimky, výslovně 

neupravuje v obecné a zásadní rovině procesní důsledky toho, že došlo k porušení zákonné 

úpravy týkající se dokazování v trestním řízení. Tedy, pokud půjde o použitelnost takto 

získaného důkazu. Kromě ust. § 89 odst. 3 tr. řádu prakticky takto významná a důležitá 

problematika upravena striktně není. Je to tedy současně jeden z námětů k určité úvaze de lege 

ferenda v tomto směru a smyslu.  
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K problematike vyhľadávania a zaisťovania biologických 

stôp v SR 

 

Miloš Dankovič 

 

Anotácia 

Cieľom tejto práce je naznačiť možnosti vyhľadávania a zaiťovania biologických stôp pri 

objasňovaní trestnej činnosti v SR. Sústredili sme sa na vyhľadávanie a zaisťovanie 

kriminalistických stôp (biologických) pri realizácii obhliadky miesta činu, resp. stôp na telách 

páchateľov a obetí. Sme zástancami využívania najnovších prostriedkov a svetiel rôznych 

vlnových dĺžok pri vyhľadávaní, dokumentovaní a zaisťovaní materiálnych stôp biologického 

pôvodu, čo predpokladá zlepšenie materiálneho vybavenia pracovísk kriminalistických 

technikov. 

Kľúčové slová: kriminalistická stopa, miesto činu, obhliadka miesta činu, vyhľadávanie stôp, 

zaisťovanie stôp. 

 

Abstract 

The aim of this article is to indicate options of  searching for and collecting the biological traces 

within clarifying crime in Slovak republic. We concentrated to searching for and collecting 

evidence (biological) on the inspection of crime scenes and on the body of perpetrators and 

victims. We support the idea of using individual wavelengths of the light when searching for, 

documenting and collecting evidence of biological origin. This, however presupposes 

improvement of the equipment  used by crime scene technicians.  

 

Key words 

evidence, scene of crime, inspection of crime scenes, searching for evidence, collecting of 

evidence 

 

Úvod  

Správne pochopenie súčasných trendov vyhľadávania a zviditeľňovania kriminalistických stôp 

závisí od základných znalostí fyziky (teórie svetelného žiarenia), osvetľovacích techník 

a používaných metód a prostriedkov. Táto oblasť je v súčasnej policajnej praxi pri vykonávaní 

kriminalisticko-technickej činnosti na mieste činu podceňovaná, preto je možné sa domnievať, 

že aj po vykonaní obhliadky  kriminalisticky relevantnej udalosti zostáva na mieste činu určité 

množstvo kriminalistických stôp latentných a z tohto dôvodu nezaistených. Francúzky 

kriminalista Edmond Locard uvádza: „Každý kontakt zanecháva stopu“. Nájdenie a zaistenie 

kriminalistických stôp na mieste kriminalisticky relevantnej udalosti je vo veľkej miere 

ovplyvňované dostupnými technickými možnosťami, schopnosťami jednotlivcov v rámci 

výjazdovej skupiny využiť technické prostriedky, ktoré majú v tom čase k dispozícii, vrátane 

ich skúseností a zručností. 
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Svetlo 

Základným nástrojom slúžiacim k vyhľadávaniu, dokumentovaniu  a fotografickému 

zaisťovaniu biologických, ale aj mnohých ďalších stôp, je využitie jednotlivých dĺžok 

svetelného  spektra a ich kombinácií. Svetlo môžeme, pre potreby tohto článku, definovať ako 

časť ľudským okom viditeľného spektra elektromagnetického žiarenia s vlnovou dĺžkou vo 

vákuu 380 nm až 780 nm, ktoré v sebe zahŕňa tmavočervenú zložku 780 - 750 nm, červenú 

zložku 750 - 630 nm, oranžovočervenú 630 - 600 nm, oranžovú 600 - 590 nm, žltú 590 - 570 

nm, žltozelenú 570 - 550 nm, zelenú 550 - 510 nm, modrozelenú 510 - 480nm, modrú 480 - 

450 nm, modrofialovú 450 - 420 nm a fialovú zložku s vlnovou dĺžkou 420 - 380 nm. Pre 

potreby vyhľadávania a zaisťovania kriminalistických stôp je využiteľná aj hraničná časť pre 

človeka latentnejšieho spektra v oblasti vlnovej dĺžky medzi 780 nm až 1 mm, a na druhej 

strane spektra ultrafialového svetla v praxi používaného najmä v rozsahu 380 nm až 350 nm. 

Primárnym svetlom pri vyhľadávaní väčšiny stôp je biele svetlo, ktoré tvorí súhrn všetkých 

farebných zložiek. Toto svetlo umožňuje objektívne psycho-fyziologicky vnímať všetky 

odrazené farby vyskytujúcich sa zmien na obhliadaných objektoch. Je ideálne pre fotografickú 

dokumentáciu pri všetkých základných druhoch fotografií. Ak by sme chceli uviesť farebnú 

teplotu zábleskových zariadení pri kriminalistickej fotografii, tá je najčastejšie okolo 5500 K. 

Pre zobrazenie farebných odtieňov, najmä pri fotografickom zaisťovaní stôp pre odborné alebo 

znalecké skúmanie, je vhodné využívať šedé a farebné kalibračné terče. 

 

Vyhľadávanie kriminalistických stôp 

K vyhľadávaniu biologických stôp je vhodné používať už spomínané biele svetlo, napr. vlnovej 

dĺžky 400 - 700 nm, ako základný zdroj svetla. Na krvné stopy, krvné škvrny, kaluže, stekance, 

striekance je vhodné použiť fialové svetlo napr. o vlnovej dĺžke 400 – 430 nm, modré svetlo 

420-470 nm či infračervené svetlo 800 – 900 nm. Telesné tekutiny sú zviditeľnené pri použití 

modrého svetla 420 – 470 nm, UV 350 - 380 nm a fialového svetla 400 - 430 nm. Zlepšiť 

viditeľnosť vlasov a ich fragmentov je možné s využitím fialového svetla 400 – 430 nm 

a modrého svetla 420 – 470 nm. Na fragmenty kostí a zubov sa dobré výsledky dosahujú 

s modrým svetlom 420 - 470 nm, modrozeleným svetlom 450 - 510 nm a zeleným svetlom 490 

- 560 nm. Pri podozrení na tvorbu modrín UV svetlom, napr. s vlnovou dĺžkou 350 - 380 nm 

fialovým svetlo 400 - 430 nm. Tieto svetlá je možné využiť aj pri vyhľadávaní a dokumentovaní 

uhryznutia spolu s infračerveným svetlom 800 - 900 nm. 

Už uvádzané farebné spektrá svetla je možné využiť aj pri vyhľadávaní, dokumentovaní a 

zaisťovaní ďalších druhov stôp, napr. mikrostôp, chemických stôp, daktyloskopických stôp, 

balistických stôp a pod. Svetelné zdroje môžu byť využité samostatne, s príslušným druhom 

filtra, s rôznym uhlom nasvietenia, v protisvetle, s využitím ďalších prídavných zariadení ale 

vždy s ochrannými prostriedkami, ktoré sú pri práci s jednotlivými druhmi osvetlenia 

a zaisťovaní kriminalistických stôp nevyhnutné (Obr. č. 1).   
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Obr. 1 - Schematické znázornenie fotenia kriminalistických  stôp využitím zdroja svetla 

rôznej vlnovej dĺžky. Zdroj: Autor 

 

 

Zaisťovanie stôp 

Na mieste činu je možné zaistiť všetky druhy kriminalistických stôp. Nie sú to len biologické 

stopy ale aj daktyloskopické, mechanoskopické, chemické, balistické, trasologické, resp. 

digitálne stopy (nosičmi záznamu sú CD, DVD, videokazety, fotografie, karty vo 

fotoaparátoch, mobilných telefónoch atď.), na ktorých bola trestná činnosť zaznamenaná. 

Keďže sú trestné činy páchané samostatne, ale aj v súbehu s inými trestnými činmi, je niekedy 

potrebné ich dokumentovať parciálne, v súvislosti s objasňovaním inej závažnej trestnej 

činnosti.  

 

Zaisťovanie biologických stôp 

Spermatické stopy 

Medzi najčastejšie biologické stopy zaistené hlavne v prípadoch znásilnenia, resp. iného 

sexuálneho útoku je sperma páchateľa. Je to bezfarebná lepkavá tekutina vyprodukovaná 

reprodukčnými mužskými orgánmi, ktorá je často nájdená v podobe škvŕn na odeve, na 

posteľnej bielizni, na povrchu tela i v telových otvoroch poškodených. Po vysušení 

spermatickej stopy sa miesta, kde boli zanechané, javia sa ako šedo-biele, niekedy žltkasté 

škvrny. Táto škvrna, ktorá sa nachádza na tkanine, získava po určitej dobe škrobovú tuhosť. 

Podozrivé škvrny alebo tekutiny môžu byť identifikované ako sperma dokonca v prípade, že 

útočník mal vazektómiu1. Existujú muži, tzv. aspermici, ktorí produkujú spermu, avšak tá 

neobsahuje žiadne spermie. Z takejto spermy nie je možné stanoviť genetický profil. 

Zaisťovanie spermy sa najčastejšie vykonáva in natura – zaisťujú sa predmety na ktorých sa 

stopy vyskytujú. Je možné použiť aj sterilné tampóny.   

 

 

 

                                                           
1 Vazektómia alebo sterilizácia muža je zabránenie plodnosti u muža bez odstránenia alebo poškodenia pohlavných 

žliaz. Zákrok spočíva v podviazaní semenovodov. Niektorí si u muža mýlia sterilizáciu s kastráciou. Pri kastrácii 

sa odstránia semenníky alebo pri tzv. testikulárnej pulpektómii sa odstráni konkrétne hormonálne aktívne tkanivo 

- po zákroku sa prestanú tvoriť pohlavné hormóny a mení sa celá osobnosť človeka. Pri sterilizácii ostávajú orgány 

na svojom mieste. 
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Výskyt spermatických stôp  

Stopy na obeti: 

 na povrchu tela, vo vagíne, análnom otvore, ústnej dutine, vo vlasoch, 

 na spodnom prádle, vložkách, tampónoch, 

 na odevných zvrškoch, ktoré mala obeť počas, resp. po spáchaní činu na sebe, 

 na veciach použitých k očisteniu tela, odevu. 

 

Obr. 2, 3 - Stopy na odevných zvrškoch a tele osoby. Zdroj: KR PZ Košice 

 

 

 

 

 

 

    

                   

Stopy na páchateľovi: 

 na povrchu tela, tvári, vlasoch, 

 na spodnej bielizni a odevných zvrškoch. 

Stopy na mieste činu: 

 na posteli, matraci, plachte, deke, prikrývkach a posteľných obliečkach, 

 v prezervatíve, na prezervatíve, resp. jeho obale, 

 na sedadle motorového vozidla, 

 na papierových vreckovkách, kapesníkoch, utierkach a toaletnom papieri, 

 na podlahe miestnosti, v exterieri na zemi (tráva, pôda, lístie atď.) 

 

Obr. 4, 5 - Stopy na mieste činu. Zdroj: KR PZ Košice 

 

 

Pri oznámení, resp. zistení trestného činu a následnom zaistení stôp na mieste činu sa 

používanie rôznych metód, postupov a prostriedkov musí skombinovať s vedomosťami, 

skúsenosťami a zanietenosťou vyšetrovateľov, pracovníkov kriminálnej polície, 

kriminalistických technikov, forenzných expertov a ďalších policajtov, ktorí sa zúčastňujú na 

objasňovaní trestnej činnosti. 

Vyhľadávanie stôp svetlami (napr. Lumatec, Crime-lite alebo Polilight)  s vlnovou dĺžkou 420-

470 nm s použitím farebných filtrov niekedy pomôže nájsť škvrny po sperme aj na priľahlých 
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miestach a veciach. Pri UV žiarení svieti sperma bielo. Pozor: podobne svieti aj bavlna 

a plesne!  

 

Obr. 6 - Stopy spermy na posteľnej           Obr. 7 - Stopy spermy na posteľnej plachte –plachte 

bez použitia svetiel.    použité modré svetlo Crime-Lite s vlnovou  

      dĺžkou 420-470 nm. 

Zdroj: SOŠ PZ Košice                                  Zdroj: SOŠ PZ Košice 

                                         
 

Na mieste činu kriminalistický technici a následne znalci pri skúmaní stôp v laboratórnych 

podmienkach vykonávajú orientačné a špecifické skúšky na zistenie, či sa jedná o spermu, resp. 

iný biologický materiál. Na ich preukázanie je možné použiť viacero prostriedkov. Vzhľadom 

na rozsah tejto práce vymenujeme a vysvetlíme princíp najčastejšie využívaných prostriedkov. 

Orientačná skúška na prítomnosť spermy je vykonávaná pomocou diagnostických krúžkov 

Phosphatesmo KM. Princípom skúšky je farebná chemická reakcia, ktorá je dôkazom 

prítomnosti kyslých fosfatáz nachádzajúcich sa v sperme. Pozitívna reakcia je indikovaná sýto 

fialovým sfarbením bezprostrednej po aplikácii. V prípade negatívnej reakcie k sfarbeniu 

reagenčnej zóny nedochádza, alebo je jej sfarbenie svetloružové. 

Špecifická skúška prítomnosti ľudskej spermy je pomocou testu SERATEC® PSA 

SEMIQUANT. Princípom testu SERATEC® PSA SEMIQUANT je imunochromatografická 

metóda, založená na špecifickej reakcii protilátky a antigénu, ktorej uskutočnenie je detegované 

vytvorením farebnej čiary vo výsledkovom okienku (Obr. č. 8). 

 

Obr. 8 - Test SERATEC® PSA SEMIQUANT 

 

 

Vyhodnocovanie sa vykonáva vizuálne, a to pri dennom svetle alebo umelom bielom svetle. 

Vznik červenej čiary v kontrolnej oblasti (C), oblasti vnútorného štandardu a testovacej oblasti 

(T) dokazuje prítomnosť PSA. Vznik červenej čiary v kontrolnej oblasti (C) a oblasti 

vnútorného štandardu a absencia červenej čiary v testovacej oblasti (T) znamená neprítomnosť 

PSA alebo nízku koncentráciu PSA (pod 2 ng/ml). Absencia červenej čiary v kontrolnej oblasti 

  testovacia oblasť kontrolná oblasť 
miesto 

určené pre   

nanesenie 

vzorky 

oblasť 

vnútorného 

štandardu 

výsledkové 

okienko 
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(C) a oblasti vnútorného štandardu znamená, že test nebol správne vykonaný. Test je potrebné 

zopakovať (Obr. č. 9).  

 

Obr. 9 - Vyhodnotenie testu SERATEC® PSA SEMIQUANT 

    

      negatívny výsledok          pozitívny výsledok       nesprávne vykonaný test 

 

Krvné stopy 

Najčastejšie sa nachádzajú na mieste činu a tele obete vo forme čerstvej krvi alebo usušených 

krvných škvŕn2. Krvné stopy však môžu mať aj iný tvar: napr. kvapky, striekance, stekance, 

šmuhy, krvné cestičky, kaluže a pod. Taktiež ich môžeme nájsť ako krvné odtlačky prstov, 

dlaní, chodidiel, obuvi, ponožiek, ale aj stopy po utieraní (čistení a umývaní )krvi. 

Keď sa krv suší, tmavne vo farbe. Keď sa kompletne vysuší, stmavne do červenkastohnedej, 

niekedy takmer čiernej farby. Pôvodná farba krvi sa môže zmeniť pri jej absorbovaní do 

pórovitého materiálu napr. vlna, bavlna, drevo, omietka apod. Chemické zmeny môžu 

zapríčiniť, že sa krvné škvrny javia ako čierne alebo modré. Na tmavom podklade je krv ťažko 

viditeľná. Na zviditeľnenie slúžia monochromatické žiariče rôznej vlnovej dĺžky.  

Zaisťovanie krvných stôp sa najčastejšie vykonáva zoškrabaním, resp. sterom. Ak sa krvná 

škvrna nachádza na oblečení, na jej skúmanie je potrebné zaslať celé oblečenie, čo najskôr po 

vysušení, na kompletnú analýzu.  

Výskyt krvných stôp 

 na mieste činu – posteľ, podlaha, miesta určené pre zvláštne sexuálne praktiky, 

v kúpeľni - výlevka, osuška, handra, mop na čistenie podlahy, 

 na obeti – na povrchu tela, za nechtami, na spodnom prádle, 

 na páchateľovi – na tele, obuvi, odeve, stery spod nechtov, 

 nástrojoch – použitých pri spáchaní trestného činu, chladné zbrane, fľaša, váza, bytové 

doplnky, ale aj na sexuálnych pomôckach.  

Vyhľadávanie a zviditeľňovanie latentných krvných stôp odporúčame vykonávať 

pomocou súpravy Bluestar® Forensic Tablets. Pri uvedenej metóde sa využíva taktiež 

oxidačná reakcia za katalytického pôsobenia hemoglobínu (železa) nachádzajúceho sa v krvi, 

pričom dochádza k chemoluminiscencii, ktorá je za tmy viditeľná voľným okom. Súpravy 

nereagujú so spermou, slinami a močom (Obr. č. 10). 

 

 

                                                           
2 Neexistuje spoľahlivý spôsob posúdenia veku krvných škvŕn. Čas zrazenia krvi závisí od rôznych faktorov, 

spravidla sa zrazí do 10-20 minút. Samostatné kvapky krvi, ktoré padajú na suchý podklad, sa pri izbovej teplote 

vysušia zhruba za hodinu. Krv z kaluže sa suší pomaly. Čas sušenia ovplyvňuje hlavne teplota a vlhkosť 

prostredia kde sa kaluž nachádza, taktiež veľkosť a hĺbka kaluže. 

 



27 

 

Obr. 10 - Bluestar® Forensic Tablets. Zdroj: Autor 

 

 

Orientačná skúška prítomnosti ľudskej krvi je vykonávaná pomocou diagnostických prúžkov 

Hemophan, Hemastix, resp. iných prostriedkov napr. Hexagon OBTI, Peroxtesmo, Hemident, 

Heglostix (Obr. č. 11, 12).   

 

Obr. 11 - Hemastix. Zdroj: Autor              Obr. 12 - Hexagon OBTI. Zdroj: Autor 

 

                                    
                      

Skúška pomocou diagnostických prúžkov Hemophan® je založená na peroxidázovej aktivite 

hemoglobínu, ktorý katalyzuje oxidáciu indikátora organickým hydroperoxidom obsiahnutým 

v reagenčnej zóne diagnostického prúžku. Pozitívny výsledok, t.j. možnosť výskytu krvi, 

indikuje okamžite vznikajúce intenzívne modrozelené zafarbenie reagenčnej zóny (Obr. č. 13). 

V niektorých prípadoch vzniká zafarbenie s dlhším časovým odstupom, hlavne pri silno 

zriedených a starých krvných stopách. Nezmenené zafarbenie reagenčnej zóny na 

diagnostickom prúžku indikuje negatívnu reakciu t. j. neprítomnosť intaktných erytrocytov a 

voľného hemoglobínu vo vyšetrovanej vzorke (Obr. č. 14). 

 

Obr. 13 - Pozitívny test                                                    Obr. 14 - Negatívny test 

 

 

 

Špecifická skúška prítomnosti ľudskej krvi je vykonávaná testom SERATEC® HemDirect 

Hemoglobin Assay. Princípom testu je imunochromatografická metóda, založená na špecifickej 
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reakcii protilátky a antigénu, ktorej uskutočnenie je detegované vytvorením farebnej čiary vo 

výsledkovom okienku (Obr. č. 15). 

 

Obr. 15 - Vyhodnotenie testom SERATEC® HemDirect Hemoglobin Assay. 

 

 

 

 

Vyhodnocovanie sa vykonáva pri dennom svetle po 5 - 10 minútach po nanesení vzorky. Vznik 

červenej čiary v kontrolnej oblasti (C) a testovacej oblasti (T) dokazuje prítomnosť ľudského 

hemoglobínu. Vznik červenej čiary v kontrolnej oblasti (C) a absencia červenej čiary 

v testovacej oblasti (T) znamená neprítomnosť ľudského hemoglobínu alebo nízku 

koncentráciu ľudského hemoglobínu (pod 40 ng/ml). Absencia červenej čiary v kontrolnej 

oblasti (C) znamená nesprávne vykonaný test. Test je potrebné zopakovať.    

Sliny a nosný hlien 

Všetky stopy slín majú vysokú dôkaznú hodnotu pri identifikácii osôb, nakoľko je z nich možné 

vykonať analýzu DNA. Preto je potrebné sa takýmito stopami zaoberať vo zvýšenej miere, t.j. 

vyhľadávať a zaisťovať ich na mieste činu, obeti (mŕtvole), poškodenom i podozrivom. 

Zaisťovanie slín a nosného sekrétu sa najčastejšie vykonáva in natura – zaisťujú sa predmety 

na ktorých sa stopy vyskytujú. Je možné použiť aj sterilné tampóny.   

Výskyt stôp slín 

 na hrdle fliaš, okrajov pohárov, šálkach, jedálenských príboroch, 

 na ohorkoch cigariet, žuvačkách, zubných kefkách, 

 na stopách zubov na tele a na potravinách (čokoláda, keks), 

 na obálkach listov a poštových známkach, 

 na odevných zvrškoch (maskovacia kukla v okolí úst, košeľa, tričko, sveter v oblasti 

pod bradou – pri stekaní jedla z úst atď.). 

Výskyt stôp nosného hlienu 

 na papierových vreckovkách, utierkach a kapesníkoch, 

 na odeve, najčastejšie na rukávoch. 

 

Dôkaz prítomnosti slín je založený na enzymatickej reakcii α-amylázy, prítomnej v slinách. 

Tento enzým špecificky štiepi polysacharidy (napr. škrob) na jednoduché sacharidy. Po pridaní 

škrobového roztoku ku vyšetrovanej vzorke a po uplynutí inkubačnej doby sa zisťuje 

prítomnosť, úbytok, alebo úplne štiepenie pridaného škrobu Lugolovým roztokom. 

 

Špecifický dôkaz prítomnosti ľudských slín je vykonávaný pomocou testu Rapid Stain 

Identification od Human Saliva RSID™ (Obr. č. 16). Princípom testu Rapid Stain Identification 

od Human Saliva RSID™ je imunochromatografická metóda, založená na špecifickej reakcii 

protilátky a antigénu, ktorej uskutočnenie je detegované vytvorením farebnej čiary vo 

výsledkovom okienku. 
 

miesto určené pre 

nanesenie vzorky 

výsledkové  

okienko 



29 

 

Obr. 16 - Tester RSID. Zdroj: Autor 
 

                                   

               

     

 

 

Ostatné biologické stopy - trichologický materiál, dotykové stopy, tkanivá, kosti atď. 

Pod pojem trichologický materiál možno zahrnúť ľudské vlasy, ľudské chlpy a zvieracie chlpy. 

Mikroskopickým vyšetrením trichologického materiálu sa zistí pôvod materiálu – ľudský alebo 

zvierací. Výsledkom morfologického skúmania ľudského trichologického materiálu je určenie 

či ide o vlasy alebo chlpy. U ľudského trichologického materiálu je dôležitý charakter 

bazálneho zakončenia vlasu (chlpu) na základe, ktorého možno určiť, či je uvedený 

trichologický materiál vhodný na analýzu DNA, ktorá môže viesť k individuálnej identifikácii 

pôvodcu tohto materiálu. 

Dotykové stopy vznikajú kontaktom nekrytých častí ľudského tela s predmetom schopným 

zachytiť a na svojom povrchu uchovať časti biologického materiálu. Vyhľadávanie dotykových 

stôp je obmedzené na typ podkladu, na ktorom sa stopy nachádzajú. V prípade lesklých 

a rovných povrchov je možné na ich vyhľadanie použiť šikmé svetlo, v prípade rovných 

povrchov svetlo s vlnovou dĺžkou 430-470 nm. Väčšinu dotykových stôp nie je možné 

uvedenými spôsobmi vyhľadať a zaisťujú sa z miest ich predpokladaného výskytu.  

 

Záver 

 

Nové trendy a stále dômyselnejšie spôsoby páchania trestnej činnosti vyvolávajú praktickú 

potrebu zdokonalenia doterajších metód a postupov využívaných políciou pri jej objasňovaní. 

V tomto príspevku sme sa snažili poukázať na vybrané otázky spojené                          s 

vyhľadávaním a zaisťovaním biologických stôp pre potreby objasňovania trestných činov. 

Medzi ne môžeme zaradiť hlavne zavádzanie nových metód a prostriedkov do každodennej 

kriminalistickej praxe Policajného zboru Slovenskej republiky a s tým spojené materiálno-

technické zabezpečenie kriminalisticko-praktických činností. Kriminalistické postupy je 

potrebné prepojiť a koordinovať s vedomosťami, skúsenosťami a zanietenosťou 

vyšetrovateľov, pracovníkov kriminálnej polície, kriminalistických technikov, forenzných 

expertov, ale aj pedagógov či komoditných manažérov centier podpory jednotlivých krajských 

riaditeľstiev PZ.  
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Anorganická analýza neznámých vzorků vody z praxe 

 

Kryštof Dobrovolný 

 

Abstrakt 

Při řešení nedávné kauzy bylo nezbytné provést anorganickou analýzu neznámých vzorků 

vody; předmětem analýzy bylo především nalézt a stanovit látky nebezpečné pro lidské zdraví. 

Pro předběžné zjištění přítomnosti rozpuštěných látek byla použita konduktometrie a měření 

pH. V závislosti na výsledcích těchto analýz byly pro stanovení neznámých látek přítomných 

ve vzorcích voleny další metody, které zahrnovaly atomovou absorpční spektroskopii (AAS), 

atomovou emisní spektroskopii (AES), rentgenovou práškovou difrakci (XRPD) a UV-VIS 

spektrofotometrii. V příspěvku jsou stručně popsány zmíněné analytické procedury, jejich 

využití pro řešení případu a také jsou diskutovány jejich přednosti a omezení. Vzhledem 

k různorodé povaze vzorků jsou zmíněny i způsoby jejich předúpravy, včetně stanovení látek 

v nich suspendovaných. 

 

Abstract 

To solve a recent cause, it was necessary to perform inorganic analysis of unknown aqueous 

solutions. The goal of the analysis was identification and quantification of substances hazardous 

for human health. Conductometry and measurement of pH were used as preliminary methods 

for detection of dissolved substances. Next, the samples were studied by atomic absorption 

spectroscopy (AAS), atomic emission spectroscopy (AES), X-ray powder diffraction (XRPD) 

and UV-VIS spectroscopy. The following text briefly describes the aforementioned analytical 

methods, their application for unveiling of the cause and their practical advantages and 

disadvantages. As the samples were different in their nature, the methods used for their pre-

treatment are also mentioned; including methods for analysis of suspended particles. 

 

Key words 

water analysis; spectroscopy; conductometry 

 

Úvod 

Analýza neznámých vzorků vody je komplexní úkol a jednotlivé kroky musí být voleny 

v závislosti na povaze vzorku, jeho množství a výsledcích předchozích analýz. Při této práci 

tedy neexistuje univerzální postup; následující text shrnuje pouze metody použité při řešení 

recentní kauzy, kdy bylo analytickému pracovišti dodáno velké množství (přes padesát) nádob 

obsahujících kapaliny – a jak z výsledků stanovení vyplynulo – jednalo se o vodné roztoky, 

vodné suspenze různých látek, destilovanou vodu a také plyn rozpuštěný ve vodě. Pro 

přehlednost je tento příspěvek koncipován tak, aby sledoval jednotlivé kroky analýzy tak, jak 

byly provedeny a proto se experimentální a teoretická část prolínají; stejně tak je diskutována 

pouze část analyzovaných vzorků.  
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Získání prvotních informací – senzorická analýza, konduktometrie, měření pH 

 

Měření 

Během odběru vzorků pro následující měření je vhodné provést senzorickou analýzu – určit, 

jakou mají vzorky barvu, zda zapáchají či zda se v nich nachází viditelný zákal. V tomto případě 

byla většina vzorků čirá a bez zápachu, nicméně v některých lahvích (vzorek č. 1 a 2) se 

nacházela nažloutlá průhledná tekutina výrazně zapáchající po chlorové desinfekci. Také obsah 

jiné lahve (vzorek č. 27) měl žlutou barvu, nicméně tento roztok nezapáchal. V dalších lahvích 

zas byly nalezeny různé suspenze, jednou připomínající jemný tmavý písek ve vznosu (např. 

vzorky 31 až 33) a podruhé bílé vločky (vzorky 39 až 43). Zbarvení vzorků mohlo být 

způsobeno různými faktory, například přítomností iontů některých kovů nebo plynů; 

přítomnost suspendovaných částic zas znamená nutnost předúpravy vzorku pro stanovení 

celkového obsahu látek. 

Konduktometrie (stanovení měrné elektrické vodivosti) je klíčová pro volbu dalších 

analytických metod, jelikož poskytuje orientační informaci o množství iontově rozpuštěných 

látek ve vodě, avšak není schopna spolehlivě detekovat suspendované látky (s omezenou 

rozpustností) a látky organické. Pokud má voda nízkou měrnou elektrickou vodivost (pod 10 

μS/cm), tak se jedná o technicky čistou vodu (demineralizovanou). 

Výsledky měření pH jsou důležité pro volbu postupu předúpravy vzorků před dalšími 

analýzami a také pro samotné závěry studie – hodnota pH určuje riziko poleptání při neodborné 

manipulaci s danými roztoky.  

 

Výsledky 

Většina dodaných vzorků měla nízkou měrnou elektrickou vodivost, jednalo se tedy o vodu 

s nízkým obsahem iontově rozpuštěných látek. Pět z dodaných roztoků (č. 1, 2, 41, 42, 43) však 

mělo měrnou konduktivitu obdobnou pitné vodě (v rozmezí od 181 do 418 μS/cm) a jeden (č. 

9) odpovídal znečištěné destilované vodě (měrná konduktivita 93 μS/cm). Stejně tak při měření 

pH měla většina vzorků pH v rozmezí 4,8 – 6,9, tento údaj odpovídá mírně kyselému pH (což 

může být způsobeno rozpuštěným oxidem uhličitým) až pH neutrálnímu. Tři z výše zmíněných 

vzorků (č. 41, 42 a 43) měly pH 10,4; v těchto vzorcích byla také senzoricky zjištěna sraženina 

připomínající bílé vločky. U jednoho z roztoků, který měl žluté zabarvení (č. 27), byla 

stanovena hodnota pH na 0,4 – z důvodu ochrany konduktometrické elektrody před poškozením 

nebyla u tohoto vzorku stanovena jeho měrná elektrická vodivost. 

 

Získání podrobnějších informací – AAS, AES 

 

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) a atomová emisní spektroskopie (AES) jsou metody 

umožňující kvantitativní stanovení iontů kovů rozpuštěných v roztocích. Nevýhodou těchto 

metod je, že během jednoho stanovení je možné měřit koncentraci u pouze jednoho iontu 

přítomného v roztoku a nutnost měření kalibrační křivky. To v praxi znamená, že je relativně 

snadné měřit přítomnost jednoho iontu (například sodných kationtů) v mnoha roztocích, 

zatímco stanovení různých iontů kovů v jednom roztoku je časově velmi náročné. Meze 

stanovitelnosti u těchto metod se pohybují většinou od 0,05 mg/l do 10 mg/l iontu v roztoku, 

výjimkou je sodík (0,05 – 50 mg/l) a hořčík (0,02 – 2 mg/l). V případě, že je koncentrace kovu 
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v roztoku vyšší, než tyto meze, je nutné roztok ředit, což zvyšuje časovou náročnost stanovení. 

Pro analýzu jednoho iontu ve vzorku je potřeba asi 0,5 ml roztoku, metoda tedy není vhodná 

na analýzy zbytkových množství roztoků přítomných například na dně nádob.  

Vzhledem k přítomnosti sraženin byly všechny vzorky okyseleny přidáním 1 ml koncentrované 

kyseliny dusičné do 50 ml zkoumaného roztoku. Tento způsob předúpravy je běžně používán 

v analytické praxi. 

Při analýze neznámých vzorků je nutné zvolit, jaké prvky budou stanovovány – byly vybrány 

prvky běžně přítomné ve vodách (sodík, draslík, hořčík, vápník, železo) a některé potencionálně 

nebezpečné kovy (nikl, měď, olovo). 

 

Výsledky 

Ve vzorcích zapáchajících po chloru (č. 1 a 2) bylo stanoveno 18,4, resp. 19,0 mg/l sodíku; 7,1, 

resp. 6,3 mg/l draslíku; 7,0 mg/l hořčíku (v obou shodně) a 44,6, resp. 43,0 mg/l vápníku. Tyto 

hodnoty poukazují na původ vody – takové koncentrace je možné najít v pitné vodě. Ve 

vzorcích se zvýšeným pH (41 až 43) bylo zjištěno vysoké množství hořčíku – okolo 370 mg/l. 

Z těchto údajů lze určit, že sraženina přítomná ve vzorcích je hydroxid hořečnatý – Mg(OH)2. 

Ostatní vzorky nevykazovaly výrazně zvýšené hodnoty analyzovaných kovů. Stanovení 

koncentrace železa, niklu, mědi a olova neprokázalo přítomnost těchto kovů ve vyšší 

koncentraci, než je mez detekce použité metody. 

 

Odpaření a analýza sraženin – XRPD 

 

Pomocí prvotního stanovení metodami AAS a AES nebyla objasněna příčina přítomnosti 

suspenzí ve vzorcích 30, 31, 32, 39 a 40, stejně tak nebyl identifikován původ nízkého pH a 

zabarvení vzorku č. 27. Z tohoto důvodu byla část vzorků odebrána a veškerá přítomná voda 

z nich byla při 50 °C odpařena. Vzniklé sraženiny byly analyzovány pomocí rentgenové 

práškové difrakce (XRPD, z anglického X-ray powder diffraction). Tato metoda umožňuje 

z krystalové struktury vzorků určit jejich prvkové složení. Zároveň je komplementární 

s metodami AAS a AES – například v dotčených vzorcích byla vyloučena přítomnost sodíku, 

draslíku, hořčíku, vápníku, niklu, mědi a olova, což výrazně usnadňuje interpretaci dat 

získaných pomocí XRPD. Sraženina ze vzorku 41 byla také podrobena XRPD analýze za 

účelem potvrzení přítomnosti hydroxidu hořečnatého. 

 

Výsledky 

V prášcích zůstávajících po odpaření vody ze vzorků 30, 31 a 32 bylo identifikováno stříbro; u 

vzorků 39 a 40 byl detekován hydroxid zinečnatý; ve vzorku 27 bylo nalezeno zlato. Ve vzorku 

41 byla potvrzena přítomnost hydroxidu hořečnatého. 

 

Odpařování, opětovné rozpouštění a stanovení stříbra a zlata (a zinku) 

 

Výsledky, které poskytla rentgenová prášková difrakce, byly klíčové pro volbu dalšího postupu 

analýzy. Ve vzorcích obsahujících stříbro byla viditelná suspenze i po přidání malého množství 

koncentrované kyseliny dusičné, tento fakt znamenal, že je třeba pro kvantitativní stanovení 
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přidat velké množství této kyseliny, čímž se však může vznikající roztok naředit tak, že nebude 

možné koncentraci stříbra stanovit pomocí metody AAS. Pro stanovení zlata byla situace ještě 

obtížnější, proto bylo přistoupeno k následujícímu postupu: z každého vzorku (pokud to jeho 

množství dovolovalo) byly odebrány dva alikvotní podíly – pro stanovení stříbra 5 ml a pro 

stanovení zlata 25 ml, z těchto podílů byla při 50 °C odpařena voda a vzniklá sraženina byla 

rozpouštěna – v případě stříbra v 50 ml zředěné kyseliny dusičné (30 %) a v případě zlata v 10 

ml lučavky královské (směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3). Takto upravené 

vzorky již bylo možné analyzovat pomocí metody AAS. Pro stanovení zinku nebyla takto 

náročná předúprava potřeba, okyselený vzorek stačilo měřit přímo. 

 

Výsledky 

V analyzovaných roztocích bylo stanoveno stříbro v širokém rozmezí koncentrací – od 0,6 do 

1947 mg/l. Stejně tak zlato bylo detekováno v koncentračním rozmezí od 0,2 do 987,4 mg/l. 

V případě nejvyšší detekované koncentrace (vzorek č. 27, mající pH 0,4 a žlutou barvu) je zlato 

přítomné ve formě chloridu zlatitého. Vzorky 39 a 40 obsahovaly 270,7, resp. 151,8 mg/l zinku. 

Menší množství zinku bylo také detekováno ve vzorcích 41 až 43. 

 

UV-VIS spektrofotometrie – identifikace a stanovení oxidu chloričitého 

 

Vzhledem k specifickému zápachu vzorků č. 1 a 2 se jevilo jako pravděpodobné, že obsahují 

chlor ve vyšších oxidačních stavech. Přesná identifikace těchto látek je obtížná a často 

znemožněná přítomností dusičnanů a dusitanů. V tomto případě však chování vzorků 

poukazovalo na přítomnost rozpuštěného plynu – při jejich zahřívání docházelo k úniku plynu 

a zároveň k odbarvení roztoku. Vzhledem k jejich barvě byla očekávána přítomnost oxidu 

chloričitého (ClO2), která byla posléze potvrzena měřením UV-VIS spekter. Kvantifikace 

tohoto plynu ve vzorcích proběhla také pomocí UV-VIS spektroskopie – nejprve byl 

laboratorně připraven standardní roztok oxidu chloričitého, u kterého byla jodometricky 

stanovena koncentrace. Z tohoto roztoku byla ředěním připravena kalibrační řada pro 

spektrofotometrické stanovení, proti které byly posléze měřeny vzorky (ty bylo před vlastním 

stanovením nutné 50x zředit). 

 

Výsledky 

Ve vzorcích 1 a 2 bylo stanoveno 833,2, resp. 788,3 mg/l oxidu chloričitého. 

 

Shrnutí naměřených dat 

 

Naměřená data shrnuje tabulka 1. Následuje identifikace zjištěných látek včetně zdůvodnění: 

Ve vzorcích 1 a 2 byl přítomen oxid chloričitý, rozpuštěný v užitkové vodě. Koncentrace 

kationtů kovů a měrná elektrická konduktivita byla obdobná vodám pitným; plyn byl prokázán 

senzoricky a fotometricky. 

Ve vzorcích 39 a 40 byl přítomen suspendovaný hydroxid zinečnatý. Jeho přítomnost byla 

prokázána měřeními XRPD a AAS. Jelikož se jedná o látku téměř nerozpustnou ve vodě, 

nedošlo k výraznému zvýšení měrné elektrické konduktivity ani k změně hodnoty pH. 
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Ve vzorcích 41, 42 a 43 byl přítomen suspendovaný hydroxid hořečnatý, který byl mírně 

znečištěný zinkem. Toto tvrzení potvrzují data z XRPD, AAS a také hodnota pH je specifická 

pro tuto suspenzi, která je zároveň částečně rozpustná ve vodě, což způsobuje nárůst měrné 

elektrické vodivosti. 

Vzorky 3, 5, 6, 8, 16, 17, 28, 31, 32, 33, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54 a 55 obsahují 

suspenzi elementárního stříbra, což potvrzují měření AAS a XRPD. Stříbro není přítomné 

v iontové formě, jelikož ta by zapříčinila výrazný nárůst měrné elektrické konduktivity. 

Vzorky 8, 19, 20, 21, 22, 23, 29 a 54 obsahují suspenzi elementárního zlata, což potvrzují 

měření AAS a XRPD. Zlato není přítomné v iontové formě, jelikož ta by zapříčinila výrazný 

nárůst měrné elektrické konduktivity. 

Vzorek 27 obsahuje zlato rozpuštěné, pravděpodobně ve formě chloridu hlinitého, jelikož se 

jedná o jednu z mála dobře rozpustných sloučenin zlata a zároveň pH je obdobné pro takto 

koncentrovaný roztok této látky. Měrná elektrická vodivost nebyla u vzorku stanovena, jelikož 

by takový roztok mohl způsobit nenávratné poškození konduktometrické elektrody. 

Vzorek 9 má zvýšenou měrnou elektrickou vodivost, nicméně vzhledem k jeho malému 

množství nebylo možné u něj stanovit všechny látky v něm obsažené. 

Ostatní vzorky obsahují čistou destilovanou vodu, toto tvrzení je podloženo senzorickou 

analýzou a měřením měrné elektrické vodivosti. 
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Chiroptická spektroskopie v identifikaci a strukturní 

analýze heroinu a kokainu 

 

Patrik Fagana*, František Králíka, Martin Kuchařb, Petr Bouřc,  

Vladimír Setničkaa 

 

Abstrakt 

Zneužívání drog je v dnešním světě značným problémem, který má často fatální důsledky. 

Mezi tvrdé drogy, které jsou v České republice často zneužívány, patří heroin a kokain. 

Čistota zadržených vzorků se podle statistik z roku 2014 pohybuje nejčastěji v rozmezí       15–

50 %. Znalost struktury a chování těchto molekul v roztoku, nejlépe za podmínek blízkých in 

vivo, je klíčová z hlediska detailního pochopení jejich účinku a metabolizmu v organizmu. 

Jelikož heroin i kokain patří mezi opticky aktivní látky, lze pro jejich detailní strukturní analýzu 

využít chiroptické metody. V této práci bylo využito vibračního (VCD) a elektronového 

cirkulárního dichroismu (ECD). Tyto metody byly doplněny o konvenční infračervenou (IR) 

spektroskopii. Experimentální výsledky byly interpretovány na základě kvantově chemických 

simulací se zahrnutím vlivu rozpouštědla, pomocí, kterých byly nalezeny stabilní konformery 

molekul kokainu a heroinu. Na základě velmi dobré shody simulací s experimentem byla 

detailně popsána struktura těchto látek v roztoku na úrovni atomárního rozlišení. Pomocí výše 

zmíněných spektroskopických metod byl kokain identifikován v reálných vzorcích na základě 

charakteristických pásů a to i v případě, kdy vzorky obsahovaly nízké množství účinné látky. 

 

Abstract 

Drug abuse is a massive problem of today’s world and often leads to fatal consequences. Heroin 

and cocaine are the most commonly abused hard drugs in the Czech Republic. The purity 

of seized samples varies between 15 and 50 % according to the statistics from 2014. Knowledge 

of the structure and behaviour of these molecules in solution, especially conditions close 

to in vivo, is essential for complex understanding of their properties and metabolism 

in organism. Both heroin and cocaine are optically active substances so it is possible to use 

chiroptical methods to precisely analyse the structure. Methods used in this study were 

electronic (ECD) and vibrational (VCD) circular dichroism supported by conventional infrared 

(IR) spectroscopy. The results were interpreted by quantum chemical simulations including the 

influence of a solvent. Stable conformers of heroin and cocaine were found. Due to very good 

agreement between simulated and experimental spectra, the structure of these substances in 

solution was described on the atomic resolution level. The above mentioned spectroscopic 

methods were used for analysis of cocaine in real samples. Cocaine was identified in all the 

studied samples, even if the amount of active substance was low. 
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kokain, heroin, strukturní analýza, cirkulární dichroismus, ab initio výpočty, identifikace 
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Úvod 

 

Zneužívání drog je v dnešním světě neustále se zvyšujícím problémem. Mezi nejčastěji užívané 

tvrdé drogy patří heroin a kokain. Heroin je krystalická látka nahořklé chuti, řadí se do skupiny 

derivátů morfinu a z této skupiny je nejčastěji zneužívanou drogou v Evropské unii1,2. Morfin 

se získává izolací ze zaschlé mléčné šťávy (opia) vyměšované nezralými narušenými plody 

některých druhů máku3. V roce 2014 se v Evropské unii podařilo zadržet 8,9 tun heroinu, což 

je značný nárůst oproti roku 2013 (5,6 tuny)4. Další velmi často zneužívanou tvrdou drogou 

je kokain patřící mezi tropanové alkaloidy2. Jedná se o bílou krystalickou látku nahořklé chuti, 

která se získává izolací z lístků keře zvaného koka pravá5. Za rok 2014 bylo v Evropské unii 

zabaveno přibližně 60 tun kokainu4,6.  

V reálných vzorcích heroinu a kokainu bývají přítomny různé příměsi (adulteranty), 

od léčivých substancí až po různé anorganické látky, které jsou přidávány za účelem zvýšení 

zisku distributora, přestože mohou mít negativní vliv na zdraví uživatele. 

Pro zjištění struktury a konformace látek v pevné fázi se nejčastěji využívá rentgenostrukturní 

(X-Ray) analýza7. Jedním z úskalí této metody je, že převedení analyzované látky do krystalu 

bývá velmi často časově i experimentálně náročné a ne všechny látky je možné do krystalické 

formy převést8. V případě biologicky aktivních látek, mezi které patří také heroin a kokain, 

je struktura získaná pomocí X-Ray velmi často odlišná od struktury, kterou tyto látky zaujímají 

v roztoku, tedy např. ve svém fyziologickém prostředí8. Účinný nástroj pro studium 

strukturních vlastností chirálních molekul v roztocích představují metody chiroptické 

spektroskopie, které jsou založeny na specifické interakci chirálních molekul s kruhově 

polarizovaným zářením9. Je-li tato interakce sledována v infračervené (IR) oblasti spektra, 

je metoda nazývána vibrační cirkulární dichroismus (VCD). V případě použití ultrafialové 

a viditelné oblasti je metoda označována jako elektronový cirkulární dichroismus (ECD). Obě 

metody jsou ve spojení s kvantově chemickými výpočty účinnými nástroji pro určování 

absolutní konfigurace8. Pomocí kvantově chemických výpočtů lze simulovat spektra stabilních 

konformerů studované molekuly, která jsou následně porovnána s experimentem, a na základě 

jejich shody lze spolehlivě charakterizovat prostorové uspořádání molekuly. 

Cílem této práce byla analýza standardů heroinu a kokainu pomocí metod spektroskopie VCD 

a ECD doplněných o konvenční IR spektroskopii. Dále na základě kvantově chemických 

výpočtů nalézt stabilní konformery molekul heroinu a kokainu v roztoku, simulovat příslušná 

spektra a na základě jejich shody se spektry experimentálními následně detailně popsat 

strukturu molekul heroinu a kokainu v roztoku na úrovni atomárního rozlišení. V neposlední 

řadě také identifikace kokainu v reálných vzorcích za využití komparace se spektrem standardu.  

 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Materiály 

Standard heroinu ve formě volné báze o farmaceutické čistotě (> 99 %) byl syntetizován 

z farmaceuticky čistého morfinu v laboratoři BAFA VŠCHT Praha. Pro analýzu probíhalo jeho 

rozpouštění v plně deuterovaném chloroformu (CDCl3) tak, aby výsledná koncentrace 

v roztoku byla 20 g·l-1. Standard kokainu farmaceutické čistoty (> 99,5 %) a reálné vzorky 

(obojí ve formě hydrochloridu) pocházejí ze zdrojů Kriminalistického ústavu Praha Policie 

České republiky. Výsledná koncentrace v deuterované vodě (D2O) byla 100 g·l-1. 
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Instrumentace 

V této práci byl pro měření VCD a IR absorpčních spekter použit spektrometr s Fourierovou 

transformací IFS-66/S (Bruker, Německo), který je vybaven VCD/IRRAS modulem PMA 37 

(Bruker, Německo)10. Měření vzorků bylo prováděno s rozlišením 4 cm-1 v kyvetě typu A145 

(Bruker, Německo). Při měření heroinu byla použita okna z KBr s distanční teflonovou fólií 

tloušťky 100 μm. Pro měření kokainu pak byla využita okna z CaF2 a distanční fólií o tloušťce 

23 µm. K měření ECD byl použit spektrometr J-815 (Jasco, Japonsko). Vzorky byly měřeny 

v křemenné kyvetě (Starna, Velká Británie) s optickou dráhou 10 µm. 

 

Kvantově chemické výpočty 

Pro prvotní optimalizaci geometrie molekul heroinu a kokainu bylo využito metody molekulové 

mechaniky (MMFF94). Nalezené startovní geometrie byly následně optimalizovány na 

HF/6-31++G** úrovni se zahrnutím vlivu rozpouštědla prostřednictvím modelu 

polarizovatelného kontinua. Na základě výsledků byly nalezeny všechny energeticky stabilní 

konformery a jejich struktury byly dále reoptimalizovány za pomoci DFT metody. V případě 

heroinu byl zvolen funkcionál B3LYP a báze rozšířená o soubor polarizačních a difúzních 

funkcí 6-311++G**. Následně byla stejnou metodou simulována příslušná spektra VCD, ECD 

a IR. Pro závěrečnou optimalizaci struktury kokainu byl využit funkcionál B3PW91 se stejným 

typem báze jako v případě heroinu. Výpočty byly prováděny sadou programů Gaussian 09 

za pomoci virtuální organizace Metacentrum na počítačových clusterech v Brně a v Jihlavě 

a také na superpočítači Altix (VŠCHT Praha). 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

Strukturní analýza 

Pomocí kvantově chemických výpočtů byly nalezeny 3 stabilní konformery heroinu v roztoku. 

Ze získaných výsledků plyne, že skeletální část molekuly heroinu tvořená cykly je dle 

předpokladů značně rigidní. Acetylová skupina lokalizovaná na benzenovém kruhu 

je v jednotlivých konformerech téměř vždy orientována stejným způsobem (porovnání 

dihedrálních úhlů α1 a α2 v tabulce I), což může být způsobeno slabou vodíkovou interakcí 

(Obr. 1). Vzdálenost vodíkového a kyslíkového atomu u všech tří konformerů je ~2,4 Å. 

Hlavním rozdílem, kterým se od sebe jednotlivé konformery liší, jsou dihedrální úhly druhé 

acetylové skupiny (α3 a α4) vázáné na alifatickou část molekuly (Obr. 1). 
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Tab. I -  Relativní energie, relativní zastoupení jednotlivých konformerů a hodnoty významných 

dihedrálních úhlů pro tři konformery molekuly heroinu báze. 

* Relativní zastoupení bylo spočteno pro teplotu 25 °C na základě volných Gibbsových energií pomocí Boltzmannova 

rozdělení. 

 

Na základě Gibbsových volných energií ΔG bylo vypočteno rovnovážné procentuální 

zastoupení konformerů (Tab. I). Bylo zjištěno, že při teplotě 298 K je v roztoku nejvíce 

zastoupen konformer I (77 %). K jeho stabilitě pravděpodobně také přispívají slabé vodíkové 

interakce (Obr. 1). Vzdálenost vodíku ke kyslíku (C=O) je 3,0 Å a v případě interakce vodíku 

s kyslíkem (esterovým) je vzdálenost 2,6 Å. 

Pro všechny 3 nalezené konformery byla následně simulována spektra VCD a ECD, spolu s IR 

spektry pro snazší přiřazení jednotlivých pásů vibračním módům. Ze spekter jednotlivých 

konformerů byl na základě odhadu jejich relativního zastoupení (Tab. I) vypočítán vážený 

průměr, který představuje výsledné teoretické spektrum (Obr. 2 a 3). Pro vizualizaci IR spekter 

a spekter VCD byla dle zvyklostí využita Lorentzova funkce, pro spektra ECD pak funkce 

Gaussova. Výsledná průměrná spektra vykazují velmi dobrou shodu se spektry 

experimentálními (Obr. 2 a 3), na jejímž základě bylo možno identifikovat většinu vibračních 

módů. 

 

konformer 
∆E 

[kcal/mol] 

∆G 

[kcal/mol]  

relativní 

zastoupení* 

[%] 

dihedrální úhel [°] 

α1 α2 α3 α4 

I 0 0 77  2 79 -71 178 

II 2,2 0,7 22  2 80 -120 179 

III 3,2 2,8 1  3 80 85 -174 
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Obr. 1 - Nalezené stabilní konformery molekuly heroinu báze v CDCl3 (B3LYP/6-

311++G**). Přerušovanou čárou jsou znázorněny možné vodíkové interakce. 

 

α1 

α2 

α3 

α4 

konformer I konformer II 

konformer III 
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Obr. 2 - Porovnání průměrného simulovaného (A) a experimentálního (B) IR spektra 

a průměrného simulovaného (C) a experimentálního (D) spektra VCD molekuly heroinu báze. 

 

 

Obr. 3 - Porovnání experimentálního (dole) a průměrného simulovaného (nahoře) spektra ECD 

molekuly heroinu báze. 

 

V případě molekuly kokainu byly pomocí kvantově chemických výpočtů identifikovány 

4 energeticky stabilní konformery vyskytující se v D2O (Obr. 4). Bylo potvrzeno, že cyklický 

skelet zaujímá židličkovou konformaci s N-methylovou skupinou v ekvatoriální poloze. Část 

molekuly tvořena cyklickým skeletem je i v tomto případě podle očekávání značně rigidní. 

Rozdíl mezi jednotlivými konformery je tedy především v orientaci acetylové a esterové 

skupiny (porovnání dihedrálních úhlů α1 a α2 v tabulce II). Na základě Boltzmannova rozdělení 

bylo zjištěno, že v D2O je nejvíce zastoupen konformer I. 

A 

D 

C 

B 
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Obr. 4 - Nalezené stabilní konformery molekuly kokainu hydrochloridu v D2O 

(B3PW91/6-311++G**). 

 

 

Tab. II -  Relativní energie, relativní zastoupení jednotlivých konformerů a hodnoty 

významných dihedrálních úhlů pro čtyři konformery molekul kokainu hydrochloridu. 

*Relativní zastoupení bylo spočteno pro teplotu 25 °C na základě volných Gibbsových energií pomocí 

Boltzmannova rozdělení. 

Následně byla simulována spektra VCD a IR, která byla porovnávána s experimentem (Obr. 5). 

Analogicky byl proveden výpočet a vizualizace spekter ECD (Obr. 6). Ve všech třech případech 

tato spektra vykazují velmi dobrou shodu. 

 

konformer 
∆E 

[kcal/mol] 

∆G 

[kcal/mol]  

relativní 

zastoupení* 

[%] 

dihedrální úhel [°] 

α1 α2 

I 0 0 71 102 -84 

II 0,6 0,9 27 107 -141 

III 2,5 4,5 1 -70 -87 

IV 2,6 2,4 1 -66 -147 

konformer I 

 

konformer II 

 

konformer III 

 

konformer IV 

 

 

α2 

 

α1 
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Obr. 5 - Porovnání průměrného simulovaného (A) a experimentálního (B) IR spektra 

a průměrného simulovaného (C) a experimentálního (D) spektra VCD molekuly kokainu 

hydrochloridu. 
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Obr. 6 - Porovnání experimentálního (dole) a průměrného simulovaného (nahoře) spektra ECD 

molekuly kokainu hydrochloridu. 

 

 

Identifikace kokainu v reálných vzorcích 

Pomocí výše zmíněných metod bylo následně analyzováno 22 reálných vzorků kokainu 

za účelem identifikace účinné látky a charakterizace případných adulterantů. V této práci je pro 

názornost prezentováno pouze 5 vybraných reálných vzorků. Tyto vzorky obsahovaly různé 

adulteranty a obsah účinné látky se pohyboval v rozsahu 17–74 %. Pro spolehlivou 

charakterizaci reálných vzorků byly analyzovány za stejných podmínek také standardy běžně 

používaných adulterantů a na základě porovnání spekter byly následně identifikovány 

jednotlivé adulteranty v reálných vzorcích. V případě porovnání IR spekter (Obr. 7) 

se ve vzorku K-771 adulteranty výrazně neprojevují, což je zapříčiněno vysokým obsahem 

(74 %) účinné látky v tomto vzorku. Ve spektru vzorku K-779 lze pozorovat zvýšení intenzit 

pásu ~1590 cm-1, což bylo identifikováno jako projev levamisolu, který je v tomto vzorku 

obsažen. Ve vzorcích K-818 a K-819 lze pozorovat nové pásy 1700 a 1640 cm-1 náležící 

vibracím funkčních skupin kofeinu a pásy 1616 a 1573 cm-1, jež jsou projevem benzokainu. 

Posledním zde uvedeným vzorkem je K-821, v jehož spektru lze pozorovat pásy 1613 

a 1574 cm-1, které jsou projevem kreatinu monohydrátu. Pás 1714 cm-1 odráží obsah účinné 

látky. 
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Obr. 7 - IR spektra standardu kokainu hydrochloridu (A) a reálných vzorků: K-771 (B), 

K-779 (C), K-818 (D), K-819 (E), K-821 (F) v D2O. Spektra jsou pro větší přehlednost 

offsetována. 
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Ve spektrech VCD (Obr. 8) se žádný z přítomných adulterantů výrazně neprojevil, avšak 

kokain byl ve všech vzorcích spolehlivě identifikován. I v těchto případech intenzita 

negativního pásu 1711 cm-1 odpovídala obsahu účinné látky. 

 

Obr. 8 - Spektra VCD standardu kokainu hydrochloridu (A) a reálných vzorků: K-771 (B), 

K-779 (C), K-818 (D), K-819 (E), K-821 (F) a typické spektrum šumu (G) v D2O. Spektra jsou 

pro větší přehlednost offsetována. 

 

Při porovnání spekter ECD (Obr. 9) lze pozorovat změnu pouze u vzorků K-771 a K-779 

rozšířením negativního pásu 248 nm, což je způsobeno tím, že se v této oblasti nachází také pás 

levamisolu, který je v těchto dvou vzorcích přítomen. I v tomto případě intenzita negativního 

pásu 248 nm přímo odráží obsah účinné látky. 
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Obr. 9 - Spektra ECD standardu kokainu hydrochloridu (A) a reálných vzorků: K-771 (B), 

K-779 (C), K-818 (D), K-819 (E), K-821 (F) v D2O. Spektra jsou pro větší přehlednost 

offsetována. 

 

Závěr 

 

Pomocí DFT výpočtů na úrovni B3LYP/6-311++G** byly nalezeny tři stabilní konformery 

molekuly heroinu, u kterých bylo na základě Bolztmannova rozdělení zjištěno jejich 

rovnovážné relativní zastoupení: konformer I - 77 %, konformer II - 22 % 

a konformer III - 1 %. Bylo zjištěno, že část molekuly tvořená cykly je značně rigidní. Taktéž 

tomu bylo v případě acetylové skupiny připojené k aromatickému jádru. Mezi jednotlivými 

konformery je však zásadní rozdíl v orientace acetylové skupiny vázané k alifatické části 

molekuly. 

V případě kokainu byly pomocí kvantově chemických výpočtů na úrovni 

B3PW91/6-311++G** nalezeny 4 stabilní konformery vyskytující se v D2O. Bylo potvrzeno, 

že cyklická část molekuly zaujímá židličkovou konformaci s N-methylovou skupinou 

v ekvatoriální poloze a hlavním rozdílem mezi jednotlivými konformery je orientace acetylové 

a esterové skupiny. 
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Porovnání simulovaných spekter se spektry experimentálními vykazuje velmi dobrou shodu. 

Díky DFT simulacím bylo též možné detailně interpretovat experimentální spektra a popsat 

trojrozměrnou strukturu molekul heroinu a kokainu v roztoku na úrovni atomárního rozlišení, 

což může být velmi důležité pro navazující studie zaměřené na vazebné možnosti, transport 

a distribuci těchto látek v organizmu. Pokud je nám známo, jedná se o první studii, která 

se systematicky zabývá konformačními vlastnostmi molekul heroinu a kokainu v roztoku 

pomocí citlivých metod chiroptické spektroskopie. 

Chiroptické metody se také ukázaly jako účinný nástroj pro identifikaci kokainu v reálných 

vzorcích, a to i v případě vzorků, které obsahovaly pouze 17 % účinné látky. 
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Senior jako svědek v rámci trestního řízení  

– specifika v procesu dokazování 

 

Jana Firstová 

 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o postavení seniora – účastníka trestního řízení se zdůrazněním specifik 

souvisejících s touto věkovou kategorií osob. Zdůrazněny jsou především potřeby a práva 

seniorů v rámci trestního řízení, tak jak je vymezuje současná právní úprava. 

 

Klíčová slova 

potřeby, práva, senior, svědek, trestní řízení 

 

Abstract 

This paper discusses the position of senior - parties to the proceedings, emphasizing the 

specifics associated with this age categories of people. A strong emphasis on the needs and 

rights of older persons in criminal proceedings, as defined in the current legislation. 

 

Keywords 

needs, rights, senior, witness, criminal proceedings 

 

Dnešní moderní společnost je společností, ve které narůstá počet osob seniorského věku. 

Současná populace stárne3. Nejedná se o fenomén, který by byl vlastní pouze české společnosti, 

ale jde o negativní trend doprovázející demografický vývoj řady dalších vyspělých, nejen 

evropských zemí. Seniorský věk se všemi jeho specifiky je v současné době předmětem mnoha 

diskusí, a to nejen ze strany gerontologů, geriatrů, psychologů, sociologů, ale poměrně často 

též ze strany kriminologů či trestních právníků. Důvod je víc než zřejmý. Narůstá počet 

kriminálních aktivit, kdy pachatelé zaměřují svou pozornost na slabší jedince, mezi které 

bezesporu osoba seniorského věku patří.  

  

                                                           
3 Viz tabulky č. 1 a 2. 
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Tab. 1 - Věkové složení obyvatelstva ČR v roce 2015 se zaměřením na seniory 

počet obyvatel v 

ČR 10 553 843 

65-70 799 834 

71-75 468 528 

76-80 294 944 

81-85 217 476 

86-90 112 925 

91-95 35 082 

96-99 2 890 

100+ 733 

    

65+ 1 932 412 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů ČSÚ 

 

Tab. 2 - Dynamika - obyvatelé ČR starší 65 let 

  1989 1999 2009 2011 2012 2013 2015 

počet 65+ 1292000 1418000 1559000 1701000 1768000 1826000 1932412 

v % 13,10% 13,80% 15,20% 16,20% 16,80% 17,40% 18,30% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů ČSÚ 

 

Senioři se tak čím dál častěji stávají subjekty trestního řízení, tedy činiteli, jež mají a vykonávají 

vlastním jménem vliv na průběh trestního řízení4.  

V duchu naplnění účelu trestního řádu, kterým je úprava postupu orgánů činných v trestním 

řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 

potrestáni (§ 1 odst. 1 TŘ), s cílem naplnění zásady materiální pravdy se stále častěji v 

důkazním řízení v rámci jednotlivých fází trestního řízení setkáváme se specifickými subjekty, 

vyžadujícími zvláštní, kvalifikovaný přístup – jedná se právě o seniory.  

Provedení důkazu svědkem, konkrétně výpovědí svědka patří mezi nejčastější, v praxi nejvíce 

aplikovatelný důkazní prostředek. Svědek jako „osoba vyzvaná orgánem činným v trestním 

řízení, aby vypovídala o tom, co je ji známo o trestném činu, jeho pachateli a o okolnostech 

důležitých pro trestní řízení, o okolnostech, které tato osoba viděla, slyšela nebo vnímala svými 

smysly“5. Senior jako svědek v trestním řízení bývá často osobou poškozenou trestným činem, 

obětí.  

 

                                                           
4 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., s. 114, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. 
5 FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní právo procesní. 6. aktualizované 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., s. 364, 2015. ISBN 978-80-7478-750-8. 
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Senioři jsou rizikovější ve směru stát se obětí různých projevů deviantního chování ostatních 

členů společnosti. Dle oficiálních statistik narůstá počet obětí staršího věku zejména u 

majetkové kriminality, kdy se senioři v důsledku své zvýšené důvěřivosti či neopatrnosti stávají 

často terčem pachatelů, kteří pro své cíle (často majetkový prospěch) užívají různých forem 

sociálně neakceptovatelného chování, ať už se jedná o různé formy podvodných jednání typů 

„šmejdi“, falešní zaměstnanci energetických společností či fiktivní příbuzní dostávající se do 

složitých životních situací, zneužívajíc přitom důvěřivosti a obětavosti starší generace. Taktéž 

násilná kriminalita se starším lidem nevyhýbá. Z důvodu své horší obranyschopnosti, různým 

fyzickým či mentálním handicapům se senioři stávají obětmi různých forem násilí páchaného 

ze strany anomálních či deviantních pachatelů. „Relativní bezbrannost je důvodem, proč se 

někteří senioři, stejně jako mladší invalidní osoby, stávají obětmi v počátečních fázích vývoje 

agresora – agrese často směřuje nejprve proti neživým objektům, pak proti zvířatům, slabším 

jedincům – dětem, seniorům, invalidním osobám – a teprve pak proti dospělým zdatným 

osobám“.6 Fyzické násilí vůči osobám staršího věku přichází bohužel v mnoha případech též 

z řad rodinných příslušníků, od kterých by bylo žádoucí a očekávané chování spíše ve formě 

pomoci, podpory a péče o seniora. V této souvislosti lze hovořit o domácím násilí na seniorech, 

kdy se domácí násilí odehrává mezi intimními partnery a dále o týrání a zanedbávání seniorů 

ze strany ostatních rodinných příslušníků tzv. transgenerační násilí.7 Bohužel se obě tyto formy 

v praxi vyskytují poměrně často. Oficiální statistiky nám však podávají obraz pouze o 

kriminalitě evidované, o té, o které se orgány činné v trestním řízení dozvědí. Tato skutečnost 

je právě u kriminality páchané na seniorech velikým problémem. Musíme zde počítat s vysokou 

mírou latence. Ta je zapříčiněna mnoha faktory v různé míře a podobě zastoupenými u 

jednotlivých seniorů. Může se jednat o strach ať již z pachatele, tak z pro ně neznámé a často 

nepříjemně prožívané situace úředního postavení svědka (oběti) v rámci trestního řízení. 

Dalším faktorem je častá blízkost mezi pachatelem a obětí u násilí probíhajícího v rámci 

rodinných struktur a s tím související obava ze samoty při případném označení pachatele. 

Objevuje se též nevědomost na straně obětí, že se děje něco „nenormálního“, protiprávního či 

neznalost možností pomoci („Na koho se vlastně mohu obrátit?“) na straně seniora a též s tím 

úzce související dostupnost služby, pomoci seniorovi. Všechny tyto faktory mohou 

individuálně či ve spojení s dalšími činiteli sehrát významnou úlohu též v rámci realizace 

výslechu či dalších úkonů u starších osob.  

Osobu seniora – poškozeného trestným činem můžeme označit jako oběť vyznačující se vyšší 

mírou vulnerability, zranitelnosti. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů pracuje 

s pojmem zvlášť zranitelná oběť. Smyslem zakotvení ustanovení o zvlášť zranitelných obětech 

je především zabezpečení vyšší míry ochrany dětským obětem, obětem s fyzickým, mentálním 

či psychickým hendikepem případně smyslovým poškozením, dále obětem obchodování 

s lidmi či trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, nebo těch, jež zahrnují násilí 

či pohrůžku násilím, je-li zde zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy. Zákon nepamatuje 

výslovně na kategorii osob vyššího věku, konkrétně seniorů, ale přináší demonstrativní výčet 

okolností, které činí oběť zvlášť zranitelnou. V této souvislosti je mimo jiné uváděn právě věk 

oběti, ale například též zdravotní stav oběti, životní situace oběti, vztah k podezřelému 

z trestného činu apod. Právě tyto skutečnosti mohou sehrát významnou úlohu při posuzování 

konkrétní oběti a přiznání jí statusu zvlášť zranitelné oběti. V každém případě je třeba 

                                                           
6 MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3345-2. 
7 Blíže: ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-

80-7380-461-9.  
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postupovat přísně individuálně s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného skutku a též 

k riziku vzniku sekundární a opakované viktimizace.8  

V souvislosti s výslechovou praxí je pak třeba si uvědomit, že zvlášť zranitelné oběti, mezi 

které můžeme v mnoha případech zařadit též seniory, mají právo na: [ust. § 20 z.č. 40/2013 

Sb.] 

 výslech vedený zvlášť citlivým způsobem, 

 výslech vedený osobou k tomu vyškolenou, 

 výslech vedený takovým způsobem, aby nemusel být později opakován, 

 při výslechu před stejným orgánem, by měla výslech vést stejná osoba, nebrání-li tomu 

důležité důvody, 

 ochranu před vizuálním kontaktem s pachatelem (využití audiovizuální techniky). 

U osob seniorského věku se jeví jako vhodné též uplatnění dalšího práva, které zakotvuje výše 

zmiňovaný zákon o obětech trestných činů, a to je právo na doprovod důvěrníkem. Orgány 

činné v trestním řízení mají povinnost umožnit oběti uplatnění tohoto práva v plném rozsahu. 

Důvěrník zajišťuje oběti především určitou psychickou oporu. Důvěrník nemá postavení 

zmocněnce poškozeného, nesmí zasahovat do průběhu úkonu, nemůže uplatňovat za 

poškozeného procesní práva, ale jeví se jako vhodná forma podpory, pomoci a péče u oběti, 

kde především u osob seniorského věku uplatnění tohoto práva může sehrát významnou roli. 

Vždy je třeba brát v potaz vhodnost konkrétní osoby jako důvěrníka oběti v souvislosti 

s povahou projednávaného činu a možností dosažení účelu trestního řízení.9 Jedná se například 

o případy doprovázení oběti - seniora důvěrníkem (rodinným příslušníkem) v případech 

transgeneračního násilí. 

Velkým problém současné výslechové praxe se ukazuje realizace poučení svědka. I v tomto 

ohledu přinesl nový zákon o obětech určité úpravy. V ustanovení § 8 je zakotvena povinnost 

příslušných orgánů poskytnout oběti, a to i bez její žádosti informace.  Jedná se o informace 

konkretizující obecnou povinnost Policie České republiky, policejních orgánů srozumitelně 

informovat oběť o jejích právech. Tyto informace směřují k širší možnosti uplatnění dalších 

práv obětí. Jelínek upozorňuje na nebezpečí na straně povinných osob, které s cílem naplnění 

zákonných povinností, budou při prvním kontaktu poskytovat oběti sumarizované, dá se říci, 

univerzální informace bez ohledu na specifika konkrétního případu. Je třeba na tomto místě 

konstatovat, že bohužel v praxi k takovýmto situacím již bohužel dochází. Nejsou v dostatečné 

míře respektována specifika na straně oběti, není uplatňován individuální přístup zohledňující 

potřeby konkrétního jedince. Tím pádem není zajištěna dostatečná podpora, péče, ochrana a 

pomoc obětí trestných činů. U specifických kategorií obětí, jako jsou například senioři, to ve 

svém důsledku přináší mnohá negativa. K povinnosti Policie ČR a policejního orgánu (dále jen 

policie) poskytovat informace oběti10 ve vztahu ke specifické skupině seniorů lze uvést 

následující: 

 Policie má povinnost informovat oběť o konkrétním orgánu, u kterého může podat 

trestní oznámení a taktéž předá oběti kontakt na tento orgán. Senior jako osoba 

disponující nižší úrovní právního vědomí, neznalostí možností pomoci, podpory a péče 

                                                           
8 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha. Leges, 2014, 320 

s. ISBN 978-80-7502-016-1. 
9 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha. Leges, 2014, 320 

s. ISBN 978-80-7502-016-1. 
10 JELÍNEK, Jiří a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha. Leges, 2014, 

320 s. ISBN 978-80-7502-016-1. 
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tyto informace nutně potřebuje. Zvlášť ohroženými v tomto ohledu se jeví osoby 

staršího věku žijící osamoceně, s minimem sociálních kontaktů, žijící na venkově, kde 

je též otázkou dostupnost jednotlivých subjektů, služeb. V tomto ohledu by měla být 

oběti předána srozumitelným způsobem informace o subjektech, orgánech, které se 

právě pro seniora v konkrétním případě jeví jako nejdostupnější.  

 Obdobná pravidla by měla být dodržována též v souvislosti s plněním další povinnosti 

ohledně poskytování informací o subjektech, poskytovatelech pomoci obětem trestných 

činů.  V zájmu zajištění rychlé, včasné odborné pomoci obětem trestných činů se jeví 

jako neefektivní předání univerzálně vytvořeného seznamu poskytovatelů pomoci 

obětem bez zohlednění konkrétních potřeb oběti. Zvláště osoby seniorského věku se 

v dlouhých seznamech obsahujících pouze základní informace k danému subjektu 

neorientují, nerozumí tomu, a to je od další aktivity ve směru jejich využití odrazuje.  

 Policie dále informuje oběť o podmínkách na přijetí opatření k ochraně před hrozícím 

nebezpečím. V této souvislosti je třeba klást důraz na srozumitelnost. Jako nevhodné se 

jeví citace ustanovení různých souvisejících právních předpisů upravujících dané 

opatření. Oběti je třeba jasně, srozumitelně s jistou mírou opatrnosti ve vztahu 

k souvisejícím rizikům sekundární viktimizace jednotlivá opatření a možnosti jejich 

aplikace vysvětlit. 

 Právo na informace o průběhu a výsledku prověřování skutečností nasvědčující tomu, 

že byl spáchán trestný čin, je významné především v případech, kdy se věc postupuje 

jinému, příslušnému orgánu. Tyto informace jsou důležité ve vztahu k seniorům, kteří 

často ulpívají na již realizovaných, osvědčených postupech. Konkrétní vyslýchající 

osoba získá u seniora při prvním kontaktu důvěru a ten poté nechce s nikým jiným 

komunikovat než „s tou mladou, příjemnou paní policistkou, se kterou jsem mluvil 

minulý týden“.  

 Policie informuje oběť též o tom, jaké etapy řízení budou následovat a jakou úlohu 

sehrává oběť v těchto etapách. Z pohledu seniora se jedná o velice složitou otázku. Řada 

obětí seniorského věku toto nebude schopna dostatečně pochopit. V této souvislosti to 

vyžaduje opravdu citlivý, trpělivý přístup za využití empatie, snahy o porozumění 

situace seniora s cílem zorientovat, alespoň v základních otázkách, seniora ve složitém 

procesu celého trestního řízení.  

 Další právo obětí souvisí s informacemi podávanými jinými orgány např. o stavu 

trestního řízení, o propuštění pachatele z výkonu trestu apod. Oběť má právo na 

informace o tom, jaký orgán případné informace může podat a jaký je postup podání 

žádosti. Z hlediska obětí seniorského věku opět velice složitá záležitost a v tomto 

ohledu se jeví jako velice vhodná právě přítomnost důvěrníka příp. zmocněnce, viz 

výše.  

 Peněžitá pomoc obětem trestných činů je v poměrně rozsáhlé podobě zpracována 

v samotném zákoně. Pro oběť je z hlediska uplatnění tohoto práva nezbytně nutné dostat 

základní informace, které jí usnadní následně uplatnění tohoto práva.  

 V praxi může nastat situace, kdy jsou porušena práva oběti, případně jí nebylo 

umožněno plné uplatnění jejích práv. V zájmu zajištění efektivní ochrany práv obětí je 

nezbytně nutné informovat oběť o prostředcích, jejichž prostřednictvím se může 

domáhat nápravy. U seniorů nastává v řadě případů situace, kdy si sami neuvědomují 

takovéto okolnosti a v praxi pak dochází k jejich přehlížení.  

 Pamatováno je též na uplatňování a ochranu práv osob, které mají bydliště v jiném státě 

Evropské unie.  

Zákon o obětech trestných činů upravuje v jednotlivých ustanoveních práva ve vztahu ke 

všem obětem a dále specifická práva ve vztahu ke zvlášť zranitelným obětem. Policie má 

povinnost při prvním kontaktu oběť se všemi dalšími právy seznámit, jedná se o širokou 
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škálu práv, ze kterých bych ve vztahu k obětem seniorského věku zmínila především právo 

na respektování osobnosti a lidské důstojnosti, právo na informace v celé šíři, jak je v 

zákoně blíže uvedeno, právo oběti být informována srozumitelným způsobem se 

zohledněním jejího věku… zdravotního, psychického stavu, právo na doprovod důvěrníkem 

a další práva. Ve vztahu k přiznání statusu zvlášť zranitelné osoby, se jedná především o 

práva uvedená výše.  

Výčet práv, tak jak je upravuje zákon o obětech je opravdu široký a povinnost policie 

poskytnout informace oběti, tak jak vyplývá ze zákona, naráží v praxi na řadu problémů. 

Oběť musí být informována písemně. Za tímto účelem byl v praxi vytvořen 

několikastránkový formulář, jehož přečtení, zvláště u seniorů, zabere poměrně dlouhý čas. 

Zákonem stanovené informace dále musí být oběti vysvětleny též srozumitelným způsobem 

ústně, kdy je nutné přihlížet k věku, zdravotnímu stavu, rozumové vyspělosti a dalším 

individuálním zvláštnostem s cílem předcházení nežádoucímu procesu sekundární 

viktimizace. U seniorů se často setkáváme s neporozuměním textu a taktéž vysvětlení ze 

strany jednotlivých policistů. Oběť má též právo v případě neporozumění o opakované 

poskytnutí informací, je tím naplňována zásada zvláštního přístupu k obětem trestných činů. 

Právě u výslechu starších osob musíme s touto situací počítat. Od vyslýchající osoby je tak 

požadován tolerantní, trpělivý, ohleduplný přístup zohledňující právě specifickou situaci 

oběti seniorského věku. Vyslýchající by měl být vybaven, mimo jiné, určitou mírou 

empatie, komunikačními dovednostmi, znalostmi z oblasti gerontologie, které usnadní vést 

komunikaci žádoucím směrem v duchu naplnění účelu trestního řízení. Obecně lze 

v souvislosti s intervencí ve vztahu k obětem z řad seniorů zdůraznit některé ze základních 

principů, které by měl mít vždy vyslýchající orgán na paměti:11  

 první kontakt s obětí (trpělivost, důvěra, aktivní doptávání). Nezáleží na tom, kde 

k prvnímu kontaktu s obětí dochází – místo činu, policejní služebna, pomáhající 

instituce…, 

 doporučení podpory důvěryhodné osoby z blízkého sociálního okolí (důvěrník, 

zmocněnec), 

 podporovat seniora v dobrých rozhodnutích, povzbuzovat naději u obětí, 

 odkaz na další místa pomoci, 

 respektovat základní práva na autonomii, sociální začleňování, sebeurčení … 

Dle zákona o obětech trestných činů (ust. § 3 odst. 2) mají povinné subjekty povinnost 

respektovat osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k ní zdvořile a šetrně a dle možností jí 

vycházet vstříc. Vůči oběti by měli přistupovat s přihlédnutím k jejímu věku, zdravotnímu, 

psychickému stavu ….tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy způsobené trestným činem 

nebo k újmě druhotné. Jedná se o základní zásady, které musí nutně policista při výslechu 

bezezbytku respektovat. Právě na osobu vyslýchajícího jsou v tomto ohledu kladeny značné 

nároky. Osobnost vyslýchajícího může v průběhu výslechu sehrát klíčovou roli ve vztahu 

k jeho úspěšnému provedení. Odborná literatura12 v této souvislosti zdůrazňuje požadavek 

dosažení určité úrovně znalostí, schopností, dovedností na straně vyslýchajícího ve spojení 

s jeho praktickými a životními zkušenostmi. Apelováno je na přítomnost určitých psychických 

předpokladů na straně vyslýchajícího, především pak na: 

                                                           
11 ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 3. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-

7380-461-9.  
12 KONRÁD, Zdeněk, NĚMEC, Miroslav a František NOVOTNÝ. Vybrané otázky teorie a praxe výslechu. Praha: 

Policejní akademie ČR v Praze, 2008. ISBN 978-80-7251-294-2. 
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 vysokou adaptabilitu projevující se rychlým přizpůsobováním měnícím se okolnostem 

a situacím, 

 dobré pozorovací schopnosti, důraz je kladen na koncentraci, pružné přenášení 

pozornosti, rychlost zpracování a selekci informací, objektivitu při hodnocení 

pozorovaných skutečností, 

 odolnost proti citové nákaze – zdůrazňováno je nebezpečí subjektivního prožitku 

vyslýchajícího, který může následně přenášet do vyšetřování, 

 paměťové schopnosti, 

 dobré komunikační dovednosti, schopnost navázat kontakt s vyslýchanou osobou, 

vzbudit jeho důvěru a vést dialog k získání požadované informace.  

Ve vztahu k osobám seniorského věku musí vyslýchající dbát též na svůj zevnějšek, věnovat 

zvýšenou pozornost svému chování a vystupování, což by mělo být u zástupců policejního 

sboru samozřejmostí.  

Pro komunikaci s osobami seniorského věku vznikla v rámci různých odborných publikací, 

především z oblasti zdravotnictví či sociální práce řada rad či doporučení vedoucích pokud 

možno k navázání co nejefektivnější interakce mezi aktéry tohoto v řadě aspektů velice 

náročného procesu. Na závěr si dovoluji pro demonstraci jistých specifik uvést desatero 

komunikace se seniorem13, které je bezesporu možné aplikovat též v trestně procesní praxi:  

1. Důsledně seniora oslovujeme jménem nebo odpovídajícím titulem. Nevyžádaná 

familiární oslovení „babi“, „dědo“ jsou ponižující. 

2. Respektujeme identitu zdětinšťování seniora. Nehovoříme s nimi jako dětmi (formou 

ani obsahem). 

3. Při komunikaci se seniorem chráníme jeho důstojnost, snažíme se vyloučit 

podceňování a nepodložené přisuzování závažných funkčních deficitů. 

4. Respektujeme princip zpomalení a chráníme seniory před časovým stresem. Počítáme 

se zpomalením psychomotorického tempa a se zhoršenou pohyblivostí. 

5. Složitější nebo zvláště důležité několikrát zopakujeme či raději ještě napíšeme na 

papír. 

6. Aktivně a taktně ověříme komunikační bariéry (porucha sluchu, zraku apod.) a tomu 

přizpůsobíme komunikaci. 

7. K usnadnění komunikace se zdržujeme v zorném poli seniora, mluvíme srozumitelně a 

udržujeme oční kontakt. 

8. Bez ověření nedoslýchavosti nezesilujeme hlas: porozumění řeči se ve stáří zhoršuje 

v hlučném prostředí, proto nepřekřikujeme jiný hovor, rozhlas, televizi, ale snažíme se 

hluk odstranit. 

9. Vždy nabízíme pomoc při pohybu, odkládání oděvu apod., ale nevnucujeme.  

10. Komunikace by měla vést k podpoře a k udržení či obnově soběstačnosti seniora. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 PELECH, L. , Efektivní komunikace s klientem seniorem, In. Zvyšování kvality sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání. Dostupné na: https://pomahamekvalite.cz/files/file/e-

learn%20-%20senior.pdf  

https://pomahamekvalite.cz/files/file/e-learn%20-%20senior.pdf
https://pomahamekvalite.cz/files/file/e-learn%20-%20senior.pdf
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Závěr 

 

Stárnutí populace je „novým“ sociálním problémem, který proniká i do dalších oblastí, trestní 

právo nevyjímaje. Senior jako oběť trestného činu se dostává do role svědka, který je pro orgány 

činné v trestním řízení často klíčovou osobou. Realizace výslechu svědka-seniora v praxi naráží 

na řadu specifik, na které je třeba, aby byl vyslýchající orgán připraven. Ve výslechové praxi 

musíme počítat s tím, že se stále častěji budeme setkávat se staršími osobami, které vyžadují 

s ohledem na jejich specifika v jistých ohledech speciální, poněkud odlišný přístup. Jako 

nezbytný předpoklad pro efektivní realizaci procesu dokazování, v rámci kterého sehrávají 

právě senioři často zásadní roli, se jeví profesní, odborné celoživotní vzdělávání orgánů činných 

v trestním řízení s cílem získání kompetencí vedoucí ke správné identifikaci potřeb osob této 

věkové kategorie, jež je podmínkou navázání efektivní sociální interakce a komunikace se 

seniory. V této souvislosti je však třeba změnit též celkové klima ve společnosti ve směru 

reálného hodnocení a náhledu na stáří. 
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Abstrakt 

Uvedený příspěvek se zamýšlí nad tím, jaké důvody vedly zákonodárce k tomu, že ustoupil od 

zásady objektivní pravdy a tuto nahradil zásadou pravdy materiální. Tudíž nad tím, jaké 

praktické komplikace přinášelo zjišťování skutečného stavu a v čem je naopak výhodnější 

zjišťování skutkového stavu bez důvodných pochybností za součinnosti procesních stran.   

 

Abstract 

The paper reflects on the reasons which led the legislators gave up the principle of objective 

truth and replaced that principle by material truth. It also discusses what practical complications 

brought objective truth and why is more suitable material truth and ascertain the facts beyond 

a reasonable doubt. 

 

I. 

 

Podle právní úpravy obsažené v trestním řádu, platné a účinné do 31. 12. 1993, zjišťovaly 

orgány činné v trestním řízení v rámci dokazování ale skutečný stav věci. Tato zásada tzv. 

objektivní (formální) pravdy nutila širokou formulací k výkladu, že orány činné v trestním 

řízení se nemohou v souvislosti s vyšetřováním trestní věci a rozhodováním o ní omezovat jen 

na zjišťování okolností důležitých pro jejich rozhodnutí, ale museli zjišťovat skutečnosti 

všechny.15 Objektivní pravda byla v této souvislosti chápána jako pravda absolutní. Zjišťování 

objektivní pravdy, tj. pravdy úplné a absolutní v její celistvosti, bylo navíc považováno za 

nejdůležitější zásadu trestního řízení, jelikož pokud by toto řízení nemělo oporu právě v této 

zásadě (pravdě), nezaručovalo by správnost rozhodnutí v trestních věcech.16  

Již v tomto okamžiku můžeme konstatovat, že zjištění absolutní pravdy o jakékoli skutečnosti, 

která se stala v minulosti, je, jak bude uvedeno dále v textu, velmi obtížné. Zásada zjišťování 

                                                           
14 Uvedený příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu specifického výzkumu na téma „Adjustace 

specifických procesních otázek lidsko-právním požadavkům (MUNI/A/1338/2016)“. 
15 RŮŽEK, A. a kol.: Trestní řád. Komentář. I. díl. Praha: Panorama, 1981, s. 29.  
16 RŮŽEK, A. a kol.: Československé trestné konanie.  Bratislava: Obzor, 1971, s. 66.  
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objektivní pravdy totiž vedla aplikační praxi k nutnosti, aby orgány činné v trestním řízení 

prováděly obsáhlé dokazování ke každé (i v podstatě zcela bezvýznamné) okolnosti činu. Nelze 

po nich požadovat a klást na ně nesplnitelné cíle a požadavky k zjištění absolutní pravdy, kterou 

nikdy zjistit nemohou, jak bude uvedeno dále.  

K novelizaci uvedené zásady obsažené v 2 odst. 2 TrŘ17 došlo zákonem č. 292/1993 Sb., 

s účinností od 1. 1. 1994, kdy orgány činné v trestním řízení postupují tak, aby byl zjištěn 

skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro 

jejich rozhodnutí. Došlo tedy k opuštění zásady tzv. objektivní pravdy, která byla nahrazena 

zásadou zjišťování pravdy materiální.  

K další podstatné novelizaci této zásady došlo zákonem č. 265/2001 Sb., s účinností od 1. 1. 

2002, který zejména v návaznosti na zásadu vyhledávací upravil i vymezení zásady zjištění 

skutkového stavu bez důvodných pochybností tak, že orgány činné v trestním řízení postupují 

v souladu se svými právy povinnostmi uvedenými v trestním řádu a za součinnosti stran tak, 

aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu, který je 

nezbytný pro jejich rozhodnutí, čímž byla posílena tzv. kontradiktornost trestního řízení.18 

Touto formulací chtěl zákonodárce vzhledem k tomu, že posiluje zejména v řízení před soudem 

postavení stran, vyjádřit, že strany před soudem nejen navrhují, ale taktéž předkládají důkazy, 

které zásadně provádějí. Právě součinnost procesních stran při zjišťování skutkového stavu bez 

důvodných pochybností totiž může být přínosem ke komplexnímu a náležitému objasnění věci. 

Proto není možné ignorovat součinnost stran při objasňování věci a a priori považovat obhajobu 

za činnost, která směřuje ke zmaření tohoto objasňování a způsobení průtahů v trestním řízení.   

Podle stávající právní úpravy nemusí orgány činné v trestním řízení ověřovat všechny okolnosti 

případu všemi dosažitelnými prostředky, nýbrž jsou povinny pouze přezkoumat „všechny 

okolnosti případu“ (nikoliv již všemi dosažitelnými prostředky). Pro orgány činné v trestním 

řízení je tak stanovena povinnost provádět dokazování v rozsahu užším než tomu bylo v 

minulosti. Důraz je přitom kladen na dokazování okolností podstatných, nikoliv okolností 

všech, jak tomu bylo dříve. Postačí, když co nejrychleji v potřebném rozsahu objasní okolnosti 

důležité pro posouzení projednávaného případu, což pak vede ke správné koncentraci na otázky, 

které jsou pro takové rozhodnutí podstatné a zásadní povahy. 

Zjištění a následné procesně relevantní prokázání skutkového stavu věci bez důvodných 

pochybností je nejen podstatou dokazování v trestním řízení, ale i cílem řízení samotného. 

Poznání podstatných skutečností spáchaného trestného činu je nevyhnutelným předpokladem 

nejen rozhodování v meritu věci, ale i jakéhokoliv jiného procesního postupu v trestním řízení. 

Požadavek spravedlnosti rozhodnutí v trestním řízení formulující účel celého dokazování proto 

vyžaduje, aby byly relevantní skutečnosti spáchaného trestného činu zjištěny pravdivě, tj. aby 

poznatky získané o nich byly adekvátním odrazem skutečnosti.19 

 

 

 

 

                                                           
17 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále v textu jen 

„trestní řád“ nebo „TrŘ“.  
18 K principu kontradiktornosti dále srovnej In KMEC, J. Princip kontradiktornosti jako jeden z aspektů práva na 

spravedlivý proces. In GŘIVNA, T., VANDUCHOVÁ, M. Rekodifikace trestního práva procesního. Aktulní 

problémy. Praha: Univerzita Karlova, 2008, s. 56-65. 
19  IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 424. 
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II. 

 

Nyní se blíže zamysleme nad tím, proč se zákonodárce rozhodl opustit zásadu tzv. objektivní 

pravdy a nahradil ji pravdou materiální a nad důvody, které jej k tomu vedly. Něco z toho, bylo 

již naznačeno výše v textu.  

V naší odborné literatuře týkající se trestního řízení se můžeme setkat s různými pojetími 

pravdy. Nejčastěji se hovoří o pravdě materiální, objektivní a formální. Dále se lze setkat s 

označením pravdy jako subjektivní a objektivní.  

Ve starší literatuře se objevuje materiální pravda v souvislosti s jejím protikladem, tj. pravdou 

formální. Pojetí materiální pravdy vycházelo z toho, že soud měl povinnost objasnit podstatu 

věci tak, jak se ve skutečnosti stala. Materiální pravda byla cílem trestního řízení, kdy mělo být 

postupováno tak, aby se skutečná pravda vyšetřila a zjistila.20   

Zásada materiální pravdy vyplývala z povahy trestního procesu jako prostředku, jímž stát 

uplatňoval svůj trestní nárok, neboť měl zájem na potrestání tam, kde byl trestný čin skutečně 

spáchán.21 

V jejím protikladu stála formální pravda, tj. taková pravda, která je zjištěna na základě 

stanoveného postupu a pokud je tento postup dodržen, je tato skutečnost formálně brána tak, 

jako kdyby odpovídala realitě a je nevyvratitelná. Co nebylo zjištěno podle stanoveného 

postupu, nelze považovat za prokázané. 

Od zásady materiální pravdy se po roce 1948 začala oddělovat zásada tzv. pravdy objektivní. 

Zásadě objektivní pravdy přiznalo naše socialistické trestní právo vůdčí postavení, kdy ostatní 

zásady trestního procesu směřují právě k jejímu naplnění.22 Zásadní význam má však 

skutečnost, že jak u zásady objektivní pravdy, tak u zásady materiální pravdy byl vyjádřen 

požadavek, aby byly zjištěné skutečnosti v souladu s objektivní realitou.23 

Samotný pojem „pravda“ je charakteristický svými bohatými dějinami hledání řešení problému, 

co je významem tohoto pojmu. Co je to tedy pravda? Už starověcí a středověcí filozofové, jako 

např. Aristoteles či Tomáš Akvinský, nazývali pravdou poznání, které odpovídalo 

skutečnosti.24 Ústředním východiskem jejich koncepce pravdy je tedy shoda mezi myšlenkou 

a skutečností. Jinak řečeno, z hlediska filozofického je pravda považována za shodu našich 

úsudků s objektivní realitou. Pravda, stejně jako jiné abstraktní pojmy, je pouze vlastností 

soudů, nikoli vlastností předmětů samotných, událostí či stavů. Vlastnost „být pravdivý“ se 

může tak vztahovat jen na soudy o těchto předmětech, událostech a stavech.  

Ve společnosti uskutečňovaný poznávací proces - proces poznávání pravdy, je v zásadě 

chápaný ze dvou základních hledisek. Jednak poznávání lidstvem doposud nepoznaného, tedy 

všeobecně nové poznání a jednak poznávání jevů, které určitý člověk nebo skupina lidí již 

poznali a co jiný poznávající subjekt znovu poznává, tedy individuální nové poznání.  Do této 

                                                           
20 STORCH, F. Řízení trestní rakouské. Praha: Tiskem a nákladem J. Otty. 1887, s. 5-9. 
21 KALLAB, J. Učebnice trestního řízení, platného v Čechách a v zemi Moravskoslezské. Brno: Právník, 1930, s. 

23. 
22 SOLNAŘ, V. a kol.: Československé trestní řízení: celostátní vysokoškolská učebnice pro fakulty právnické.  

Praha: Orbis, 1958, s. 44-47. 
23 MATHERN, V. Dokazovanie v československom trestnom procese.  Bratislava: Obzor, 1984, s. 41-43. 
24 „Pravdivé je říci o něčem, co je, že to je, a o něčem, co není, že to není.“ Aristotelés; „Pravda je shoda 

skutečnosti s poznáním. (Veritas est adaequatio rei et intellectus.)“ Tomáš Akvinský. 
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druhé skupiny můžeme zařadit i poznávání orgánů činných v trestním řízení.25 Otázkou je, zda 

poznání člověka (a tedy i orgánů činných v trestním řízení) dosahuje úplné pravdy, nebo zda 

dosahuje pouze přibližných či částečných poznatků. 

Právní teorie i praxe navíc musí tedy počítat s nejistoty poznání i řádově různou jistotou 

poznatků. Právní rozhodnutí sdílí v uvažované otázce osud veškerého praktického jednání, že 

totiž nemá absolutně jistý informační základ. Z hlediska filozofického a z hlediska kritické 

gnozeologie nelze o této skutečnosti pochybovat.  

K tomu přistupuje i fakt, že skutkové informace tvořící bázi právního rozhodnutí, bývají 

ovlivněny určitou nejistotou, pramenící z nejisté hodnověrnosti zdrojů informací, neboť tyto 

informace bývají nepřímé, závislé na nedokonalé lidské paměti, na úmyslném nebo 

neúmyslném zkreslení, nepravdivé výpovědi a podléhají i dalším okolnostem ovlivňujícím 

jejich hodnověrnost.26   

Právě z výše uvedeného důvodu nelze zjišťování objektivní pravdy po orgánech činných 

v trestním řízení požadovat, jelikož i přes vývoj vědeckých metod a prostředků, které zajišťují 

bližší poznání toho, co se skutečně stalo, stojí naše trestní řízení stále ve značné míře na 

svědeckých výpovědích a přiznáních, které zpravidla nikdy nemohou být hodnoceny jako 

přesné a úplné vymezení určité skutečnosti. Stojí tedy na lidském faktoru ve smyslu schopnosti 

vnímání, zapamatování si a reprodukce.  

Tím však nemá být řešeno, že by v trestním řízení nemělo být usilováno o pravdu jako takovou 

a že by nemělo být usilováno o co největší přiblížení se objektivní realitě, tedy tomu, co se 

skutečně při spáchání trestného činu stalo.  

Lze tedy konstatovat, že pravdu zjištěnou v trestním řízení nelze považovat za pravdu absolutní, 

nýbrž pouze za relativní.27 Prozatím neexistuje způsob, jakým by bylo možno prokázat a zjistit 

absolutní objektivní pravdu. Nelze proto trvat na požadavku zjištění objektivní pravdy v 

absolutním smyslu. Je však nutné zachovat požadavek, aby orgány činné v trestním řízení 

usilovaly o co největší míru přiblížení se objektivní realitě. 

Vzniká tedy stěžejní otázka, jak tuto skutečnost týkající se poznání dát do souladu 

s požadavkem, aby skutkový základ pro rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, resp. 

soudu, byl zjištěn mimo důvodnou pochybnost. Nesmíme se přitom vzdávat kritického 

vědeckého postoje, který odmítá předstírat jistotu tam, kde ve skutečnosti není, nespokojit se 

jen s pouhým tvrzením a postuláty a usilovat o takové pojetí, které vyhovuje právní praxi a 

zdůrazňuje zákonnost a ochranu občanské svobody a lidské důstojnosti.28 

V uvedené souvislosti je třeba zamyslet se taktéž i nad pojmem „jistota“, který s uvedeným 

velmi úzce souvisí.  Toto pojmu je třeba dát specifický význam, který je odlišný od významu 

tohoto pojmu v rámci teorie poznání. Musí jít o tzv. jistotu praktickou. Pokud pak jde o 

kritérium, podle kterého poznáváme jistotu praktickou, a kterým prakticky jiné poznatky 

oddělejme od poznatků pouze pravděpodobných, na které musíme aplikovat zásadu in dubio 

                                                           
25 IVOR, J.: Objektivní pravda - zvláštnosti pojmu a zjišťování v trestním řízení. In Československá kriminalistika, 

1991, roč. XXIV, č. 2, s. 111. 
26 Dále srovnej In WEINBERGER, O. Logické a metodologické základy důkazu v oboru práva. Stát a právo, 1967. 

č. 13, s. 202. 
27 Relativní pravdu můžeme dát do souvislosti s tzv. relativismem. To, co jiní pokládají za absolutní a na ničem 

nezávislé, ve skutečnosti závisí na něčem jiném a může se tedy i měnit. Velmi zjednodušeně řečeno, každý má 

svoji vlastní pravdu, já i ty.   
28 WEINBERGER, O. Logické a metodologické základy důkazu v oboru práva. Stát a právo, 1967. č. 13, s. 202. 
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pro reo, zvolil zákonodárce formulaci „důvodných pochybností“, které ale nijak blíže 

nevymezil.29   

Jak lze tedy na tyto důvodné pochybnosti nahlížet? Teorie i aplikační praxe se ujednotila v tom, 

že je pouze třeba zjistit takový skutkový stav, který je dokázán mimo rozumnou pochybnost 

(beyond reasonable doubt). Za rozumnou je pak považována taková pochybnost, která by 

způsobila, že by orgán činný v trestním řízení po pečlivém, objektivním a nestranném 

zhodnocení všech dostupných důkazů byl tak nerozhodný, nemohl říci, že uvedená skutečnost 

naplňuje znak trestného činu a že získal ustálené přesvědčení o vině obžalovaného. Je to tedy 

taková pochybnost, která by u rozumné osoby zapříčinila, aby zaváhala nebo ustala při 

vyřizování důležité životní záležitosti. Není to však marginální pochybnost ani pochybnost 

založená na rozmaru nebo určité náhodě či na domněnce nebo odhadu.30  

Požadavek jistoty skutkového stavu bez důvodných pochybností podstatně zvyšuje autoritu 

práva, rozhodnutí opřené pouze o pravděpodobnostní zjištění viny nemá náležitou morální váhu 

a není společností hodnocen jako akt spravedlnosti.  

V uvedené souvislosti je třeba uvést i to, buď to bude znít dosti tvrdě, tak trestní právo nejenže 

nepracuje s pravdou, ale v některých případech za pravdu považuje i „lež“.  Příkladem nám 

může být ustanovení § 64 odst. 4  TrŘ upravující tzv. fikci doručení, která vychází z premisy, 

že nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této 

lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení 

zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování. Lež je zde fakticky povýšena na 

pravdu. 

 

III. 

 

S ohledem na vše, co bylo ve stručnosti uvedeno výše, je zřejmé, že zákonodárce vedly 

k nahrazení zásady objektivní pravdy zásadou pravdy materiální, ryze praktické důvody 

směřující k zefektivnění a tudíž i zrychlení trestního řízení. Ale samozřejmě, že nejen ty.  

Jak bylo již uvedeno, osoba, proti které je vedeno trestní řízení dostala v rámci zásady 

kontradiktornosti možnost, navrhovat, předkládat a provádět důkazy a to zejména v řízení před 

soudem. Praktickou otázkou k samotnému pojednání je samozřejmě to, jak dalece tohoto svého 

práva tato osoba nebo její právní stupce využívá. Je třeba zmínit i to, že tím, kdy není zjišťován 

stav skutečný, ale skutkový, tj. to, co se bez důvodných pochybností blíží realitě, není 

vyloučeno riziko tzv. „justičních omylů“, byť tyto jsou v reálné aplikační praxi minimální, a to 

díky dalším kontrolním mechanismům v trestním řízení a kontrole ústavnosti ze strany 

Ústavního soudu.  

 

 

 

 

                                                           
29 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F. RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J. Přípravné řízení trestní. Praha: 

C. H. BECK, 2003, s. 66.  
30 ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Příručky Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Sv. 53. Praha: SEVT, 1992, s. 185.  
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Analýza psychoaktivních látek v houbách rodu Psilocybe 

metodou LC-MS 

 

Klára Gotvaldováa, Martin Kuchařa,b, Jan Borovičkac, Petra Mikšátkováa 

 

Abstrakt 

Houby rodu Psilocybe jsou zneužívané pro své psychedelické účinky. Jsou snadno dostupné, 

poněvadž rostou po celém světě a některé druhy se dají nalézt i v České republice. Tyto houby 

obsahují čtyři hlavní psychoaktivní alkaloidy: psilocybin, psilocin, baeocystin a norbaeocystin. 

Rešeršní část práce je zaměřena na historii psychoaktivních hub, taxonomické členění rodu 

Psilocybe, účinky psychotropních alkaloidů. Dále je popsána biosyntéza a biotransformace 

biologicky aktivních látek, které jsou v současnosti předmětem psychofarmakologického 

výzkumu psilocybinu jako potenciálního léčiva proti psychickým poruchám. Alkaloidy byly 

kvantifikované prostřednictvím metody ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

s hmotnostní detekcí za použití reverzní fáze. Analyzovány byly houby v sušené a lyofilizované 

formě. Množství psychotropních alkaloidů bylo porovnáno podle různých velikostí plodnic, 

změn v morfologii (klobouk, třeň) a druhové odlišnosti. Změřené výsledky jsou vzájemně 

konfrontovány podle zmíněných kritérií v analytické části této práce. 

 

Klíčová slova 

houby, Psilocybe, psychoaktivní, alkaloidy, analýza 

 

Abstract 

Mushrooms of genus Psilocybe are exploited for psychedelic effects. They are easily available 

because they grow around the world, any species can be found in the Czech Republic. The 

mushrooms contain four main psychoactive alkaloids: psilocybin, psilocin, baeocystin and 

norbaeocystin. The first part of our study is focused on history of psychoactive mushrooms, 

taxonomic division of the genus Psilocybe and the effects of psychotropic alkaloids. Moreover, 

we describe further biosynthesis and biotransformation of biologically active substances, which 

are currently the subject of the psychopharmacological research. Alkaloids were quantified on 

the ultra-high performance liquid chromatography coupled by mass spectroscopy detector. The 

mushrooms were analysed in dried and lyophilized form. The levels of psychotropic alkaloids 

were compared by the difference of the size of fungi fruiting bodies, changes in morphology 

(hat, stipe) and species differences. The results are evaluated by these criteria in the analytical 

part of this work. 

 

Keywords 

Mushrooms, Psilocybe, psychoactive, alkaloids, analysis 

 

 



66 

 

Úvod 

 

Lidé znají přírodní halucinogeny už tisíce let. Psychoaktivní houby jsou zajímavé svou snadnou 

dostupností, jelikož rostou téměř po celém světě. Od středověku byly houby používané pro 

náboženské rituály, které měly v člověku vzbudit uvědomění a víru v sama sebe. Vědecký 

zájem o „magické“ houby nastal až v polovině 20. století, kdy byl sestaven klíč pro identifikaci 

hub. Lysohlávky tak byly taxonomicky zařazeny a staly se tak největším rodem psychotropních 

hub. 

Houby rodu Psilocybe obsahují čtyři psychoaktivní alkaloidy psilocybin, psilocin, baeocystin 

a norbaeocystin. Psychedelické halucinace a pocity euforie nastávají až při aplikaci vyšších 

dávek alkaloidů (nad 15 mg/osobu). Kvůli těmto účinkům bývají houby nejčastěji zneužívány. 

Pěstování, přechovávání a nakládání s halucinogenními houbami je, podle nařízení vlády  

č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek, nezákonné. Podle nařízení vlády č. 467/2009 

Sb. je považováno za trestný čin přechovávání min. 40 plodnic hub či 40 g mycelia s množstvím 

psilocinu a psilocybinu min. 50 mg.  

 V této práce byla ke kvantifikaci alkaloidů použita metoda ultra vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie s hmotnostní spektrometrií (UHPLC-MS/MS). Vzorky byly porovnány podle 

částí hub (klobouk vs třeň) a velikostí (menší vs větší klobouky). Dále bylo sledováno, jak se 

liší zastoupení alkaloidů v jednotlivých druzích rodu Psilocybe. 

 

Taxonomie a biotop hub 

Lysohlávky tvoří nejpočetnější rod psychotropních hub, mezi další zástupce patří rody např. 

Panaeolus, Inocybe, Conocybe, Gymnopilus, Pluteus1. Pro houby rodu Psilocybe je 

charakteristický hnědý klobouk, hnědofialový prach spor, který produkují lupeny umístěné pod 

kloboukem a světle šedá až nahnědlá třeň. Intenzita barevných odstínů zmíněných částí se mění 

podle vlhkosti půdy. Otlakem, či stářím tyto saprofytické houby modrají.  

 

Obr. 1 - Taxonomie rodu Psilocybe   Obr. 2 - Hlavní znaky lupenaté houby 

 

Zdroj: Mikšík, M. Atlas hub 101 druhů, které musíte znát, 1st ed.; CPRESS: Brno, 2011. 
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Uvedené houby se vyskytují po celém světě, některé druhy rostou i u nás v České republice, 

zejména na podzim. Podle místa výskytu se houby rozdělují na dřevní druhy a travní druhy. 

Dřevní lysohlávky se nejčastěji vyskytují v listnatých lesech, kde se rozkládá dřevní hmota. 

Mezi nejvýznamnější zástupce dřevních lysohlávek patří druhy P. cyanescens, P. medullosa 

a zejména celý druh P. serbica, do kterého se řadí variety arcana, bohemica aj. Travní 

lysohlávky rostou ve vyšších nadmořských výškách v oblastech travin, močálů a pastvin. Mezi 

hlavního travního zástupce patří druh P. semilanceata, který je nejpopulárnější z celého svého 

rodu2. 

Obr. 3 - P. serbica var. arcana   Obr. 4 - P. semilanceata

 

 

Historie užívání hub 

Nepřímé důkazy o psychoaktivních houbách pocházejí z období 5000 př. n. l., kdy byly 

nalezeny v severní Africe, v jeskynních Tassili, první malby hub (nejznámější je malba 

houbového šamana)3. Ve středověku původní obyvatelé Mexika, Aztékové, vykonávali 

s houbami různé rituály. Houby nazývali „teonanacatl“, což v jejich jazyce znamená něco jako 

„boží tělo“. 

 

Obr. 5 - Houbový šaman 

 

Zdroj: Letcher, A. Magické houbičky, 1st ed.; Volvox globator: Praha, 2008. 
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Vědecké zkoumání psychedelických hub probíhalo až v polovině 20. století po objevení LSD 

(diethylamid kyseliny lysergové – nejznámější psychedelikum)4. Roger Heim, francouzský 

mykolog, cestoval společně s Gordonem Wassonem do Mexika, kde poznali halucinogenní 

houby. Později založili mykologický sborník halucinogenních hub (1961)5 a zařadili mexický 

vzorek jako P. mexicana. Tento vzorek předali Albertu Hofmannovi, který prvně z hub izoloval 

psilocin a psilocybin a následně tyto látky syntetizoval (1962)6. V 60. letech téhož století 

americký psycholog, Timothy Francis Leary, studoval hlavní psychotropní látku z hub – 

psilocybin. Houby podával studentům na Harvardské univerzitě a následně zkoumal chování 

studentů po konzumaci hub4. Za jeho studie byl z univerzity vyhozen a psychedelický výzkum 

byl pozastaven na několik desítek let. 

 

Psychoaktivní alkaloidy 

Psilocybin, psilocin, baeocystin a norbaeocystin (obr. 6) jsou psychoaktivní alkaloidy 

v houbách rodu Psilocybe. Jedná se o bílé krystalické látky, které jsou nejlépe rozpustné 

v polárních rozpouštědlech. Alkaloidy obsahují indolové jádro a patří do skupiny tryptaminů7.  

 

Obr. 6 - Alkaloidy hub 

 

 

Biosyntéza, biotransformace a biodegradace indolových derivátů 

Biosyntéza psilocybinu probíhá z esenciální aminokyseliny tryptofanu. L-tryptofan je 

dekarboxylován na tryptamin, který je prvně methylován na N-methyltryptamin (NMT) 

a později na N,N-dimethyltryptamin (DMT). DMT je hydroxylován na psilocin a následně 

fosforylován na psilocybin8. 

Psilocybin je ve střevní sliznici enzymem alkalickou fosfatasou defosforylován na jeho 

farmakologicky aktivní metabolit psilocin. Psilocin je v těle glukuronován enzymem 

glukuronosyltransferasou na psilocin-O-glukuronid a v této formě se vylučuje z těla močí, 

stolicí a žlučí9. 

  

Psilocin Psilocybin 

Baeocystin Norbaeocystin 
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Obr. 7 - Biosyntéza psilocybinu 

 

 

 

Účinky a zdravotní rizika po užití hub 

Psychotropní účinky tryptaminových alkaloidů zprostředkovávají serotoninové receptory (5-

HT1A, 2A, 2C)10. Psychedelické halucinace jsou připsány receptorům 5-HT2A. 

Účinek nastupuje 20 - 40 minut po perorálním požití. Nejsilnější průběh intoxikace per os se 

projevuje po 90 - 180 minutách. Celková doba účinku per os bývá 4 - 8 hodin. Psychotropní 

účinky houbových alkaloidů mají individuální průběh. Intoxikace houbami je podobná jako 

intoxikace jinými halucinogeny (např. LSD, meskalin). Fyziologicky způsobují mydriázu, 

zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku11-12. 

Houby jsou lidmi zneužívané pro své psychedelické účinky. Zmíněných účinků lze obvykle 

dosáhnout až po požití vyšších dávek houbových alkaloidů, přibližně nad 15 mg/osobu. 

Uvedené účinky se projevují intenzivnějšími emocemi a prožitky. Mohou přijít příjemné pocity 

blaženosti, euforie a halucinací. Nejčastěji jsou zesílené vizuální a estetické vjemy, kdy se barvy 

zobrazují pestřeji a tvary ostřeji a jasněji. Po požití menších účinných látek hub, cca do 

15 mg/osobu, se dostavují zejména somatické příznaky (zvracení, pocení, bolest hlavy)10. Ve 

špatném psychickém stavu člověka může docházet až k navození pocitu strachu a paranoie, tzv. 

bad tripu. Důležitými faktory, které ovlivňují průběh houbového zážitku, jsou setting (situační 

okolnosti, vliv prostředí) a set (psychický stav jedince, nálada, očekávání)13. 

Výhodou halucinogenních látek je, že nevytvářejí psychickou ani fyzickou závislost. Toxicita 

hub je velmi nízká, jelikož jejich LD50 pro myš je 250 mg.kg-1. Největší smrtelné riziko 

představuje zaměnitelnost s podobnou houbou Galerina marginata, která roste ve stejných 

podmínkách i oblastech jako lysohlávky4, 12. 

L - tryptofan Tryptamin NMT 

DMT Psilocin Psilocybin 

 

dekarboxylace methylace 

methylace 

 

hydroxylace 

 

fosforylace 
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Potenciální léčebné využití 

Psilocybin je v současnosti využíván v neuropsychofarmakologickém výzkumu jako modelová 

látka navození psychózy, uvažuje se o jeho potenciálním využití v terapii některých duševních 

poruch jako například deprese, závislosti a obsedantně kompulzivní chování. Prostřednictvím 

elektroencefalografie (EEG) a magnetoencefalografie (MEG) byly měřeny mozkové impulsy, 

shodující se s odezvami, které vyvolávají psychické poruchy. Byla měřena především 

konektivita a funkce neuronů v neuronové síti mozku. Z těchto výsledků byla vytvořena 

databáze modulací psychóz12. Nyní probíhá humánní studie formou behaviorální testů 

v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). 

 

Stanovení alkaloidů 

Houbové alkaloidy lze stanovit pomocí několika metod. Nejčastěji se ke kvantifikaci používají 

separační chromatografické metody s vhodným detektorem14, konkrétně techniky kapalinové  

a plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC-MS, GC-MS) nebo se ke 

stanovení využívá elektroforéza. 

 

Metodika  

Pro UHPLC-MS/MS stanovení byla použita UHPLC sestava 1290 Infinity (Agilent 

Technologies, USA) ve spojení s hmotnostním spektrometrem typu trojitý kvadrupól 6460 

(Agilent Technoloies, USA). Pro chromatografickou separaci byla použita kolona Eclipse Plus 

C18, 50 x 2,1 mm, 1,8µm a mobilní fáze 10mM kyselina mravenčí (MF A) a methanol (MF B) 

s průtokem 0,3 ml/min. Ionizace elektrosprejem v pozitivním módu byla použita pro všechny 

analyty. Analýza probíhala v MRM módu a pro každý analyt byly vybrány dva nejintenzivnější 

přechody. Meze detekce (LOD) a meze kvantifikace (LOQ) stanovovaných alkaloidů jsou 

shrnuty v tabulce I. 

 

Tab. I - Meze detekce a kvantifikace 

Stanovované alkaloidy LODa LOQb 

Baeocystin 0.15ng/ml 0.5ng/ml 

Norbaeocystin 0.15ng/ml 0.5ng/ml 

Psilocybin 0.02ng/ml 0.05ng/ml 

Psilocin 0.15ng/ml 0.5ng/ml 

a - stanoven jako koncentrace, při které je poměr signálu k šumu roven 3. 

b - stanoven jako koncentrace, při které je poměr signálu k šumu roven 10. 

 

Příprava vzorků a extraktů 

Nasbírané vzorky, identifikované RNDr. Janem Borovičkou, byly lyofilizovány nebo usušeny 

(Tab. II). Vzorky byly nadrceny do práškové matrice. Matrice byla navážena do zkumavek  

a extrahována v CH3OH. Suspenze byla 9x zředěna H2O s přídavkem 0,5% CH3COOH. Bylo 

pracováno při teplotě 20°C. K 10 mg navážce drcené matrice hub se přidával 1 ml rozpouštědla. 

Tyto suspenze byly centrifugovány, několik hodin macerovány a nakonec zředěny. Pro 
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sestrojení kalibrační přímky bylo pracováno se suspenzí, která byla tvořena sušenou matricí 

žampionů a přídavků standardů. 

 

Tab. II - Seznam vzorků 

Vzorky Druh Lokalita Datum sběru 

PS-04 Psilocybe subaeruginosa Tasmánie 12.7.2015 

PS-07 Psilocybe medullosa Český Šternberk 10.10.2015 

PS-09 Psilocybe serbica var. bohemica Poříčko, Osada Hadů 8.11.2015 

PS-10 Psilocybe cyanescens Rudná u Prahy 8.11.2015 

PS-11 Psilocybe serbica var. arcana Těchobuz 27.10.2015 

PS-12 Psilocybe serbica Bosna a Hercegovina 27.10.2015 

PS-14 Psilocybe semilanceata Švédsko 26.9.2015 

PS-16 Psilocybe medullosa Švédsko 2.9.2011 

PS-19 Psilocybe medullosa Drahňovice 8.11.2015 

PS-20 Psilocybe ovoideocystidiata USA, Maryland 1.12.2015 

PS-21 Psilocybe cf. tasmaniana Australia 29.1.2016 

L-01 Psilocybe serbica var. bohemica Jihlava 9.11.2014 

L-03 Psilocybe serbica var. bohemica Jihlava 25.10.2015 

L-04 Psilocybe serbica var. bohemica Helenín 28.10.2015 

L-05 Psilocybe serbica var. bohemica Polná 8.11.2015 

L-06 Psilocybe serbica var.arcana Horní Bradlo 17.10.2015 

L-07 Psilocybe serbica var. bohemica Stříbrná Skallice 24.10.2015 

L-08 Psilocybe cyanescens Průhonice 31.10.2015 

L-09 Psilocybe cubensis PČR 28.3.2016 

L-10 Psilocybe semilanceata Špindlerův Mlýn 26.9.2015 

L-13 Psilocybe sp. záchyt policie ČR 15.5.2014 

cf. – z angl. confer, znamená, že se zřejmě jedná o uvedený druh 

 

Vyhodnocené výsledky 

Naměřená data byly porovnávány podle následujícího rozdělení: 

a) Nejvyššího obsahu studovaných alkaloidů. 

b) Celkového zastoupení alkaloidů v jednotlivých druzích. 

c) Velikostí klobouků. 

d) Částí houby (klobouk vs třeň).  

e) Celkové zastoupení tryptaminových alkaloidů v houbách rodu Psilocybe. 

a) Největší množství baeocystinu, tj. 4mg/g, obsahovala P. semilanceata (PS-14), 

norbaeocystinu, tj. 1,6 mg/g, vzorek P. serbica (PS-12), psilocybinu, tj. 5,7 mg/g, vzorek P. 

serbica var. bohemica (L-05) a psilocinu, tj. 9,5 mg/g vzorek P. cubensis (L-09). 
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b) Ve vzorcích P. cyanescens (PS-10 a L-08) bylo zastoupeno nejvyšší množství všech 

sledovaných alkaloidů. Vzorek PS-10 obsahoval dokonce 0,99 % alkaloidů ze sušiny houby (tj. 

9,9 mg/g). Naopak nejnižší zastoupení psychotropních látek bylo ve vzorcích P. subaeruginosa 

(PS-04) a P. medullosa (PS-07, PS-16 a PS-19). 

c) Menší klobouky hub obsahovaly průměrně vyšší hladiny psilocybinu (o 7 %) a psilocybinu 

(o 20 %), než větší klobouky hub. Množství baeocystinu a norbaeocystinu neprokázalo 

alkaloidovou závislost na velikostech klobouku plodnic. 

d) Ve třeních hub bylo analyzováno menší průměrné zastoupení psychotropních látek, než 

v kloboucích hub. Baeocystinu bylo naměřeno o 60 % méně, než v kloboucích hub, 

norbaeocystinu dokonce o 66 % méně, psilocybinu o 40 % méně a psilocinu o 44 % méně. 

e) Ze čtyř stanovovaných alkaloidů byl v houbách zastoupen v nejvyšším množství psilocybin, 

potom psilocin, méně baeocystin a nejméně norbaeocystin. 

 

Závěr 

 

Houby rodu Psilocybe patří mezi nejzneužívanější psychedelické látky. Rozhodnutí, zda se 

jedná o přestupek či trestný čin určuje mj. i obsah psilocinu a psilocybinu v plodnicích. Pro 

analýzu těchto psychotropních látek byla vyvinuta metodika UHPLC-MS/MS pro stanovení 

psychotropních alkaloidů v houbách rodu Psilocybe. Optimálním rozpouštědlem byl zvolen 

methanol a suspenze byla macerována při laboratorní teplotě. Zastoupení alkaloidů 

v jednotlivých druzích hub závisí na druhové závislosti, na velikostech plodnic i částech hub. 

Třeně hub obsahují cca o 50 % méně psychotropních látek než klobouky. Psilocybin je 

v houbách zastoupen v nejvyšším množství ze všech analyzovaných alkaloidů. 
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Aktuální aspekty trestného činu podvod  

– Man in the Middle (Mitm31) 

 

Jiří Hruška 

 

Abstract 

The author of the submitted paper focused on the now actual way of committing a fraud crime 

under § 209 of the Penal Code, through which criminals can cause damages in the hundreds of 

millions of CZK without risk of detection their identity. For this purpose, the author performed 

in brief characterization of MITM attack and subsequently analyzed three selected cases of 

police practice in which illustratively described how this crime is committed. 

 

Keywords 

Modus operandi, police authority, email comunication, offender, internet, casuistry 

 

Abstrakt 

Autor se v předkládaném příspěvku zaměřil na v současné době aktuální způsob páchání 

trestného činu podvod podle § 209 TZ, prostřednictvím něhož mohou pachatelé bez rizika jejich 

odhalení způsobit škody v řádech milionů Kč. Za tímto účelem autor nejprve provedl ve 

stručnosti charakteristiku útoku Mitm a následně analyzoval tři vybrané případy z policejní 

praxe, na nichž názorně popsal, jakým způsobem k této trestné činnosti ze strany pachatelů 

dochází.        

 

Klíčová slova  

Modus operandi, policejní orgán, emailová komunikace, pachatel, internet, kazuistika. 

 

Úvod 

 

Ve svém příspěvku se chci zabývat aktuálním modem operandi trestného činu podvodu, který 

se vyskytuje v současné praxi orgánu činných v trestním řízení. K uvedenému způsobu páchání 

dochází v prostředí informační sítě internet, konkrétně v rozhraní emailové komunikace mezi 

cílovými subjekty (velmi často mezi zástupci obchodních společností vyvíjejících mezi sebou 

ekonomickou činnost). S ohledem na vysokou míru anonymity, kterou internet poskytuje 

pachatelům této trestné činnosti, se jedná o poměrně úspěšný způsob provedení, jehož 

prostřednictvím pachatelé způsobují výrazné škody poškozeným společnostem (v řádech 

statisíc a milionů), přičemž jejich identita zůstává utajena (neodhalena). Anonymita pachatele 

v prostředí internetu však není absolutní povahy.32 Příznačným znakem pro tento druh trestné 

činnosti je její přeshraniční charakter, jelikož pachatel se nachází většinou mimo území ČR a 

                                                           
31 Někdy se používají i zkratky – MITM, MitM, MiM nebo MIM. 
32 Blíže srov. KOLOUCH Jan. Cybercrime. 1. vyd. Praha : CZ.NIC, z.s.p.o., 2016, s. 133 a násl.                                
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také finanční prostředky, které jsou odčerpány v důsledku jeho protiprávního jednání, jsou 

následně směřovány do zahraničí.  

Ve své policejní praxi jsem se během loňského roku setkal s několik útoky Mitm, přičemž jsem 

vybral tři kazuistiky pro názorný popis procesu, jak se takový útok uskutečňuje a jak lze na jeho 

projevy jen velmi omezeně reagovat prostředky trestního práva. 

 

Podstata způsobu páchání trestného činu 

Výše uvedený anglický výraz se překládá nejčastěji jako „člověk uprostřed“. Z hlediska 

informatiky se jedná o útok na kryptografii. Útočník se tímto způsobem pokouší komunikaci 

mezi subjekty primárně odposlouchávat a následně se může stát jejím aktivním mezičlánkem a 

emailovou komunikaci může záměrně pozměňovat ve svůj prospěch, přičemž komunikující 

subjektu o útočníkovi neví. 

V praxi se Mitm útok projevuje především tehdy, pokud je ve webovém prohlížeči pro HTTPS 

protokol užíván jiný certifikát, než by měl být (např. se jedná o tzv. root certifikáty33). Tento 

bývá buď podvržen uživateli ze strany pachatele, nebo se pachatel zmocní veřejného klíče, 

který lze následně využít k dešifrování či manipulaci s počítačem uživatele. 

 

Schéma č. 1 – pachatel sledující internetovou komunikaci mezi osobami A a B  

 

 

 

        Pachatel – prostředník 

Pachatel (označen písmenem C) se může nacházet prakticky kdekoliv, neboť síťový provoz je 

možné přesměrovat. 

 

Analýza případů útoku Mitm z policejní praxe 

V této kapitole jsou blíže rozpracovávat následující případy z policejní praxe (kazuistiky) 

s poukazem na jejich jednotlivá specifika: 

 

Případ č. 1    

 

Cíl útoku 

Společnost, jejímž předmětem činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a 

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 

Útok směřoval na účetní společnosti, která zajišťovala platební styk celé společnosti (jak vůči 

dodavatelům, tak vůči státním institucím).  

Schvalovací proces plateb ve společnosti 

                                                           
33 Blíže srov. Apple řekl Man-in-the-middle aplikacím důrazné NE. Dostupné na World Wide Web [cit. dne 

5.3.2017] http://www.blog.sslmarket.cz/ssl(apple-rekl-man-in-the-middle-aplikacim-durazne-ne/  

A C 

 

B 

 

http://www.blog.sslmarket.cz/ssl(apple-rekl-man-in-the-middle-aplikacim-durazne-ne/
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Chod ve společnosti spočíval v tom, že pokud jednatel společnosti měl v úmyslu něco zaplatit, 

kontaktoval o tomto prostřednicím emailu účetní společnosti, přičemž do přílohy emailu vložil 

konkrétní fakturu, která měla být proplacena. Po provedení platby účetní společnosti o tomto 

emailem vyrozuměn zpětně jednatele společnosti. 

Průběh útoku 

Pachatel oslovil emailem účetní společnosti vydávaje se za jednatele společnosti a požadoval 

zaplacení přiložené faktury v hodnotě cca 470.000 EUR. Typickým znakem trestné činnosti je 

změna bankovní instituce, kam má být platba uhrazena. V tomto případě pachatel zvolil 

polskou banku. Účetní musela o tři dny požadovanou platbu posunout (na pondělí), neboť byla 

plánovaně hospitalizovaná. S původním jednatelem byla z toho důvodu domluvena, že platba 

bude uskutečněna až po ukončení její hospitalizace (v úterý) a že ji dokonce provede sám 

jednatel společnosti. Pachatel vydávaje se za jednatele společnosti po kontaktování účetní 

emailem souhlasil s posunutím platby o tři dny (na pondělí), přičemž tu v pondělí dvakrát 

kontaktoval emailem a žádal jí opakovaně o uskutečnění předmětné platby. V pondělí večer 

účetní společnosti požadovanou platbu avšak jen ve výši 300.000 EUR uskutečnila, jelikož 

takto je nastaven denní limit pro platby. Následně o tomto byl vyrozuměn jednatel společnosti.    

Následující den v odpoledních hodinách volal jednatel společnosti účetní, že zbytek částky 

zaplatí on sám. Následně opětovně volal rozčilen s dotazem, proč zmíněná částka 300.000 EUR 

byla odeslána na účet v polské bance.  

Poté kontaktovala účetní poškozené společnosti společnost, kterou byla faktura přiložená v 

příloze podvodnému emailu vystavena. Účetní této společnosti konstatovala, že zmíněnou 

fakturu nevystavila a současně se nabídla, že odešle fakturu správnou. Faktury byly zcela 

totožné vyjma čísla účtu a bankovní instituce určené k platbě.   

V návaznosti na zjištěné účetní poškozené společnosti odhalila, že podvodný email, který jí 

zaslal pachatel, přišel z pozměněné emailové adresy, než jakou používá skutečný jednatel 

společnosti. V emailové adrese bylo písmeno m nahrazeno rn, což na první pohled vypadá 

téměř totožně a nebudí žádné podezření. Také podpisová doložka jednatele poškozené 

společnosti nebyla odlišná a plně odpovídá standardu, který je používán ve skutečné 

komunikaci. Vedle toho i styl psaní pachatelových emailů odpovídal běžné komunikace 

s jednatelem společnosti. Tento totiž není občan ČR a český jazyk mu působí potíže, což je 

patrné jak v ústní tak písemné formě. Pachatel proto text emailu přizpůsobil tak, aby působil 

věrohodně – častá pochybení ve skloňování podstatných jmen, časování sloves apod.   

Rozpoznat podvodné emaily znesnadnila podle účetní poškozené společnosti i skutečnost, že 

tyto téměř plynule navazovaly na původní emailovou komunikaci uskutečněnou mezi ní a 

skutečným jednatelem společnosti. Dokonce dle textu podvodných emailů lze dovodit, že 

pachatel věděl o hospitalizaci účetní poškozené společnosti.    

Platbu se jednateli poškozené společnosti naštěstí podařilo stornovat a škoda ve výši 8.130.000 

Kč proto vznikla. Uvedenému napomohla zejména rychlá reakce jednatele poškozené 

společnosti poté, co se dozvěděl o uskutečněné platbě, navíc samotná polská banka na základě 

blíže neupřesněných skutečností tuto transakci vyhodnotila jako rizikovou. 

S ohledem na výše uvedené se lze důvodně domnívat, že pachatel nejprve firemní emailovou 

komunikaci po nějakou dobu odposlouchával a na základě zjištěných skutečností do této 

vstoupil a využil získané informace ve svůj prospěch. 

Důkazní situace je obecně pro orgány činné v trestním řízení značně komplikovaná, neboť tyto 

mají k dispozici minimum využitelných informací, což do značné míry omezuje i okruh 

použitelných důkazních prostředků. Tak tomu bylo i v popisovaném případě. 
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V popisovaném případě byla analyzována z hlavičky (zdrojového kódu) podvodných emailů IP 

adresa, za účelem zjištění jejího držitele a poskytovatele. Dále bylo možné zjistit osobu, na níž 

je doména registrována. Obojí lze uskutečnit za využití databáze Wois, v níž jsou evidovány 

údaje o uživatelích IP adres, včetně dalších relevantních informací. 

Pokud se zjistí, že jde o českého poskytovatele IP adresy, je možné využít postup podle § 88a 

TŘ. 

V případě zahraničních poskytovatelů IP adres lze postupovat cestou žádosti – právní pomoci 

vůči zájmové zemi. Podobně je tomu i v případě země, kam byly v důsledku protiprávního 

jednání odeslány peněžní prostředky na účet v bance.        

Fake mailer34 

K útokům typu Mitm lze využít veřejně přístupnou aplikaci Fake Mailer, za jejíž pomoci je 

možné anonymizovat odesílaný email a to tím způsobem, že "uživatel" dle svého uvážení 

rozhodne o tom, jakou podobu hlavičky (doménu) svého emailu zvolí.  

 

Případ č. 2    

 

Cíl útoku 

Společnost, jejímž předmětem činnosti je obchodování v oblasti optiky. 

Útok směřoval na finanční ředitelku společnosti, která zajišťovala platební styk dceřiné 

společnosti v ČR (mateřská společnost se nachází v zahraničí). 

Navázání sociálního kontaktu – specifikum spáchaného trestného činu 

Předmětný útok měl specifický průběh, neboť zde navíc přistoupil bezprostřední kontakt mezi 

pachatelem a finanční ředitelkou dceřiné společnosti. Pachatel se před samotným útokem Mitm 

spojil s touto telefonicky a vydával se za ředitele mateřské společnosti. Finanční ředitelka, 

přestože již několikrát se skutečným ředitelem mateřské společnosti jednala, nepoznala 

v prvopočátku (v případě prvního útoku), že se jedná o osobu odlišnou. Pachatel (či jeden 

z pachatelů) byl způsobilý komunikace v cizím jazyce na úrovni rodilý mluvčí, působil 

věrohodně a disponoval interními informacemi o chodu celé společnosti.  

Průběh útoku 

Nejprve došlo, jak již výše popisuji, k telefonickému kontaktu pachatele vydávajícího se za 

ředitele mateřské společnosti s asistentkou finanční ředitelky, která o tomto finanční ředitelku 

vyrozuměla. Tato je osobou způsobilou činit platební operace v dceřiné společnosti. Následně 

jí ze strany její asistentky bylo předáno telefonní číslo, z něhož volal fiktivní ředitel mateřské 

společnosti, a tomuto zavolala. Fiktivní ředitel mateřské společnosti požadoval převést finanční 

prostředky z účtu dceřiné společnosti na jím určený účel, přičemž legenda spočívala v potřebě 

nezbytné dispozice s finančními prostředky za účelem koupě blíže nespecifikované společnosti 

v Evropě. Jelikož se nejednalo o zcela nestandardní jednání, ale naopak relativně odpovídalo 

někdy i poněkud více impulsivnímu chování skutečného ředitele, nevzbudil pachatel tímto 

jednáním žádné podezření. V důsledku jeho opakovaných urgencí a díky skutečnosti, že 

jednatel dceřiné společnosti byl právě na služební cestě (komunikačními prostředky 

nedostupný) a nebylo možné si jiným způsobem požadavek řiditele mateřské společnosti ověřit, 

byl pachatel při svém jednání úspěšný. Zarážející je fakt, že domnělý ředitel mateřské 

                                                           
34 www.anonymizer.in/fake-mailer  

http://www.anonymizer.in/fake-mailer
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společnosti využil pro komunikaci s finanční ředitelkou několik telefonních čísel, přičemž ani 

toto nevyvolalo u ní žádné podezření. Finanční ředitelka byla ze strany fiktivního ředitele 

mateřské společnosti navíc v emailu důsledně upozorněna, aby se o jeho požadavku nikde 

nezmiňovala, neboť by mohlo dojít ke zmaření plánovaného obchodu a dále po ní vyžadoval 

provedení platby rychlým převodem (quit swift). Popisované skutečnosti svědčí o 

nedostatečných bezpečnostních opatřeních uvnitř dceřiné společnosti (absence funkčního 

complience programu a bezpečnostních mechanismů). 

V rámci navazující emailové komunikace pachatele, která odpovídala na první pohled běžné 

emailové komunikace mezi společnostmi [hlavička emailu (doména) odpovídala té, kterou 

používal skutečný ředitel mateřské společnosti], byl ze strany pachatele odeslán finanční 

ředitelce email obsahující číslo bankovního účtu vedeného u čínské banky a požadovaná částka 

– cca 890.000 EUR. Finanční manažerka požadovanou platbu realizovala. Způsobená škoda 

činí cca 24.000.000 Kč. 

Den následující po uskutečněné platbě se zřejmě tentýž pachatel pokusil po předchozí 

telefonické komunikaci s finanční ředitelkou a dalšími osobami dceřiné společnosti a následné 

emailové komunikaci o vylákání další platby, tentokrát ve výši cca 1.900.000 USD, avšak 

s požadavkem jejich převodu na jiný účet vedený u jiné čínské banky. Toto jednání pachatele 

již vzbudilo podezření u finanční ředitelky a ta tentokrát požadovanou platbu neuskutečnila.  

Pachatel byl neodbytný a neustále finanční ředitelce telefonoval. K tomuto došlo i 

bezprostředně při sepisování protokolu o trestním oznámení a dalších úkonech trestního řízení. 

Proto byl za splnění zákonných podmínek promptně aplikován zajišťovací úkon spočívající 

v odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle § 88 TŘ. Mimoto bylo ze strany 

policejního orgánu apelováno na finanční ředitelku, aby se snažila s pachatelem i nadále 

komunikovat a informovat jej o tom, že v současnosti nemá dceřiná společnost na účtu dostatek 

finančních prostředků a z toho důvodu bude platba pozdržena. Následně se do této telefonické 

komunikace vložil i jednatel dceřiné společnosti, který navzdory tomu že zná skutečného 

ředitele mateřské společnosti, s pachatelem navázal kontakt, předstíraje, že si není vědom toho, 

že jde o fiktivního ředitele mateřské společnosti a domluvil se s ním na osobním předání 

požadovaných finančních prostředků v hotovosti v sídle dceřiné společnosti. Pachatel s tímto 

souhlasil, stanovil termín schůzky, avšak na místo schůzky se nedostavil. Domnívám se, že mu 

v tomto okamžiku již bylo zcela zřejmé, že je podvod odhalen a platba se neuskuteční. 

Za využití zajišťovacího úkonu podle § 88 TŘ bylo zjištěno, že bylo komunikováno se 

zaměstnanci dceřiné společnosti z více telefonních čísel, přičemž většina z nich je tuzemských. 

Následně byla na konkrétním místě v ČR některá z těchto čísel lokalizována s tím, že by se zde 

mohl pachatel nacházet, avšak při domovní prohlídce byly nalezeny tzv. RACK skříně 

obsahující technické zařízení, v němž byly umístěny SIM karty. Společnost vlastnící toto 

zařízení nabízí službu umožňující anonymní pronajmutí telefonních čísel, které lze pak využít 

k volání (telefonní ústředna s jediným odchozím kanálem – nemožnost identifikace osoby 

telefonující). Vedle toho bylo zjištěno také jedno telefonní číslo, z něhož pachatel hovořil 

s finanční ředitelkou dceřiné společnosti mající mezinárodní telefonní předvolbu jedné ze zemí 

blízkého východu. 

Tomu, že by pachatel, resp. pachatelé mohli pocházet z této země, napovídal i způsob 

zarovnávání textu v emailu, neboť text byl zarovnáván směrem doprava. Jednalo se o jedinou 

odlišnost, kterou emaily od pachatele obsahovaly oproti těm skutečným.   

Finanční ředitelka k tomu uvedla, že pachatel (pachatelé) byli znalí poměrů ve společnosti, 

jelikož měli zjevný přehled o tom, kolik má dceřiná společnost finančních prostředků na svých 

účtech, neboť druhou obdobnou platbu v eurech by s ohledem na zůstatek nebylo možné 

provést, proto pachatel požadoval platbu v amerických dolarech. 
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V popisovaném případě byla dále využita žádost o právní pomoci vůči zájmové zemi, kam byly 

odeslány peněžní prostředky na účet v bance (Čínská lidová republika).        

Opět i v tomto případě nasvědčují okolnosti tomu, že pachatel interní emailovou komunikaci 

společnosti zprvu odposlouchával a po nabytí dostatečných informací o jejím chodu, zejména 

pokud jde o finanční stránku společnosti a okolnosti provádění plateb, zahájil útok Mitm. 

 

Případ č. 3    

 

Cíl útoku 

Společnost, jejímž předmětem činnosti je obchodování v oblasti dopravy. 

Útok směřoval na zahraniční partnery obchodující s tuzemskou společností. Jednalo se o dva 

útoky (pokračování v trestném činu podle § 116 TZ), přičemž každý z nich byl situován do 

odlišné země, v níž se nachází sídla společností zahraničních obchodních partnerů. 

V případě této kazuistiky se omezím zejména na jednotlivé odlišnosti, k nimž došlo v průběhu 

trestné činnosti. Podstata samotného útoku Mitm zůstává zachována. 

V průběhu obou útoků byla zneužita hlavička emailu (doména) účetní tuzemské společnosti a 

pachatel vydávající se za touto osobu oslovil zahraniční obchodní partnery s tím, aby zaslaly 

platbu (dlužnou částku) za uskutečněný obchod na jiný účet v odlišné bance. Tomuto jednání 

předcházel tzv. přípravný útok Mitm, neboť pachatel se nejprve vydával za manažera prodeje 

tuzemské společnosti, aby od zástupců obou zahraničních obchodních partnerů zjistil, na kdy 

(jaký den) je plánována následující platba za zakoupené zboží od české společnosti a v jaké 

výši. Po sdělení těchto údajů od zahraničních obchodních partnerů začal pachatel s těmito 

aktivně nakládat. Následně je uplatnil vydávaje se za účetní české společnosti (požadovaná 

změna účtu včetně bankovní instituce). 

Dalším specifikem byla skutečnost, že podvodné emaily využívané pachatelem vydávajícího 

se za účetní české společnosti obsahovaly padělané podpisy vedoucího účtárny, takže 

působily velmi věrohodně. Na základě analýzy podvodných emailů bylo zjištěno, že pachatel 

měl velmi dobrý přehled o struktuře a hierarchii vedení české společnosti. 

 

Neúspěšnost útoků 

V obou případech byl však pachatel neúspěšný, neboť podvodné jednání bylo včas odhaleno a 

platby nebyly uskutečněny. Stalo se tak v důsledku toho, že v prvním případě zástupce 

zahraničního obchodního partnera v rámci emailové komunikace s pachatelem vydávajícím se 

za účetní české společnosti odeslal jeden ze závěrečných emailů před uskutečněním pachatelem 

požadované transakce mimo dosavadní vlákno emailů tak, že nevyužil při odeslání emailu 

funkci "odpovědět", ale zadal adresu přímo do příslušného pole pro příjemce. Příjemce – účetní 

české společnosti byl tak tento email doručen přímo bez zásahu pachatele. Poté co účetní tento 

email obdržela a současně se jí v něm zobrazila i komunikace do té doby uskutečněná 

pachatelem, bezprostředně zareagovala a připravované platbě ze strany zahraničního 

obchodního partnera zabránila.  

Ve druhém případě se dopustil nezaviněného pochybení sám pachatel, který poté co byla jím 

požadovaná platba na jím zvolený účet již domluvena, zaslal druhému ze zahraničních 

obchodních partnerů závěrečný potvrzující email, který se však v některých rysech výrazně lišil 

od toho, co si vzájemně telefonicky potvrdil zahraniční obchodní partner s manažerem prodeje 
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české společnosti. Zahraniční obchodní partner proto následně vyzval manažera prodeje 

k verifikaci údajů obsažených v emailu, a to opět napřímo zadáním adresy do pole pro příjemce. 

Tento následně upozornil zahraničního obchodního partnera na předešlé podvodné emaily, 

neboť došlo k zobrazení předešlé komunikace s pachatelem jako v předchozím případě.           

 

Závěr 

 

Autor příspěvku chtěl v jeho rámci upozornit na jeden z aktuálních způsobů páchání trestného 

činu podvodu podle § 209 TZ, k jehož uskutečnění jsou využívány současné komunikační 

prostředky. Mimo naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu podvod podle § 209 TZ je 

na místě také uvažovat o naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu neoprávněný 

přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm. a), 3 písm. a) 

TZ a trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 2 písm. b) 

TZ. Autor ve svém pojednání blíže rozpracoval vybrané případy, na nichž demonstruje 

v jednotlivých krocích činnost (postup) pachatele. V kazuistikách jsou znázorněny tučným 

písmem jednotlivé nuance, jimiž se spáchané trestné činy odlišují, neboť pachatelé trestných 

činů způsob páchání uzpůsobují aktuálním okolnostem případu tak, aby maximalizovali jeho 

úspěšné provedení.  

Prezentované téma bylo zvoleno i s ohledem na tematické zaměření konference, jelikož se 

policejní orgán při odhalování zmiňované trestné činnosti nachází téměř vždy v situaci, kterou 

lze bez nadsázky označit za tzv. stav důkazní nouze. Jak do jisté míry trestní řád (zákonné 

podmínky pro využití některých zjišťovacích úkonů nebo důkazních prostředků) tak zejména 

značná míra anonymity pachatele v prostředí internetu způsobují, že nelze skutečného 

pachatele dostupnými prostředky trestního práva odhalit a trestní řízení je až na výjimky 

ukončeno rozhodnutím o odložení věci podle § 159a odst. 5 TŘ. Tento stav mě jakožto 

policistu, který se po relativně dlouhou dobu zabývá otázkami trestního práva a to i na teoretické 

úrovni s ohledem na předchozí působení, nenechává v klidu především z důvodu bezmocnosti 

orgánů činných v trestním řízení při odhalování těchto trestných činu a při zjišťování jejich 

pachatelů. Dovolím si v závěru i poněkud sarkastickou poznámku a to, že pokud pachatel útoku 

Mitm neučiní zcela fatální chybu, má jistotu toho, že zůstane neodhalen. Jediné co se může 

takovéto osobě páchající popisovanou trestnou činnost stát, je to, že poškozená osoba, vůči níž 

je útok Mitm směřován, dokáže takové protiprávní jednání včas detekovat a sledovanou platbu 

pachatele na jím požadovaný účet neprovede.  

Na neuspokojivém stavu se projevuje i skutečnost, že policejní orgán se až na výjimky (viz 

výše popsaný případ č. 2) o trestné činnosti dozvídá opožděně někdy i s odstupem týdnů poté, 

co již trestná činnost skončila.  

Jediný podle mého názoru možný prostředek, kterým se lze alespoň do jisté míry účinně bránit 

vůči útokům Mitm je prevence spočívající vedle splnění základních požadavků na zabezpečení 

počítačové techniky a dalších prostředků komunikace (smartphony, tablety apod.) vůči útoku 

Mitm (kontrola správnosti veřejných klíčů, používání zajištěných wi-fi sítí, vyvarování se 

používání aplikací využívajících jiné než oficiální certifikáty, LDAP injection apod.) v základní 

osvětě o této a podobných bezpečnostních hrozbách, která však musí být také doprovázena 

zachováním nezbytné míry opatrnosti ze strany uživatelů současných komunikačních 

prostředků.  
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Rozhodčí řízení a problematika dokazování 

 

Martin Janků35, Karel Marek36 

 

Abstrakt 

K dokazování v rozhodčím řízení se vztahuje speciální úprava v zákoně o rozhodčím řízení, č. 

216/1994 SB. v platném znění. Zásadní kategorií důkazních prostředků zde jsou důkazy 

listinné, které jsou, s ohledem na povahu sporů ze smluv projednávaných v rozhodčím řízení, 

většinou dostačující k prokázání skutkových tvrzení stran. Zákon stanoví, že důkazy výslechem 

účastníků, svědků či znalců – tedy druhy důkazních prostředků v civilním řízení před soudy 

zcela běžné a možno říci zásadní – mohou rozhodčí soudy provádět pouze tehdy, jestliže se 

uvedené osoby k řízení dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou tyto 

soudy provádět jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty. Příspěvek se zabývá znaleckými posudky 

jako důkazy v rozhodčím řízení a některými specifiky jejich provádění, jež jsou důsledky 

uvedené zákonné úpravy, podle níž rozhodce ani rozhodčí soud k provedení svých úkonů 

nedisponují státní donucovací mocí k nařízení těchto důkazů. 

 

Klíčová slova 

rozhodování sporů, rozhodčí řízení, rozhodčí soud, rozhodce, dokazování, znalecký posudek 

  

Abstract 

The means of evidence and the procedure of taking evidence in arbitration proceedings are ruled 

by special provisions of the Arbitration Act, No. 216/1994 Coll., as amended. The fundamental 

category of means of evidence is documentary evidence that is, due to the nature of the disputes 

following from contractual relation between the parties to the dispute, usually sufficient to 

prove all substantial facts alleged by the parties. The Arbitration Act provides that evidence by 

hearing the parties, witnesses or experts - the kind of evidence that is in civil proceedings before 

courts quite common and one may say essential, can be performed by arbitrators only if the 

respective person agree voluntarily to attend and testify. Other evidence may be used if 

provided by the parties. The contribution examines expert reports as means of evidence in 

arbitration proceedings and some specifics of their taking that result from the statutory 

provisions according to those both arbitrator and Arbitration Tribunals don´t dispose with 

necessary enforcement powers in order to carry their procedural decisions concerning the 

evidence taking. 

  

Keywords 

dispute resolution, arbitration proceedings, arbitration tribunal, taking of evidence, expert 

opinion 

 

                                                           
35 Autor působí na  Fakultě právních a správních studií  Vysoké školy finanční a správní Praha a na Provozně 

ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. 
36 Autor působí na fakultě právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní Praha. 
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1. Úvodní poznámky 

 

Obecně bývá rozhodčí řízení definováno jako rozhodování sporů soukromými osobami nebo 

nestátními rozhodčími institucemi, které jsou oprávněny na základě platných právních předpisů 

projednat a rozhodnout spor, jenž jim byl stranami předložený. Základními předpoklady 

k tomuto postupu je arbitrabilita sporu (tj. způsobilost být projednán a rozhodnut v rozhodčím 

řízení) a příslušnost instituce či osoby působící jako rozhodčí soud (rozhodce) k projednání 

konkrétního sporu (blíže např. Bělohlávek, 2013, s. 64 ad.). Tato obecně vyplývá z rozhodčí 

smlouvy, resp. rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě zakládající právní vztah mezi stranami, 

jenž je základem vzniklého sporu. 

Ve sporech s mezinárodním prvkem vzniklých mezi obchodníky, resp. smluvními stranami 

obecně, byla možnost jejich projednání v rozhodčím řízení uznávaná československým, později 

pak českým právním řádem po desetiletí (počátky spadají do období před 2. světovou válkou 

avšak dnešní podoba rozhodčího soudnictví má svůj počátek ve zřízení Rozhodčího soudu 

československé obchodní komory roku 1949)37. Ve vnitrostátních sporech však byl tento postup 

upraven českým právem poměrně nedávno – roku 1994 schválením zákona o rozhodčím řízení 

(zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, dále jen „zákon o 

rozhodčím řízení“).  

I při řadě odchylek rozhodčího řízení od klasického průběhu řízení před řádnými soudy si prvně 

jmenované zachovává v základních rysech podobnost s řízením soudním. Vyplývá to 

z podstaty a funkce řízení, protože pokud má být výsledek rozhodčího řízení aprobován státní 

mocí a mají-li mu být touto mocí propůjčeny donucovací prostředky k jeho vykonatelnosti, 

musí se státu (a nepochybně též stranám řízení) dostat potřebných záruk kvality proběhlého 

řízení. Tento příspěvek se zabývá specifiky dokazování a významu důkazních prostředků, 

v rozhodčím řízení. Východiskem je zde analýza ustanovení § 20 zákona o rozhodčím řízení. 

V dalším příspěvek přihlíží k některým specifikům, s nimiž se při dokazování v rozhodčím 

setkáváme při použití znaleckého posudku a svědectví znalce jako důkazních prostředků. 

Závěrem autoři v příspěvek zaujímají stanovisko k povaze činnosti rozhodce, resp. rozhodčího 

senátu při provádění důkazu znaleckým posudkem v rozhodčím řízení. 

 

2. Dokazování v úpravě zákona o rozhodčím řízení  

 

Strany sporu tím, že přijímají rozhodčí doložkou, uzavřenou ve vzájemné shodě, příslušnost 

rozhodce (rozhodčího soudu) projednat a rozhodnout spor musí počítat s tím, že při řízení 

nebudou aplikována všechna pravidla jinak platná pro kontradiktorní řízení v civilních věcech 

před soudy a že respektování všech procesních pravidel pro dokazování před soudy není ve 

zjednodušené podobě řízení rozhodčího ani možné, ani vhodné.38 

K dokazování se vztahuje § 20 zákona o rozhodčím říklzení. Záadní kategorií důkazních 

prostředků jsou důkazy listinné, které – s ohledem na povahu sporů ze smluv, které jsou 

                                                           
37 Ve stanovách Československé obchodní komory, které byly schváleny výnosem ministerstva vnitra ze dne 24. 

12. 1948, se počítalo s vytvořením rozhodčího soudu. Ministerstvo zahraničního obchodu vydalo 1. 6. 1949 

výnos, jímž se schvalují Statut a Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory (č. 128/1949 II část 

Ú. l.) 
38 K tomuto důsledku specifické povahy rozhodčího řízení mohou strany přihlédnout např. tím, že si některá, pro 

ně významná či důležitá pravidla dokazování upraví (vymíní) přímo v rozhodčí smlouvě. Toto řešení je ovšem 

stranami využíváno pouze ojediněle. 
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v rozhodčím řízení projednávány, jsou většinou dostačující k prokázání skutkových tvrzení 

stran. Zákon ostatně stanoví, že důkazy výslechem účastníků, svědků či znalců – tedy druhy 

důkazních prostředků v civilním řízení před soudy zcela běžné a možno říci zásadní – mohou 

rozhodčí soudy provádět pouze tehdy, jestliže se uvedené osoby k řízení dobrovolně dostaví a 

poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty. 

Příčinou této specifické úpravy průběhu dokazování je okolnost, že k provedení svých úkonů 

nedisponuje rozhodce ani rozhodčí soud státní donucovací mocí k nařízení39 Může se nicméně 

stát, že provedení některého důkazu se ukáže v průběhu řízení jako nezbytné pro zjištění 

skutkového stavu. Potom lze využít ustanovení druhého odst. § 20, podle nějž procesní úkony, 

které nemohou rozhodci sami provést, provede na jejich dožádání soud.(Janků, M., Marek, K., 

2016) 

Pokud jde o druhy důkazů, které rozhodci mohou provádět v rozhodčím řízení, je výčet uvedený 

v ustanovení § 20 odst. 1 pouze demonstrativní. Obecně i pro rozhodčí řízení platí, že jako 

důkaz je možno použít vše, co může věrohodně prokázat skutkové či právní okolnosti věci, tj. 

toho, co je předmětem řízení nebo co z pohledu rozhodců může takové okolnosti prokázat. 

Analogické použití občanského soudního řádu (zákon č. 99/ 1963 ve znění pozdějších změna 

doplňků, dále jen OSŘ), které umožňuje § 30 zákona, bude v daném případě vhodné. 

Skutečností ovšem zůstává, že nepůjde o postup podle občanského soudního řádu, nýbrž může 

jít pouze o obdobu takového postupu, kdy úprava v OSŘ slouží spíše jako vodítko. Bude tak 

možno například provést důkaz též notářským a exekutorským zápisem či jakoukoliv listinou, 

včetně veřejných listin, výpisů z veřejných knih apod. (Bělohlávek, 2012), Všechny tyto důkazy 

však musí být poskytnuty rozhodcům dobrovolně  

Způsob provádění důkazů v rámci rozhodčího řízení je v kompetenci rozhodců. Jsou to 

rozhodci, kteří rozhodují, zda budou čteny dokumenty, slyšeni svědci či prováděny a zkoumány 

jiné důkazy. Při tomto rozhodování musí rozhodci vždy brát v úvahu náklady celého rozhodčího 

řízení. Od rozhodců se nevyžaduje provádět vlastní vyšetřování. Je de facto na uvážení 

samotných stran, jaké důkazy předloží na podporu své argumentace s ohledem na předložené 

nároky či vznesené námitky. Rozhodci hodnotí důkazy podle svého vlastního přesvědčení a na 

základě tohoto přesvědčení vynáší své rozhodnutí. Důkazy, které posuzují, zahrnují také 

svědectví a posudky znalců. 

 

3. Dokazování znaleckými posudky a svědectvím znalců 

 

Na chápání funkce a postavení znalců ve sporných řízeních můžeme v teorii nalézt rozdílné 

názory. Jen stručně a s jistým zjednodušením lze učinit závěr, že tyto dva názory odpovídají 

modelů diferencovaným podle právních kultur - common law a civil law.  

V kontinentálním prostředí je zásadně znalec chápán jako kvalifikovaná osoba, která poskytuje 

pomoc především soudu. Souvisí to též s větší investigativní funkcí soudu v kontinentálním 

prostředí, nežli je tomu v systémech common law. (srov. analogicky v rozhodčím řízení 

Schwarz, Konrad, 2009) Právě v řízeních probíhajících v rámci úpravy common law je znalec 

chápán spíše jako kvalifikovaná osoba, která poskytuje pomoc stranám v rámci jejich břemen, 

tvrzení a břemena důkazního. Tyto osoby i zde ovšem musí splňovat předpoklady nestrannosti, 

objektivity a odbornosti, byť se jejich jistá stranickost předpokládá. Tento systém klade vysoké 

nároky na zachování základních zásad kontradiktorního řízení ve smyslu spravedlivého procesu 

                                                           
39 Výjimku v tomto směru představuje pouze pravomocný rozhodčí nález, který je závazný též pro orgány státní 

moci. 
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a rovného prostoru, který musí být poskytnut všem stranám, aby se mohly též analogickým 

prostředky vyjádřit k tvrzením a důkazům protistrany. Znalec je tedy tradičně chápán jako 

někdo, kdo poskytuje podporu konkrétní straně. Ani common law však nepopírá závazky znalce 

přibraného stranou vůči soudu. I v tomto systému totiž znalec plní funkci, pomocí níž mé 

vyplnit mezery ve vědomostech soudu. Základní povinností znalce pomoci soudu v oblasti 

svých specializovaných znalostí bez ohledu na další závazky vůči straně, která znalce přibrala.  

Současně je však třeba upřesnit, že ani jedna z uvedených koncepcí se v současnosti 

nevyskytuje v čisté podobě. Zejména v kontinentálním právním systému a jeho procesních 

předpisech, je postupně poskytován poměrně velký prostor také znalcům, které představí, resp. 

přibere pro svou podporu strana v řízení. Lze též sledovat obecný trend zrovnoprávňování 

znalců ustanovovaných soudem a těch znalců, které přibírají strany. (Bělohlávek, Hótová, 2011) 

Jedním z nejvýznamnějších rozdílů "znaleckých posudků" v rozhodčím řízení oproti řádnému 

soudní řízení, je ten, že strany ani rozhodčí soud nejsou vázány striktně danými pravidly pro 

výběr znalců. Zatímco v některých zemích jsou předepsány pro řízení před obecnými soudy 

určité formální požadavky, např. zápis do zvláštního registru znalců (kupř. v právu Česka, 

Slovenska, Rakouska, Německa či Francie)40, většina těchto požadavků se na rozhodčí řízení 

nevztahuje. Rozhodci a strany samotné mají tedy podstatně větší volnost vybrat odborníka 

podle svého výběru.41 Přirozeně že mohou vybrat také ze seznamu znalců nebo postupovat 

analogicky jako v případě postupů, které jinak platí pro obecné soudy. 

Přímo v rozhodčí smlouvě si smluvní strany mohou vytvořit pravidla, jež by měli uplatňovat 

rozhodci, včetně pravidel týkajících se znalců (kupř. možnost, že vybraní znalci nemusí být 

zapsáni v seznamu znalců stanovým zákonem). Mohou uplatňovat procesní pravidla státu, na 

jehož území by se mělo konat rozhodčí řízení, resp. pravidla (řád) rozhodčího soudu, pro jehož 

příslušnost k rozhodování sporů se rozhodly. Dohodou si však mohou sjednat používání  

procesních pravidel jiného státu, popř. Rozhodčích pravidel UNCITRAL (Růžička, 2005). 

Pokud se týče Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR  

z roku 2012 (v platném znění dle novely účinné od 1. 10. 2015), tento ve svém § 34 (Důkazy) 

vypustil ustanovení předchozího Řádu z roku 2007, podle něhož rozhodčí senát mohl podle 

svého uvážení stanovit provedení znaleckého posudku či si může vyžádat předložení důkazů 

třetími osobami. Z toho někteří autoři vyvozují, že tento postup současně platný Řád RS 

neumožňuje (Maisner, Trapl, 2015). 

Znalecký posudek v podobě listinného důkazu je v rozhodčím řízení zkoumán tak, že 

předsedající rozhodce čte nebo sdělí jeho obsah rozhodčímu senátu v průběhu ústního jednání. 

Rozhodci mohou rovněž nařídit straně, jež předložila stejnopisy posudku, předložení originálu 

tohoto dokumentu. O předložení takového dokumentu mohou rozhodci též požádat třetí osobu. 

Pokud by tato třetí osoba neposkytla požadovaný důkazní prostředek, nezbytný k provedení 

dokazování, rozhodčí soud může požádat o pomoc soud. Soud má mocenské oprávnění nařídit, 

aby státní správy nebo orgány samosprávy poskytly určité relevantní skutečnosti, které nebyly 

zpřístupněny rozhodci (srov. § 128 a 129/2 OSŘ v platném znění)  

Pokud strany nepředložily pro posouzení skutečností, vyžadujících odborné znalosti, příslušný 

znalecký posudek, mohou rozhodci, zpravidla po vyslechnutí účastníků, rozhodnout o 

jmenování znalce a požádat strany, navrhly příhodnou osobu (znalec může být rovněž cizinec 

nebo tuzemský či zahraniční znalecký ústav). Současně strany i rozhodce určí problémy, 

                                                           
40 Pro český právní řád požadavek vyplývá z § 9 zákona o znalcích a tlumočnících, č. 36/1967 Sb. v  znění platném 

od 1.12.2012 
41 Před několika lety zvažovalo předsednictvo Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR možnost vytvoření 

vlastního seznamu znalců pro potřebu rozhodování v rozhodčím řízení před RS. 
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k jejichž vyřešení má vypracování znaleckého posudku směřovat. Strany mohou být požádány, 

aby každá navrhla několik alternativních osob, jež považují jako příhodné k vypracování 

posudku. V případě, že by mezi návrhy stran nepanovala shoda ani na jediné navržené osobě, 

může určit osobu znalce rozhodce (předseda rozhodčího senátu). Současně rozhodce nařídí 

stranám složení poloviny částky jako zálohy na odměnu znalci za vypracování posudku. Znalec 

započne s prací na vyhotovené posudku teprve po složení této zálohy stranami. Po dokončení 

znaleckého posudku a jeho zaslání stranám se může každá ze stran vyjádřit k jeho obsahu, popř. 

též navrhnout, aby byt znalec předvolán k ústnímu jednání za účelem zodpovězení otázek 

k obsahu posudku. 

Existují také případy, kdy každá strana předloží již spolu s rozhodčí žalobou, resp. žalobní 

odpovědí jako důkaz své vlastní znalecké posudky, jejichž závěry však jsou radikálně odlišné. 

V takových případech může rozhodce či rozhodčí senát ustanovit (postupem uvedeným výše) 

znalce k vypracování nového znaleckého posudku a považovat znalecké posudky stran za další 

listinné důkazy. Může ale též jmenovat odborníka pro přípravu hodnocení znaleckého 

posudku.42 Je nutno si uvědomit, že jmenování jiného odborníka vypracovat zprávu pouze 

znamená náklady dále a často velmi vysoké, pro strany, který prodlužuje rozhodčí řízení v řádu 

měsíců. (Růžička 2005) 

Odborná způsobilost znalců se řídí podle jejich osobního statutu. Toto je zejména nutné mít na 

zřeteli, pokud má být jako znalec pověřena zahraniční osoba (ať fyzická či právnická). Osobní 

statut je právní řád upravující právní poměry a následky vyplývající ze skutečností, které se 

dotýkají osobních vlastností určitého subjektu, například jejich způsobilost k právům a 

k právnímu jednání, omezení, popř. zbavení způsobilosti k právnímu jednání. Hraničním 

určovatelem pro určení osobního statutu fyzické osoby je jejich státní příslušnost (lex patriae). 

Některé zahraniční právní řády (především v oblastech angloamerického práva) používají 

rovněž jako hraniční určovatel bydliště fyzické osoby (blíže viz Kučera, 2015. 

Základní požadavky na osobu znalce, resp. faktory, podle kterých je znalec vybírán, lze jak pro 

individuální subjekty (strany), tak i rozhodčí soud shrnout následovně:  

- Dostatečná specializace (oprávnění): základním předpokladem výběru je zápis znalce v daném 

oboru či odvětví do seznamu znalců. Znalec se zásadně nevyjadřuje k otázkám mimo svou 

specializaci (tedy k otázkám z jiného oboru či odvětví). V odůvodněných případech může 

pouze využít spolupráce s konzultantem. Pod požadavkem specializace se tedy míní formální 

požadavek zápisu znalce do znaleckého seznamu pro určitý konkrétní znalecký obor. Již jen 

zápis pro takový obor (odvětví, specializaci) totiž znamená, že před zápisem byly zkoumány 

odborné znalosti, zkušenosti a předpoklady znalce. Rozhodce proto před zvolením vybrané 

osoby pro konkrétní případ není povinen tyto předpoklady zkoumat znovu.  

- Odbornost a zkušenosti: tento předpoklad úzce souvisí se specializací podle předchozího 

kritéria a podporuje výběr znalce, který je známý jako odborník pro danou oblast či je známo, 

že se danou problematikou zabývá již dlouhodobě. V tomto případě jde tedy o výběr znalce 

podle faktických okolností konkrétního případu a podle skutečného odborného zaměření 

znalce, které rozhodce  hodnotí vždy v konkrétní věci individuálně.  

- Reference: jsou významným faktorem výběru, nebot' zadavatel – ať již strany či rozhodčí soud 

- má primárně zájem vybrat znalce spolehlivého, nekonfliktního a na profesionálni úrovni. 

                                                           
42 Přezkoumání závěrů znaleckého posudku ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 o s. ř. dalším posudkem jiného 

znalce, vědeckého ústavu nebo jiné instituce (tzv. revizní znalecké zkoumaní) je namístě tehdy, jestliže 

znaleckým dokazováním nebyly objasněny všechny skutečnosti potřebné k rozhodnutí ve věci, k nimž je třeba 

odborných znalostí, popř. jestliže soud má k dispozici dva znalecké posudky s rozdílnými závěry o stejné otázce 

a pro rozpor), které se nepodařilo v řízení odstranil nemohou být tyto znalecké posudky podkladem pro 

rozhodnutí. (NS 25 Cdo 583/2001). 
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Proto si vybírá často ze skupiny znalců, o nichž má pozitivní informace či předchozí 

zkušenosti (zejména z jiných obdobných sporů, jež soud, byť v jiném složení rozhodců 

v senátu, projednával). 

Posudky znalců hrají v moderním rozhodčím řízení velmi významnou roli. Rozhodčí řízení se 

často týká složité specializované nebo technické problematiky (stavebnictví, strojírenství, 

výpočetní techniky apod.) Právě v těchto sporech rozhodci nezbytně potřebují a také vyžadují 

podporu znalců (specialistů) tak, aby mohli pochopit specifickou problematiku významnou pro 

daný případ. Odborné vyjádření znalce (ať již v podobě písemného posudku nebo výpovědi 

formou výslechu znalce) tak představuje důležitou součást rozhodovacího procesu v činnosti 

rozhodčích senátů.  

Co se týče práva (či povinnosti) rozhodčího soudu jmenovat znalce, nejsou názory na tuto 

problematiku jednotné. Různé rozhodčí senáty mohou mít odlišný přístup ke jmenování znalců. 

Obecně platí, že rozhodci jsou oprávněni ustanovit znalce vždy, pokud jim toto právo není 

expresis verbis odepřeno použitelnou právní úpravou nebo jinými pravidly aplikovanými na 

řízení (Řádem rozhodčího soudu). Mnoho předpisů v rámci národního práva nebo jiných 

procesních pravidel použitelných na konkrétní rozhodčí řízení výslovně takové právo 

rozhodcům přiznává. Česká právní úprava obsahuje výslovné ustanovení o možnosti využít 

znalce v § 20 (viz též výše). 

V rozhodčí praxi je znalec rozhodci přibírán jen zřídka pro řešení technických otázek, které již 

byly řešeny v posudcích znalců přibraných stranami sporu. Znalci jmenovaní rozhodcem 

(senátem) jsou někdy jmenováni na žádost jednoho, případně obou, účastníků, ale senát – jak 

již bylo zdůrazněno - se také může rozhodnout jmenovat znalce z vlastního rozhodnutí. 

Rozhodci si v těchto případech obvykle od účastníků vyžádají návrhy, aby mohli vybrat možné 

znalce. Společné návrhy stran sporu jsou zpravidla zárukou pozitivního postoje stran k vyřešení 

sporu.  

Význam znalců v rozhodčím řízení dokumentuje i široký rozsah úkolů, které jsou jim zadávány. 

Škála znaleckých úkolů se pohybuje od identifikace a posouzení výskytu a příčin údajných vad 

až k řadě otázek, které souvisejí s rozhodováním o samotné skutkové podstatě případu a 

hodnocení důkazů předkládaných jedním nebo více účastníky, týkají se vyjádření ohledně 

výskytu určitých událostí a skutečností, posouzení výše nároku, případně až po vyjádření 

všeobecného názoru na nárok účastníka jako takový. Znalci se tedy velmi často vyjadřují 

bezprostředně k otázkám, které samy představují hlavní úkol rozhodců při posuzování 

skutkového a právního stavu sporu. Není výjimečné, že znalcům je kladena shodná otázka, 

jakou si rozhodci sami kladou, a která je rozhodující pro samotný výrok budoucího rozhodčího 

nálezu.  

Využití znalců v rozhodčím řízení s sebou přináší významné rozdíly oproti jejich využití v 

řízení soudním. Jedním z nich, pokud jde o tzv. znalecký důkaz v rozhodčím řízení oproti řízení 

soudnímu, je ten, že strany ani rozhodčí senát nejsou vázáni některými striktními pravidly, 

pokud jde o výběr znalců. Splnění určitých formálních předpokladů, závazných pro soud, se v 

rozhodčím řízení mnohdy neuplatní. Jak rozhodci, tak strany mají podstatně větší volnost při 

výběru znalce. Většinou však – zejména, pokud jmenuje znalce samotný rozhodce či rozhodčí 

senát, využívají nabídky znalců v některém ze znaleckých rejstříků, či aplikují analogicky 

některé postupy, které využívají soudy.  

Jsou to právě rozhodci, zejména pokud se zabývají mezinárodním rozhodčím řízením, či působí 

též u některých zahraničních rozhodčích tribunálů, kteří mají důležité zkušenosti z 

nejrůznějších oblastí praxe. A jsou to rozhodci samotní, kteří v mezích předpisů a pravidel 

použitelných na konkrétní řízení rozhodují o tom, jaký význam znaleckému posudku přisoudí. 

Totéž ostatně platí i pro rozhodování o tom, zda znalecký posudek k některé otázce připustí či 
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nikoliv. Volné uvážení v těchto otázkách má proto v rozhodčím řízení podstatně větší rozsah 

než v řízení před soudy.43 Souvisí to s tím, že strany mají možnost ovlivnit jmenování osoby 

rozhodce či složení rozhodčího senátu, a lze tedy předpokládat, že budou usilovat o navržení 

rozhodců, kteří jsou v té či oné míře schopni posoudit rovněž řadu odborných meritorních 

otázek, pro jejichž hodnocení by obecný soud potřeboval podporu znalce ve větším rozsahu. 

Zásada spravedlivého procesu (fair trial) však obvykle vyžaduje, aby rozhodci znalecký 

posudek jednak provedli, pokud jej jako důkaz připustí, a aby mu poté věnovali odpovídající 

pozornost. Současně je nezbytné, aby se s takovým důkazem, vypořádali způsobem 

srozumitelným pro strany v odůvodnění nálezu. Stejně by se měli vypořádat i s rozhodnutím, 

kterým znalecký důkaz případně nepřipustí.  

V rozhodčím řízení je obvykle přiznávána větší volnost stranám (jejich právním zástupcům), 

pokud jde o komunikaci se znalcem, jeho přípravu na výslech a případně studium pracovních 

verzí posudků. Nesmí přirozeně ovlivňovat nezávislost znaleckého hodnocení. Požadavek 

nezávislosti znaleckého zkoumání ve smyslu komunikace mezi znalcem a stranou ostatně 

vyžadují nejen právní předpisy upravující rozhodčí řízení, nýbrž často i různé etické kodexy, 

ať znalecké, čí advokátní.  

Jiným specifikem rozhodčího řízení je, že praxe připouští určitou míru participace stran (jejich 

právních zástupců) na formulování znaleckých posudků znalci, které sama strana přibere, při 

respektování principů nezávislosti a objektivity znaleckého posudku. Jde tedy o něco, co v 

řízení před soudy je v zásadě nepřijatelné. V neposlední řadě díky internacionalizaci rozhodčího 

řízení se zde prosazuje praxe common law i tehdy, pokud je řízení co do sídla rozhodčího řízení 

konáno ve státu s kontinentální právní tradicí civil law.(Rozehnalová, 2005)  

Další otázkou je přípustnost a rozsah výslechu znalce, který pro potřebu rozhodčího řízení 

vypracoval znalecký posudek. V některých právních řádech je výslech znalce poté, co ten 

předloží znalecký posudek, nezbytný a je stanoven právem. Snaha o snižování nákladů 

rozhodčího řízení vede k tomu, že i zde se strany i rozhodci spokojí často jen s písemnou formou 

znaleckého posudku. V závislosti na konkrétní národní úpravě nebo národních právních 

zvyklostech to může být právě výlučně rozhodčí řízení, které umožní předložení pouze písemné 

verze znaleckého posudku.  Na druhé straně rozhodčí řízení poskytuje prostor pro zařazení 

výslechu znalců do průběhu ústního jednání. Aplikovány jsou takové postupy, jako například 

tzv. znalecká konfrontace, společný výslech více znalců, výslech skupiny znalců 

zpracovávajících jeden a tentýž posudek, když může záviset na jejich vlastní dohodě, který z 

nich zodpoví určitou jim položenou otázku. Zásadně se totiž vychází z toho, že, postupy týkající 

se znaleckých důkazů v soudním řízení se v podstatě na řízení před rozhodci použijí omezeně 

či vůbec. (Bělohlávek, Hótová, 2011).  

V rozhodčím řízení (v závislosti na příslušných pravidlech použitelných pro takové řízení, 

tradici určitého druhu sporů nebo oblasti, kde jsou tyto spory v řízení před rozhodci řešeny) se 

lze setkat také s tím, že prezentace znaleckých posudků se připouští dokonce ve fázi, kdy jsou 

již jinak uzavřeny v rámci projednání věci výslechy a kdy se provádí již jen doplňující důkazy. 

Prezentace znaleckých posudků se dokonce (byť spíše výjimečně) připouští i v rámci shrnující 

fáze, tj. fáze, kdy strana prezentuje závěrečné návrhy. To platí obvykle ve složitých 

mezinárodních sporech, kdy závěrečné shrnutí věci může být časově náročnější. Jde tedy o 

postupy, které by v řízeních před soudy byly často zcela nemyslitelné. 

                                                           
43 Odepření přizvání znalce či upření významu znaleckého posudku v rozsahu, jaký navrhují strany (resp. některá 

z nich) nemohou strany zpochybnit v rámci návrhu na soudní přezkum (zrušení nálezu soudem) podle zákona, 

neboť tato otázka není v zákoně zařazena mezi důvody k soudnímu přezkumu dle § 31 zákona o rozhodčím 

řízení. 
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4. Závěrem 

 

Přístup rozhodčího senátu k využívání znalců a posudků jimi vypracovaných v průběhu 

rozhodčího řízení jako důkazního prostředku významného pro rozhodnutí o sporném nároku 

souvisí obecně s širším problémem povahy a rozsahu uplatnění důkazního břemene 

v rozhodčím řízení. Jinými slovy jde o posouzení otázky, zda rozhodnutí rozhodce (senátu) plně 

závisí na tom, jestli žalující strana unese či neunese povinnost spolehlivě prokázat všechny svá 

tvrzení v rozhodčí žalobě předloženými (a provedenými) důkazy, nebo zda je rozhodce (senát) 

povinen odstranit pochybnosti či nejednoznačnosti skutkového stavu prokázaného na základě 

důkazů předložených stranami k tomu, aby mohl spravedlivě rozhodnout. 

Všeobecně uznávaným pravidlem v doktríně rozhodčího řízení je princip “ei qui affirmat non 

ei qui negat incumbit probation”, vycházející ze zásad římského práva. Jinak řečeno, strana 

dovolávající se existence určité skutečnosti, musí tuto skutečnost prokázat (Reiner, 1994).  

Konsens již nepanuje kupř. v otázce povinnosti stran prokázat neexistenci určité skutečnosti či 

v rozsahu diskrece rozhodců při nejednoznačných závěrech, vyplývajících z předložených 

důkazů. Někteří autoři zastávají tvrzení, že rozhodčí soud nemůže provést jiné než účastníky 

navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z 

obsahu spisu. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud 

při zjišťovaní skutkového stavu jen a výlučně z důkazů, které byly provedeny.(Maisner, Trapl, 

2015). Vztaženo na otázku využitelnosti znaleckého posudku to znamená, že provedení 

posudku, i pokud jeho potřeba vyvstane až v průběhu rozhodčího řízení, mohou navrhovat 

výlučně strany. Bude-li důkazní situace na základě předloženého posudku (předložených 

posudků) nejednoznačná, platí, že žalující strana neunesla důkazní břemeno a rozhodce (senát) 

v příslušné části její návrh zamítne. Jiní autoři jsou naopak názoru, že rozhodci (rozhodčí soud) 

je oprávněn ustanovit (jmenovat) znalce vždy, pokud je toho zapotřebí k vyjasnění skutkového 

stavu a pokud jim to platná právní úprava vysloveně nezakazuje. (Bělohlávek, Hótová,  2009). 

Tato situace může nastat tehdy, strany předloží v rámci žaloby, resp. žalobní odpovědi vlastní 

znalecké posudky, jejichž závěry jsou radikálně odlišné. V takových případech může rozhodce 

(rozhodčí senát) ustanovit znalce k vypracování nového, resp. revizního znaleckého posudku 

(Růžička 2005).44  

Autoři tohoto příspěvku se přiklánějí k posledně uvedeným názorům doktríny s ohledem na 

povahu rozhodčího řízení a funkci rozhodce (rozhodčího soudu) v průběhu řízení. Vedle 

nalézání práva rozhodce poskytuje služby stranám, které se rozhodly pro rozhodčí řízení jako 

alternativu řízení soudního pro menší formálnost řízení a tím zpravidla vyšší efektivitu. Za 

respektování principu spravedlivého řízení je aktivní zapojení rozhodce (senátu) nejen v zájmu 

stran řízení, ale i v zájmu spolehlivého zjištění skutkového stavu a rozhodnutí na tomto základě. 

 

 

 

                                                           
44 Tento názor se opírá mj. i o stanovisko Nejvyčššího soudu ČR zaujaté v NS 25 Cdo 583/2001: „Přezkoumání 

závěrů znaleckého posudku ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 o s. ř. dalším posudkem jiného znalce, 

vědeckého ústavu nebo jiné instituce (tzv. revizní znalecké zkoumaní) je namístě tehdy, jestliže znaleckým 

dokazováním nebyly objasněny všechny skutečnosti potřebné k rozhodnutí ve věci, k nimž je třeba odborných 

znalostí, popř. jestliže soud má k dispozici dva znalecké posudky s rozdílnými závěry o stejné otázce a pro 

rozpor)', které se nepodařilo v řízení odstranil nemohou být tyto znalecké posudky podkladem pro rozhodnutí.“ 
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Znalecký posudek jako veřejná listina 

 
Eduard Jenčo 

 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o znaleckém posudku jako o veřejné listině. Zabývá se analýzou 5 

základních atributů veřejných listin a jejich aplikací na znalecký posudek. Následně se článek 

zabývá preskúmateľnosťou znaleckého posudku jako veřejné listiny. Také se věnuje vztahu 

odborného vyjádření a znaleckého posudku. Článek zároveň pojednává io vztahu znaleckého 

posudku k provedeným důkazům v trestním řízení a v závěru uvádí teorii vyvrátiteľnosti závěrů 

znaleckého posudku a žaloba na neplatnost znaleckého posudku jako veřejné listiny. Táto práce 

sa realizovaná v rámci právního řádu Slovenské republiky. 

 

Abstract 

The article describes the expert opinion as a public document. It analyzes the five basic 

attributes of public documents and applications on expert opinion. Consequently, this article 

discusses preskúmateľnosťou expert's report as a public document. It also discusses the 

relationship of the expert opinion and expert opinion. The article also discusses about the 

relationship expert opinion on the evidence in criminal proceedings and concludes that the 

theory rebut the conclusions of the expert opinion and action for annulment of an expert opinion 

as a public document. This work was carried out within the legal system of the Slovak Republic. 

 

Klíčová slova 

znalecký posudek, veřejná listina, právní domněnky k veřejné listině, atributy veřejné listiny 

 

Keywords 

expert opinion, public charter / public document, legal presumptions to the public document, 

the attributes of public documents 

 

Znalecký posudek jako veřejná listina 

V rámci vymezení vztahů k znaleckému posudku je nutné klasifikovat znalecký posudek  

v rámci právních úkonů prováděných v rámci soukromého nebo veřejného práva. Základním 

klasifikací ve vztahu k znaleckému posudku je, že znalecký posudek je veřejnou listinou. 

Samotný pojem veřejné listiny není v právním řádu Slovenské republiky, ani České republiky 

nikde normativne definovaný. I přesto, že některé právní normy s tímto právním pojmem 

nakládají. Pro to, aby bylo možné potvrdit, zda je znalecký posudek veřejnou listinou, je třeba 

vyšetřit několik základních atributů, které jsou veřejné listině připisovány jako charakteristické 

znaky v rámci stávající judikatury. Samotná veřejná listina je charakterizována několika rysy, 

které musí být identifikovány tak ve vlastnostech znaleckého posudku tak u subjektu, který 

takovou listinu vydal, čili u znalce. 

 

1. Prvním prvkem nezbytným, který je nutné zkoumat při identifikaci veřejné listiny je, zda 

listinu vydal jeden z následujících subjektů: 
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- Orgán veřejné moci 

- Orgán státní správy 

- Orgán územní samosprávy 

- Osoba zmocněná státem na výkon státní moci nebo úkolů vyplývajících státu ze zákona nebo 

mezinárodních závazků 

 

Podle § 2 odst. (1) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcích, tlumočnících a překladatelích a o změně 

a doplnění některých zákonů (SR): 

"Znalec, tlumočník nebo překladatel je fyzická osoba nebo právnická osoba zmocněná státem 

k provádění činnosti podle tohoto zákona." 

Zmocňovací imperativ dostatečně indikuje, již ze samotné povahy mandátu, že stát zmocňuje 

konkrétní osobu na výkon konkrétních činností státu. 

V článku 1 odst (2) zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenské republiky: 

"Státní orgány mohou jednat pouze na základě ústavy, v její mezích a v rozsahu a způsobem, 

který stanoví zákon." 

To znamená, že stát může vykonávat pouze činnosti a úkoly, které mu stanoví ústava nebo 

zákon. 

 

Jedním ze základních principů právního státu je právní zásada "nemo ad alium plus iuris 

transferu potest, quam ipse habeas". Což v překladu znamená, že nikdo nemůže převést na 

jiného více práv, než sám má. Z toho vyplývá, že i stát nemůže zmocnit jiný subjekt na výkon 

práv a povinností ve větším rozsahu než sám má. Stát, jak již bylo uvedeno, smí jednat jen na 

základě ústavy a zákonů. Stát nesmí provádět takzvané mimozákonné činnosti. Nebo 

zjednodušeně řečeno, stát smí provádět pouze to, na co ho vysloveně opravňuje zákon. 

Je zjevné, že stát zmocněním na základě zákona, smí zmocnit jiné subjekty jen výkonem 

takzvané "státní činnosti". Jelikož stát sám na výkon jakékoli jiné činnosti právo nemá. 

Zmocnění je vztah, kde zmocnitel (v tomto případě stát) zmocňuje zmocněnce (v tomto případě 

znalce) aby vykonával činnost jménem zmocnitele (státu). 

Je nutno uvést že první znak pro existenci veřejné listiny je splněn. Znalec je osoba, která 

provádí takzvanou "státní činnost" a úkoly na to navazující na základě zákonného zmocnění 

státem jako nositelem státní moci. 

 

2. Druhým prvkem pro posouzení existence veřejné listiny je, že tato: 

A. Zakládá, mění, ruší práva nebo povinnosti jednoho nebo více subjektů 

nebo 

B. Potvrzuje a / nebo osvědčuje a / nebo proklamuje a / nebo definuje existenci, neexistenci, 

vznik, zánik, průběh postavení, stavu, vlastností, způsobilosti, identity, věcí, osob, statusu, 

událostí, skutečností. 

Veřejná listina, která spadá pod bod A. je takzvaná veřejná listina s konstitutivními účinky. 

Veřejná listina, která spadá pod bod B. je takzvaná veřejná listina s deklaratorními účinky. 

Znalecký posudek spadá pod definici bodu B., což vyplývá již ze samotné povahy znaleckého 

posudku. Znalecký posudek nikdy nebude mít konstitutivní účinky. Znalecký posudek bude 

vždy veřejnou listinou s deklaratorními účinky. 
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3. Třetím znakem veřejné listiny je, že tato se týká otázek, které jsou významné jak z hlediska 

zájmů státu ve vztahu k plnění jeho úkolů, tak z hlediska osoby, ke které se veřejná listina 

vztahuje 

Splnění této podmínky je možné odvodit výkladem § 17 odst. (1) písm. g) vyhlášky č. 490/2004 

Z.z. Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 382/2004 Z.z.. 

o znalcích, tlumočnících a překladatelích a o změně a doplnění některých zákonů (SR), z něhož 

vyplývá, že znalec musí evidovat účel a předmět znaleckého úkonu. Účel a předmět znaleckého 

úkonu jsou stejně povinnými náležitostmi znaleckého posudku. Účelem se rozumí právní úkon 

nebo soubor právních úkonů k vykonání kterých má být znalecký posudek použit. To znamená, 

že znalecký posudek nesmí být proveden znalcem, na základě požadavku zadavatele, pokud 

neexistuje konkrétní právní úkon nebo soubor právních úkonů, pro které má být znalecký 

posudek použit. 

Čili tím, že znalecký posudek je možné provést pouze na splnění státních úkolů, k jejichž 

provedení je znalec zmocněn zákonem a nakolik znalecký posudek smí být proveden pouze za 

účelem realizace právního úkonu nebo souboru právních úkonů toho, kdo je zadavatelem 

zpracování znaleckého posudku, je splněna i třetí podmínka existence veřejné listiny. 

 

4. Čtvrtou podmínkou existence veřejné listiny je, že obsah této listiny se považuje za správný 

a úplný, dokud se v samostatném řízení neprokáže opak. 

Znalecký posudek je výstupem znalecké činnosti. Znalci jsou osoby s vysokým stupněm 

vzdělání, praktických a odborných zkušeností. Právě samotný vznik autority znalce, který se z 

pohledu své odbornosti má vyjádřit k rozhodujícím skutečnostem, zakládá presumpci 

správnosti a úplnosti. To, že stát hledí na znalecký posudek jako na dokument o jehož správnosti 

a úplnosti neexistuje pochybnost, dokud se neprokáže opak, je dovoditeľné z procesních 

kodexů. Už samotný trestní řád, jakož i správní řád a další právní normy definují znalecký 

posudek jako zvláštní důkaz, odlišný od listinných důkazů. Trestní řád dokonce velmi výrazně 

upravuje znaleckou činnost v trestním řízení. 

Podle § 144 odst. (1) Zákona č. 300/2005 Y.y. Trestní řád (SR), ... znalec "musí být také poučen 

o významu znaleckého posudku z hlediska obecného zájmu ...". To znamená, že stát připisuje 

znaleckému posudku zvláštní obecný společenský význam a také samotnou regulací znalecké 

činnosti souborem právním norem odlišuje znalecký posudek od ostatních listin. 

 

5. Pátou podmínkou je, že listina musí být opatřena otiskem pečeti se státním znakem 

Podle § 10 odst. (1) zákona č. 382/2004 Y.y. o znalcích, tlumočnících a překladatelích  

a o změně a doplnění některých zákonů (SR): 

"Znalec, tlumočník nebo překladatel zapsaný v seznamu při výkonu své činnosti používá úřední 

razítko s průměrem 36 mm". Přičemž v rámci uvedeného ustanovení je zároveň odkaz na § 6 

zákona Národní rady Slovenské republiky č. 63/1993 Z.z.. o státních symbolech Slovenské 

republiky a jejich používání ve znění zákona č. 273/1996 z.z.. 

Podle § 10 odst. (3) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcích, tlumočnících a překladatelích a o změně 

a doplnění některých zákonů (SR): 

"Každý písemně vyhotoven znalecký, tlumočnický nebo překladatelský úkon a vyúčtování 

opatří znalec, tlumočník nebo překladatel zapsaný v seznamu otiskem úředního razítka. Otisk 

úředního razítka se nesmí používat pro osobní účely." 

Jako je zjevné, znalecký posudek splňuje všechny atributy veřejné listiny. A tedy je možné 

konstatovat, že znalecký posudek je veřejnou listinou. Z uvedeného ale ve vztahu k znaleckému 
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posudku existuje celý systém právní relevantních skutečností, které je nutné v právní praxi při 

znaleckém posudku zohledňovat. 

 

Znalecký posudek ve vztahu k provedeným důkazům v trestním řízení 

Orgány činné v trestním řízení mají přibírat znalce jen tam, kde není možné s ohledem na 

složitost problematiky provést zkoumání nebo důkaz v rozsahu znalostí a schopností Orgánu 

činného v trestním řízení a není možné nebo vhodné aplikovat ustanovení o Odborném 

vyjádření. Zneužívání znaleckého dokazování na formalizaci a kumulaci závěrů vyplývajících 

z jiných důkazů provedených v trestním řízení je nepřípustné. Kumulace závěrů z provedených 

důkazů může být provedena v rámci činnosti orgánu činného v trestním řízení buď úředním 

záznamem, nebo se postup úvahy detailněji uvede v odůvodnění meritorního rozhodnutí. 

Používání znaleckého dokazování pouze na formalizaci je porušením zásady "účelnosti  

a efektivnosti" trestního řízení, jakož i zásady účelnosti a hospodárnosti vyplývající z § 16 odst. 

(2) písm. c) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcích, tlumočnících a překladatelích a o změně 

některých zákonů (SR). Pokud orgán činný v trestním řízení požaduje po znalci, aby vyhotovil 

znalecký posudek, který je ale jen kumulací ať formalizací důkazů už dosud provedených, na 

základě aplikace zásady účelnosti a efektivity, je znalec povinen odmítnout provedení takového 

znaleckého posudku ve smyslu § 12 odst. (2) písm. e), zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcích, 

tlumočnících a překladatelích a o změně některých zákonů (SR), podstatou jehož by byla pouze 

formální kumulace závěrů a důkazů, které se již v trestním spise nacházejí, pokud se nevyžaduje 

zvláštní odborný názor znalce nakolik provedení takového úkonu by bylo neúčelné  

a neefektivní. 

 

Znalecký posudek versus odborné vyjádření 

V rámci trestního řízení rozlišuje stát v rámci zákon č. 381/2005 Z.z. - Trestního řádu (SR)  

v rámci odborné činnosti ještě i činnost směřující k podání odborného vyjádření. Jde o zvláštní 

úkon, který není znaleckým úkonem. Právní je nastavení hranice mezi znaleckým dokazováním 

a odborným vyjádřením vágní. Při vágnosti normy veřejného práva nastupuje povinnost orgánu, 

který vydává veřejnou listinu, nebo jiný akt, o to podrobněji odůvodnit právní úvahu. Při 

přibrání znalce je nutné odůvodnit, proč nestačí přibrání odborníka (osoby podávající odborné 

vyjádření). Analogicky, při přibrání odborníka je nutné odůvodnit, proč není třeba přibrat 

znalce. Teorie některých autorů v odborné literatuře, že je vhodné přibírat na podání odborného 

vyjádření znalců, přičemž odborné vyjádření není znaleckým úkonům a pokud se později ukáže, 

že bylo třeba znalecký posudek, ať se může právní stav sanovat tím, že bude tato osoba přivzatá 

do řízení jako znalec, je nesprávná. Teorie trestního práva striktně zakládá neslučitelnost 

procesních postavení v trestním řízení. Osoba, která v trestním řízení jednou podá odborné 

vyjádření, nemůže být v totožném trestním řízení přivzatá jako znalec. Stejně, osoba která ve 

věci má postavení znalce, nemůže ve věci podat odborné vyjádření, které není úkonem znalecké 

činnosti. Souběh procesních zda mimoprocesných postavení je v trestním řízení vyloučen a je 

vyloučena i subsumácia procesních a mimoprocesných postavení. Postavení znalce nemůže 

subsumovat postavení odborníka. Uvedené postavení se vylučují. Zhojení nezákonného 

odborného vyjádření pozdějším přibráním totožné osoby jako znalce je nezákonné. Jde 

přinejmenším o obcházení práva. Zneužití práva nepožívá právní ochrany. A to ani v trestním 

právu. Zneužití práva zakládá neplatnost provedeného důkazu a následnou povinnost aplikace 

teorie otrávený stromu. Podstatou teorie otráveného stromu je, že na protiprávnosti nelze 

postavit zákonnost. To znamená, že pokud orgán činný v trestním řízení obchází institut 

znaleckého dokazování tím, že na realizaci důkazu bezdůvodně využije ustanovení o odborném 

vyjádření, takový postup nepožívá právní ochrany, řízení orgánu činného v trestním řízení je 
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neplatné, právní účinky jeho konání nevzniknou a to od prvopočátku a na takto zabezpečené 

odborná vyjádření se hledí jako na neexistující.  

 

Přezkoumatelnost znaleckého posudku 

Znalecký posudek jako veřejná listina musí být přezkoumatelný. Tato mantra se táhne 

povědomím znalců od okamžiku, kdy absolvují příslušné vzdělávání. Neexistuje přitom žádná 

právní norma, která by pro znalecký posudek vyžadovala přezkoumatelnost přímo jako atribut 

znaleckého posudku, nebo která by přezkoumatelnost znaleckého posudku definovala jako 

opakovatelnost postupů realizovaných znalcem. Odborná literatura od prvopočátku pouze 

přebírá nesprávný názor, že znalecký posudek je přezkoumatelný tehdy, pokud je opakovatelný. 

Neznámý autor toto publikoval před více než 30 lety a ostatní autoři to mechanicky a nekriticky 

probrali. Přitom si neuvědomili, co je to přezkoumatelnost a s čím tento právní pojem souvisí. 

Jak již bylo uvedeno, znalecký posudek je veřejná listina. A přezkoumatelnost je jedním ze 

základních nároků, které na veřejné listiny klade právní teorie. Jde o vlastnost, která se vztahuje 

k veřejné listině jako takové. A ne k znaleckému posudku jako specifické listině. Povinnost 

preskúmateľnosti platí pro každou veřejnou listinu. Ne pouze pro znalecký posudek. 

Přezkoumatelnost je taková vlastnost, která zajišťuje, aby samotná úvaha subjektu, který 

veřejnou listinu vydal nebyla svévolná a tedy aby úvaha subjektu byla řádně a legálně 

odůvodněná. Ale ne aby se samotný proces který předcházel vydání veřejné listiny, který úvaze 

předcházel, se dal opakovat. Přezkoumatelnost nemá nic s opakovatelností. Souvislost mezi 

těmito dvěma pojmy zavedli do znalecké praxe osoby s nižším právním povědomím a tento 

nesprávný názor se traduje po dlouhá léta. Přezkoumatelnost souvisí s právem na spravedlivý 

proces. Ale nemá nic s povinností na spravedlivý proces. Znalecký posudek je tehdy 

přezkoumatelný, když uvádí úplnou a vyčerpávající úvahu na základě čeho znalec dospěl ke 

svým závěrům. Znalec je povinen úvahu popsat tak, aby byla napodobitelná úvaha znalce. Ale 

ne aby byl napodobitelná technický či technologický proces znalce. Aby byl znalecký posudek 

přezkoumatelný, znalec musí uvést jaké znalecké zkoumání a dokazování vykonal a jak jeho 

výstupy hodnotil, které zkoumání nebo dokazování neprovedl a z jakých důvodů a musí uvést 

na základě jaké úvahy dospěl k tvrzeným výsledkům znaleckého zkoumání nebo dokazování. 

Z konstantní judikatury jednoznačně vyplývá, co je to přezkoumatelnost veřejné listiny. Sice se 

soudy v praxi zpravidla zabývají preskúmateľnosťou rozsudku, který je také veřejnou listinou, 

avšak závěry platí pro všechny veřejné listiny společně.  

 

Vyvrátiteľnosť závěrů znaleckého posudku a žaloba na neplatnost 

O veřejné listině, tj. i znaleckém posudku platí vyvratitelné právní domněnky: 

 

- Presumpce správnosti 

- Presumpce úplnosti 

- Presumpce pravdivosti 

 

O neplatnosti veřejné listiny z důvodu prokázaného popření některé z domněnek je oprávněn 

rozhodnout výhradně soud ve zvláštním řízení o prohlášení veřejné listiny za neplatnou. Toto 

nepřísluší žádnému dalšímu subjektu. Jednotlivé procesní kodexy znají pouze postupy  

k odvrácení nebo sanaci pochybností soudu nebo orgánu veřejné moci o některé z uvedených 

právních domněnek. Nicméně ve finále, nemůže bez dalšího orgán veřejné moci, ani soud 

odmítnout závěry znaleckého posudku. A to iv případě, že s jeho závěry nesouhlasí. Také je 

nutné na základě obecné právní teorie předběžných otázek konstatovat, že soud není oprávněn 

posuzovat správnost, úplnost a pravdivost znaleckého posudku jako předběžnou otázku pro jiné 
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řízení, pokud by nebyl oprávněn o této otázce rozhodnout jako o věci samé v samostatném 

řízení. 

Aktuální právní úprava zákona č. 300/2005 Z.z. Trestní řád (SR) v rozsahu § 146, uvádí: 

"Vzniknou-li pochybnosti o správnosti znaleckého posudku nebo je-li znalecký posudek 

nejasný nebo neúplný, je nutno požádat znalce o vysvětlení nebo doplnění posudku. Pokud by 

to nevedlo k odstranění pochybností nebo nejasností znaleckého posudku nebo k úplnosti 

znaleckého posudku, je třeba přibrat jiného znalce." 

Toto ustanovení je nutné vykládat ve smyslu toho, že orgán činný v trestním řízení není 

oprávněn rozhodnout o tom, že znalecký posudek není správný, úplný nebo pravdivý. Orgán 

činný v trestním řízení může žádat znalce o doplnění znaleckého posudku pouze v tom případě, 

pokud znalec neodpovídal všechny položené otázky, nebo nerealizoval všechny uložené úkoly. 

Rovněž lze znalce požádat o vysvětlení posudku, pokud by právě úvaha znalce zakládala 

nepreskúmateľnosť znaleckého posudku. V takovém případě je možné toto zhojit právě úvahou 

znalce realizovanou do zápisu. 

Orgán činný v trestním řízení totiž není legální oprávněn rozhodnout o popření splnění některé 

z vyvratitelných právních domněnek ve vztahu k veřejné listině. Orgán činný v trestním řízení, 

soud, ale i správní orgán má samozřejmě práv v rámci hodnocení důkazů nepřihlížet na 

znalecký posudek. Avšak tím, že jde o veřejnou listinu se zvláštním společenským významem, 

neprihliadanie na takovou veřejnou listinu musí velmi přesně a jednoznačně zdůvodnit. 

Samotná existence pochybnosti o popření některé z vyvratitelných právních domněnek přitom 

není dostačující. 

Na znalecký posudek nebude při dokazování přihlíženo pouze v tom případě, pokud soud ve 

zvláštním řízení o prohlášení veřejné listiny za neplatnou, prohlásí znalecký posudek za 

neplatný. Obzvláště, když neexistence faktického naplnění správnosti, úplnosti a pravdivosti 

zakládá pouze relativní neplatnost. Tato nepůsobí erga omnes. Je nutné, aby se neplatnosti 

domáhal u soudu v řízení o prohlášení veřejné listiny za neplatnou takový subjekt, který má na 

tom naléhavý právní zájem. Bez existence naléhavého právního zájmu neexistuje aktivní 

legitimace k podání žaloby na neplatnost veřejné listiny. Podání žaloby o náhradu škody  

z nezákonného znaleckého posudku s hlavním úmyslem, aby soud rozhodl o neplatnosti 

posudku jako o předběžné otázce, po uplynutí promlčecí lhůty pro podání žaloby na neplatnost 

znaleckého posudku, je nutné kvalifikovat jako zneužití práva. Avšak nedostatek oprávnění  

k podání znaleckého posudku zakládá absolutní neplatnosti. Tato působí erga omnes. 

Nepromlčuje se a není třeba se jí domáhat u soudu. Každý orgán veřejné moci má povinnost na 

nedostatek oprávnění jako důvodu absolutní neplatnosti znaleckého posudku přihlížet z úřední 

povinnosti. Žaloba na neplatnost znaleckého posudku musí směřovat proti znalci jako Odpůrci. 

Zatímco žaloba o náhradu škody z výkonu znalecké činnosti musí směřovat proti státu. Jelikož 

znalec je na základě zákona zmocněný státem k výkonu znalecké činnosti. Z podstaty 

zmocnění, tak z toho že znalecký posudek je veřejná listina vyplývá, že za škodu způsobenou 

znaleckým posudkem odpovídá stát. Ne znalec. Nárok státu na regresní náhradu uplatňovanou 

vůči znalci tím není dotčen.  
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Studium projevů optické aktivity přípravků pro léčbu 

erektilní dysfunkce 

 

Patrik Jirmáseka,*, František Králíka, Martin Kuchařb, Vladimír Setničkaa 

 

Abstrakt 

V dnešní době se na tuzemském i zahraničních trzích stále častěji objevují padělky přípravků 

pro léčbu erektilní dysfunkce. Vzhledem k této situaci je třeba stále vyvíjet metodiky rychlé 

a spolehlivé identifikace padělků. Mezi běžně využívané metody patří vibrační spektroskopie 

(Ramanova a infračervená spektroskopie). Předkládaná práce se zaměřuje nově především na 

využití chiroptických metod pro identifikaci a studium optické aktivity originálních přípravků 

a jejich padělků. Využita byla spektroskopie elektronového cirkulárního dichroismu (ECD), 

která je citlivá na trojrozměrnou strukturu molekul v roztoku a lze s její pomocí monitorovat 

přítomnost opticky aktivních léčivých látek a příměsí ve vzorcích. Metodou ECD byly 

analyzovány jednotlivé originální přípravky pro léčbu erektilní dysfunkce i jejich padělky. 

Získané výsledky dokládají potenciál využitých metod pro identifikaci léčiv a jejich padělků na 

základě projevů optické aktivity. 

 

Klíčová slova 

Optická aktivita, erektilní dysfunkce, elektronový cirkulární dichroismus, tadalafil 

 

Abstract 

Nowadays, counterfeits of original products for the treatment of erectile dysfunction appear on 

both the domestic and foreign markets. Based on this fact there is an effort to develop a rapid 

and reliable method for the identification of such counterfeits. Commonly used methods include 

vibrational spectroscopy (Raman and infrared spectroscopy). This work focuses primarily on 

the use of chiroptical methods for identifying and studying the optical activity of counterfeit 

products. The electronic circular dichroism (ECD) is used in this work. ECD spectroscopy is 

sensitive to three-dimensional structure of molecules in solution, and can be used to monitor 

the presence of optically active impurities in samples. Original products for treating erectile 

dysfunction and forgeries were analyzed by the ECD spectroscopy. The presented results 

demonstrate the potential of methods used for studying and identifying counterfeits based on 

optical activity measurement. 

 

Keywords 

Optical activity, erectile dysfunction, elctronic circular dichroism, tadalafil 

 

1. Úvod 

 

Mezi nejčastěji využívané přípravky pro léčbu erektilní dysfunkce patří Viagra® (účinná látka 

sildenafil), Spedra® (účinná látka avanafil) a Cialis® (účinná látka tadalafil). Výskyt padělků 
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přípravků pro léčbu erektilní dysfunkce je v České republice i v ostatních státech EU čím dál 

častější. Například v letech 2004–2008 bylo v Evropě zadrženo více než třicet pět milionů 

padělaných tablet obsahujících sildenafil1. V Evropě je jejich prodej soustředěn na internetový 

černý trh, kde si potenciální zákazníci mohou přípravek pohodlně a anonymně zakoupit2,3. 

V některých zemích je možné setkat se s prodejem padělků přímo v lékárnách, což je způsobeno 

nedostatečným dohledem nad distribucí léčiv4. Užívání přípravků o neznámém složení 

představuje značné zdravotní riziko5. 

Vzhledem k narůstajícímu množství padělků je třeba vyvíjet metodiky jejich rychlé 

a spolehlivé identifikace. Mezi nejčastěji využívané metody pro řešení dané problematiky patří 

vibrační spektroskopie, konkrétně Ramanova a infračervená (IR) spektroskopie. 

Ramanovu spektroskopii lze využít pro kvalitativní i kvantitativní analýzu6,7, běžně se však 

využívá hlavně v oblasti kvalitativní analýzy, tedy pro účely identifikace. Ramanova 

spektroskopie využívá změny polarizovatelnosti molekuly během přechodů mezi vibračními 

hladinami, což je vyvoláno interakcí molekuly s fotonem dopadajícího záření 8,9. 

IR spektroskopie je komplementární metodou k Ramanově spektroskopii a jejím principem je 

absorpce IR záření při průchodu vzorkem, při němž dochází ke změnám rotačně vibračních 

stavů v závislosti na změnách dipólového momentu molekuly. Je vhodná především pro 

identifikaci polárních funkčních skupin např. -OH, -C=O, N-H atp.9-12. 

Obě tyto metody byly využity v mnoha studiích a dosahují velice spolehlivých výsledků10-12. 

Mezi prozatím nevyužívané metody pro identifikaci padělků léčiv patří spektroskopie 

cirkulárního dichroismu (CD) a Ramanova optická aktivita (ROA). Zmíněné metody se 

tradičně využívají ke studiu biologicky aktivních chirálních látek a jejich interakcí13,14. 

Principem CD je využití různé míry absorpce levotočivě a pravotočivě kruhově polarizovaného 

záření s chirálními molekulami. Podle energie budícího záření se CD dělí na elektronový 

cirkulární dichroismus (ECD) a na vibrační cirkulární dichroismus (VCD). ECD využívá záření 

v ultrafialové a viditelné oblasti spektra a sledovány jsou elektronové přechody molekul, které 

ve své struktuře musejí obsahovat opticky aktivní chromofor. VCD využívá záření v IR oblasti 

spektra a sledovány jsou vibrační přechody15,16. ROA využívá měření rozdílu intenzity 

pravotočivě a levotočivě kruhově polarizovaných složek v rozptýleném záření. ROA 

experiment lze realizovat několika způsoby, nejčastěji se využívá metoda buzení Ramanova 

rozptylu kruhově polarizovaným zářením (ICP), nebo ještě častěji analýza rozptýleného záření 

na obsah kruhově polarizovaných složek (SCP)17-19. 

Chiroptické metody jsou citlivější na prostorové uspořádání chirálních molekul než metody 

konvenční spektroskopie a při studiu léčivých přípravků mohou přinést nové poznatky 

o struktuře obsažených látek, jejichž znalost je klíčová například pro správné pochopení jejich 

působení v organismu. Je známo velké množství biologicky aktivních látek, jejichž 

fyziologické působení je pro jednotlivé enantiomery značně odlišné a pomocí metod CD lze 

určit absolutní konfiguraci, popřípadě enantiomerní složení těchto biologicky aktivních látek  

v daných léčivých přípravcích.  

 

2. Experimentální část 
 

2.1 Materiál 

Pro experiment byl využit originální léčivý přípravek Cialis® 20 mg (Eli Lilly, číslo 

šarže: C463690), Viagra® 100 mg (Pfizer, číslo šarže: A497501C) a Spedra® 100 mg 

(Meranini, číslo šarže: 48001) ve formě tablet. Padělky přípravků Viagra® (4 padělky) a Cialis® 
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(1 padělek) byly poskytnuty ze zdrojů Kriminalistického ústavu Praha (KÚP) Policie České 

republiky. Také byl použit standard tadalafilu (Sigma Aldrich, katalogové číslo: Y0001417, 

čistota: 99,9 %). Jako rozpouštědlo byl použit chloroform (Penta, čistota 99,8 %) 

a 2,2,2-trifluorethanol (Honeywell, katalogové číslo: STBF7325V, čistota: >99%). V léčivých 

přípravcích jsou obsaženy účinné látky sildenafil citrát (Obr. 1), avanafil (Obr. 2) a tadanafil 

(Obr. 3). Sildenafil citrát neobsahuje ve své molekule chirální centrum, naopak avanafil 

obsahuje jedno chirální centrum v pyrrolidinovém kruhu a tadanafil dvě centra (C6 a C12a). 

 

Obr. 1 - Struktura molekuly sildenafil citrátu (Viagra®), převzato z cit.20 
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Obr. 2 - Struktura molekuly avanafilu (Spedra®) s vyznačeným chirálním centrem, upraveno z 

cit.21  

 

Obr. 3 - Struktura molekuly tadalafilu (Cialis®), obsahuje dvě chirální centra (C6,C12a), 

upraveno z cit.22 
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2.2 Přístrojové vybavení 

Spektra ECD byla měřena na spektrometru J-815 (Jasco, Japonsko) při laboratorní teplotě. Byla 

použita křemenná kyveta o optické dráze 1 mm. Rychlost skenování byla 50 nm/min a doba 

odezvy 2 sec. Vzorky byly měřeny v oblasti vlnových délek 185–350 nm. Výsledné spektrum 

vzorku bylo získáno jako průměr tří akumulací. 

K vážení tablet byly použity laboratorní analytické váhy o přesnosti ± 0,1 mg (Mettler AE 

2000, Mettler-Toledo) a k měření jejich rozměrů bylo použito digitální posuvné měřítko Extol 

Premium o přesnosti ± 0,02 mm (Extol, Švýcarsko). 

2.3 Příprava vzorků 

V případě tablet Viagra® i jejich padělků byl nejprve seškrábán jejich potah. Vždy byla 

odebrána malá část jádra tablety, která byla rozetřena na jemný prášek. Následně bylo naváženo 

5 mg takto rozetřené tablety a rozpuštěno v 1 ml výše uvedených rozpouštědel. V těch 

případech, kdy nedošlo k úplnému rozpuštění, byly roztoky centrifugovány po dobu 5 minut 

při 3600 ot/min v centrifuze EBA 8S (Hettich, Německo). Po odstředění byly ze svrchní vrstvy 

roztoku odebrány přibližně 3/4 objemu. Koncentrace roztoku standardu tadalafilu byla 

1 mg/ml. 

 

3. Výsledky a diskuze 

 
3.1 Vizuální analýza 

Tablety originálního i padělaného přípravku Cialis® byly nejdříve podrobeny vizuální analýze. 

Tablety byly nafoceny z obou stran. Na přední straně je vylisováno označení tablety a zadní 

strana je hladká (Obr. 4). Tvar padělané tablety je velmi zdařilý a téměř totožný s originálem. 

Jeden z patrných rozdílů je zbarvení tablety, originální tableta (Obr. 4, vlevo) je tmavší. Tento 

rys je však obtížně odhalitelný v případě, kdy není k dispozici originální tableta pro komparaci. 

Druhým patrným rozdílem je způsob ražby nápisu na povrchu tablety. Písmeno C je na 

originální tabletě raženo tlustší čarou a číslice 0 má oválnější tvar než u nápisu na padělané 

tabletě. Na základě vizuální analýzy jsou tedy od sebe jednotlivé tablety rozpoznatelné, avšak 

bez možnosti přímé komparace s originálem pouze obtížně. 
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Obr. 4 - Porovnání originální tablety Cialis® (vlevo) a jejího padělku (vpravo). V horní části 

obrázku je zobrazena fotografie předních stran tablet s vylisovaným nápisem, na dolní části je 

fotografie zadních stran tablet. 

 

 

3.2 Hmotnostní analýza 

Obě tablety (originální a padělaná) přípravku Cialis® byly podrobeny hmotnostní analýze. 

Jednotlivé tablety byly pětkrát zváženy a poté byly získané hmotnosti zprůměrovány, čímž byla 

získána jejich výsledná hmotnost (Tab. I). Mezi tabletou originálního přípravku a padělku byl 

patrný hmotnostní rozdíl. Tedy dle získaných hmotnostních dat bylo možné přesvědčivě odlišit 

padělek od originálu. 

 

Tab. I - Hmotnost tablety originálního a padělaného přípravku Cialis® 

Přípravek  Hmotnost [g] 

 
Cialis® originál 

 
0,3617 

Cialis® padělek 
 

0,4257 

 
3.3 Rozměrová analýza 

Rozměry tablet Cialis® byly zjištěny digitálním posuvným měřítkem. U tablet byla měřena 

jejich délka, šířka a výška (Obr. 5). Každé měření bylo opakováno pětkrát. Výsledný rozměr 

byl získán zprůměrováním jednotlivých měření (Tab. II). Nejvíce se tablety lišily svojí výškou 

a délkou, nejméně pak šířkou. Celkově byly u tablety padělku zjištěny větší rozměry než  
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u tablety originálního přípravku, tudíž je bylo možno i na základě tohoto parametru od sebe 

odlišit. 

 

Obr. 5 - Rozměry tablet Cialis®: d-délka, š-šířka, v-výška 

 

 

Tab. II - Rozměry originálního a padělaného přípravku Cialis® 

Přípravek  Šířka [mm] Délka [mm] Výška [mm] 

Cialis originál 7,52 12,26 4,90 

Cialis padělek 7,67 12,49 5,23 

 

3.4 Spektroskopie ECD  

Při analýze originálních a padělaných přípravků Viagra® nebyly ve spektrech ECD pozorovány 

projevy optické aktivity. Jelikož účinná látka sildenafil citrát ani udané pomocné látky 

neobsahují ve svých strukturách chirální centra, je tento výsledek očekávatelný. Jelikož  

u padělaných tablet rovněž nebyla optická aktivita pozorována, lze usoudit, že studované 

padělky neobsahovaly žádné opticky aktivní příměsi a spektroskopie ECD tedy nemá potenciál 

k jejich odhalování 

Avanafil ve své struktuře obsahuje jedno chirální centrum, ale i tak nebyly pozorovány projevy 

optické aktivity při měření vzorku přípravku Spedra®. Příčinou je pravděpodobně nedostatečná 

rozpustnost účinné látky nebo může být účinná látka ve formě racemátu. 

U spekter ECD standardu tadalafilu, tablety padělaného a originálního přípravku Cialis® byla 

pozorována průkazná optická aktivita (Obr. 6). Ve spektru jsou patrné dva intenzivní pásy: 

negativní ostrý pás (204 nm) a širší pozitivní pás, jehož maximum je lokalizované přibližně  

u 230 nm. Na základě porovnání spekter je účinná látka tadalafil obsažena v originálu i padělku 

a také spektra odpovídají jeho absolutní konfiguraci (6R,12aR)23. Patrným rozdílem mezi 
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spektry je intenzita signálu, ta může souviset s mírou rozpuštění obsahu tablet v rozpouštědle 

či s obsahem účinné látky tadalafilu v dané tabletě. Lze tedy předpokládat nižší obsah tadalafilu 

v padělku, pokud uvažujeme rovnoměrnou distribuci v tabletě. 

 

Obr. 6 - ECD spektra jednotlivých vzorků. Tableta padělaného přípravku Cialis® (zelená), 

tableta originálního přípravku Cialis® (červená) a standard tadalafilu (modrá)

 

 

4. Závěr 

 

Cílem této práce bylo studium optické aktivity přípravků pro léčbu erektilní dysfunkce pomocí 

chiroptických metod. Experiment byl proveden na standardu tadalafilu, originálních 

a padělaných tabletách přípravků Viagra®, Cialis® a Spedra®. Před samotnou spektroskopickou 

analýzou byly tablety Cialis® podrobeny vizuální, hmotnostní a rozměrové analýze. Na základě 

těchto analýz je možno od sebe originál a padělek spolehlivě odlišit. 

U originálních či padělaných přípravků Viagra®, Spedra® nebyla zjištěna optická aktivita. 

Naopak u všech vzorků obsahující tadalafil byly ve spektrech ECD pozorovány charakteristické 

projevy této účinné látky.  
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Syntéza analytických standardů nových syntetických drog a jejich 

metabolitů 

 

Bronislav Jurásek1,2, Martin Kuchař1,2 

 

Abstrakt 

Nové syntetické drogy (NSD) jsou psychoaktivními látkami, které se díky internetu a on-line 

distribuci staly takřka celosvětovým fenoménem. Výroba a držení těchto látek jsou z hlediska 

legislativy obtížně postižitelné. NSD napodobují efekt již zakázaných psychoaktivních látek 

mírnou obměnou jejich chemické struktury se zachováním farmakoforu. Zachováním 

farmakoforu je dosaženo obdobných účinků, jako mají látky zakázané, ale mírná obměna 

struktury zamezí tomu, aby bylo možné držitele těchto látek jakkoliv z hlediska zákona 

postihovat. Důkladná znalost účinků a metabolismu jednotlivých nových syntetických drog je 

kritickým faktorem pro tzv. „risk assessment“, na základě kterého jsou látky zařazovány mezi 

zákonem zakázané. Netřeba zdůrazňovat, že tyto látky představují závažná zdravotní rizika pro 

jejich uživatele. Jako následek užití těchto mnohdy velmi účinných látek již byla zaznamenána 

celá řada intoxikací a úmrtí. Na veřejnosti stále panuje mylná představa, že co je legální, musí 

být zaručeně bezpečné. A proto pokud u nové syntetické drogy nedojde v brzké době k zákazu 

legislativou, stoupá rapidně její obliba, a to i přes rizika spojená s jejím užitím. Ačkoliv se NSD 

snaží imitovat vlastnosti legislativou regulovaných látek, jedná se vlastně o úplně nové látky  

s neznámou toxicitou a účinky na lidský organismus. 

 

Klíčová slova 

NSD, Nové syntetické drogy, designer drugs 

 

Abstract 

New synthetic drugs (NSD) are psychoactive substances that thanks to the Internet and online 

distribution have become almost a global phenomenon. Production and possession of these 

substances in terms of legislation are difficult to penalize. NSD mimics the effects of already 

banned psychoactive substances by a slight variation of their chemical structure while 

maintaining pharmacophore. By maintaining pharmacophore can be achieved similar effects, 

to the effects of already banned substances, but a slight variation of structure means that this 

compound is not illicit anymore. Thorough knowledge of the metabolism and the effects of 

various new synthetic drugs is a critical factor for so-called. "Risk assessment", under which 

the substances are included among prohibited by law. Needless to say, that they pose serious 

health risks for users. Number of poisonings and deaths have been observed as a result of the 

use of these very active substances. There is still a misconception in public that what is legal, 

must be certainly safe. Therefore, if a new synthetic drug is not banned by legislation in the 

near future, its popularity is rapidly increasing despite the risks associated with its use. Although 

NSD is trying to imitate the properties of substances regulated by legislation, it is actually  

a completely new substance with unknown toxicity and effects on the human body. 
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Nové syntetické drogy (NSD) se snaží o napodobení efektů zakázaných psychoaktivních látek, 

čehož je většinou dosaženo mírnou obměnou struktury již zakázané látky se zachováním 

farmakoforu. Takto pozměněnou sloučeninu proto není možné z pohledu legislativy jakkoliv 

kontrolovat a zároveň má velmi často podobné účinky jako látka již zakázaná. Během 

posledních několika let byl zaznamenán prudký nárůst výskytu NSD na evropském trhu. Během 

roku 2007 bylo na evropském drogovém trhu zaznamenáno 15 nových syntetických drog, v 

roce 2013 přibylo dalších 81 a v roce 2014 dokonce 101, celkově ke konci roku 2014 organizace 

EMCDDA registrovala okolo 450 nových psychoaktivních látek.1 V roce 2015 celkové 

množství látek monitorovaných EMCDDA narostl na více než 560.2 Jak je patrné ze vzrůstající 

tendence počtu NSD objevených za rok, je potřeba tomuto eskalujícímu problému věnovat 

opravdu velkou pozornost. Na veřejnosti stále panuje mylná představa, že co je legální, musí 

být zaručeně bezpečné. A proto pokud u nové syntetické drogy nedojde v brzké době k zákazu 

legislativou, stoupá rapidně její obliba, a to i přes rizika spojená s jejím užitím. Je nutné 

zdůraznit, že ačkoliv se NSD snaží imitovat vlastnosti již zakázaných látek, jedná se vlastně o 

úplně nové látky s neznámou toxicitou a účinky. Netřeba zdůrazňovat, že užití těchto látek s 

sebou nese velmi vysoké zdravotní riziko. Prohibice těchto produktů má za cíl ochranu 

veřejného zdraví.3 

Pro rychlé a účinné potírání obchodu s drogami je nutná spolupráce mezi akademickou a 

policejní (forenzní) sférou. Trh s NSD se velmi rychle rozrůstá a jeho legislativní regulace je 

velmi obtížná. Kromě velkého počtu notifikovaných NSD je významným nedostatkem velmi 

omezená nabídka (mnohdy naprostá absence) analytických standardů, které jsou důležité jak 

pro výzkumnou činnost, tak i pro klinickou a forenzní praxi. Vzhledem k řadě intoxikací, včetně 

fatálních případů, je včasná diagnostika pro správnou terapii klíčová. Pro správnou diagnostiku 

je přínosné srovnání s autentickými standardy, neboť takto lze značně zkrátit čas potřebný ke 

zjištění látky, kterou pacient požil, a v krajním případě tak zachránit život pacienta. Důkladná 

znalost účinků a metabolismu jednotlivých nových syntetických drog je kritickým faktorem pro 

hodnocení rizik, tzv. „risk assessment“, na základě kterého jsou látky zařazovány mezi 

zákonem zakázané.  

Většina NSD se prodává přes internet jako pevná krystalická látka. V internetových obchodech 

bývají tyto pevné krystalické látky často označovány například jako hnojiva či koupelové soli. 

Některé se prodávají jako náplně do elektronických cigaret nebo jsou tyto látky naneseny na 

rostlinný materiál (např. damiana).4,5  

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), evropská 

agentura monitorující drogovou problematiku v Evropě, dělí NSD do několika skupin. Jsou to: 

syntetické kanabinoidy, syntetické kathinony, fenetylaminy, benzodiazepiny 

arylcyklohexylaminy (disociativní anestetika), arylalkylaminy, piperidiny a pyrrolidiny, 

tryptaminy, piperaziny, opioidy, rostliny a rostlinné extrakty, aminoindany a ostatní.2 

EMCDDA spravuje systém včasného varování (early warning systém EWS), který 

shromažďuje informace zdravotnickcých a policejních složek napříč státy EU.2 

Zajímavou a neméně nebezpečnou skupinou látek z hlediska nových syntetických drog 

(zaznamenána řada úmrtí) je skupina disociativních anestetik. Do skupiny disociativních 

anestetik patří látky se strukturním motivem arylu vázaného na cyklohexylamin, tzv. 

arylcyklohexylaminy. Část látek spadajících do této skupiny byla a stále je používána v 

medicíně nebo zvěrolékařství. Mezi charakteristické vlastnosti disociativních anestetik patří 
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například ztráta citu, amnézie, navození hypnotického stavu, nikoliv však ztráta vědomí, což je 

důvodem, proč jsou tato anestetika stále využívána. Společným rysem disociativních anestetik 

je místo vazby na glutamátový receptor v mozku. Konkrétně tyto látky působí jako blokátory 

N-methyl-D-aspartátových receptorů, které jsou jedním z podtypů glutamátových receptorů. 

Glutamát je hlavní excitační neurotransmiter v centrální nervové soustavě savců. Blokáda 

těchto receptorů způsobuje inhibici excitability neuronů přenášejících bolest.6,7 U většiny látek 

patřících do skupiny disociativních anestetik dochází také k vazbě na μ opioidní receptor. Mimo 

analgetického a anestetického účinku však disociativní anestetika způsobují také 

psychomimetické účinky a nedávné vědecké práce ukázaly, že chronické užívání některých 

disociativních anestetik způsobuje závažné záněty močového měchýře.8–10 Nové poznatky v 

oboru psychiatrie ukázaly, že ketamin a potenciálně i jiné látky působící na  

N-methyl-D-aspartátové receptory mohou potlačovat deprese. Na rozdíl od většiny 

psychofarmak pro léčbu depresí se však antidepresivní účinek ketaminu dostavuje již přibližně 

2 h po podání a přetrvává i několik týdnů.6,7,11,12 Mezi disociativní anestetika patří například 

fenylcyklidin (1), ketamin (2), methoxetamin (3) a deschlorketamin (4).3,13  

 

Obr. 1 - Chemické struktury disociativních anestetik: fenylcyklidin (1), ketamin (2), 

methoxetamin (3) a deschlorketamin (4) 

 

Nejpočetnější skupinou nových syntetických drog jsou syntetické kanabinoidy. Ze strukturního 

hlediska se jedná o značně rozmanité látky, které působí na kanabinoidní receptory. Známe 2 

podtypy kanabinoidních receptorů, jmenovitě CB1 nacházející se především v centrální 

nervové soustavě (psychotropní účinek kanabinoidů) a CB2 zejména v buňkách imunitního 

systému a slezině (imunitní odpověď organismu). Syntetické kanabinoidy jsou agonisté 

kanabinoidních receptorů s převážně vyšší afinitou k CB1 receptoru ve srovnání s THC. Byla 

zaznamenána řada intoxikací způsobených syntetickými kanabinoidy.14,15 Mezi syntetické 

kanabinoidy patří například JWH-073 (5), Cumyl-Pinaca (6), ADBICA (7) a ADB-Chminaca 

(8). 

 

Obr. 2 - Chemické struktury syntetických kanabinoidů: JWH-018 (5), Cumyl-Pinaca (6), 

ADBICA (7) a ADB-Chminaca (8) 
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Mezi nejvýznamnější skupiny NSD patří především syntetické kathinony a syntetické 

kanabinoidy, které v součtu představovaly téměř 80 % nahlášených záchytů v roce 2014.2
 

Syntetické kathinony jsou nabízeny jako legální alternativa pro stimulanty jako amfetamin, 

MDMA či kokain. Kathinon je přírodní psychostimulant nacházející se v proměnlivých 

koncentracích v keři katha jedlá, podle které získal také svůj název.16 Svou chemickou 

strukturou je podobný efedrinu a dalším amfetaminům, se kterými také sdílí mechanismus 

účinku. V roce 2014 bylo zabaveno více než 8 000 vzorků syntetických kathinonů o celkové 

hmotnosti přesahující 1 tunu a přihlédneme-li k faktu, že aktivita kathinonů je obecně vyšší než 

původních již zakázaných látek, je třeba na tato čísla pružně a adekvátně reagovat.2 Mezi 

syntetické kathinony patří například Methylon (9), 4F-NEB (10), -PVP (11) a Methedron (12). 

Syntetický kathinon 4-fluoro-N-ethylbufedron (4F-NEB) (10) se poprvé objevil na drogovém 

trhu 12. dubna 2016 ve Švédsku, kdy bylo místní policií zabaveno 0,71 g bílého prášku.17,18  

 

Obr. 3 - Chemické struktury syntetických kathinonů: Methylon (9), 4F-NEB (10), -PVP (11) 

a Methedron (12) 

 

Skupina syntetických opioidů představuje značné zdravotní riziko pro uživatele. Syntetické 

opioidy mající na svědomí již řadu úmrtí patří mezi velmi potentní látky. Například 

acetylfentanyl, syntetický analog fentanylu používaného v humánní medicíně, je spojován 

s úmrtím 32 osob v Evropě (více než 50 úmrtí v USA) jen za rok 2015.2,19 Syntetické opioidy 

jsou nebezpečné z velké části díky své velmi vysoké aktivitě. Acetylfentanyl je více než 15x 

aktivnější než morfin, přičemž jeho letální dávka je velmi nízká.19 Velkým rizikem pro 

uživatele mají také analoga fentanylu, která se na černém trhu prodávají jako heroin.2 

 

Obr. 4 - Chemické struktury opioidů: Acetylfentanyl (13) a Fentanyl (14) 
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Poděkování 

Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20-

SVV/2017) a Ministerstvem Vnitra České republiky (MV0/VG20122015075  

a MV0/VI20172020056). 
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Role zaměstnavatele a postavení zaměstnance v průběhu 

probíhajícího trestního řízení 
 

Ilona Kostadinovová 

 

Abstrakt 

Zákoník práce pouze okrajově a nekoncepčně upravuje základní aspekty související s rolí 

zaměstnavatele a s postavením zaměstnance, pokud se jeho jednání stalo předmětem trestního 

řízení. Cílem předloženého příspěvku bude zhodnocení platné právní úpravy a podání 

případných návrhů na změnu pro praktické využití zaměstnavatelů v praxi základních                     

a odpovědnostních pracovněprávních vztahů po zahájení trestního řízení ve věci jednání 

zaměstnance.  

 

Klíčová slova 

zavinění zaměstnance, úmysl, nedbalost, rozsah náhrady škody, trestní řízení jako překážka 

v práci na straně zaměstnance, odpovědnost zaměstnavatele 

 

Abstract 

The Czech Labour Code just very shortly and not completely rules all the aspects of the role of 

employer and the situation of employee during the penal procedure. The aim of the contribution 

is to analyse the topical legislation and make some concrete proposals to change it from the 

point of view of the praxis. 
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fault of employee, intention, negligence, compensation for damage, criminal proceedings as  

a work obstacle on the sight of employee, responsibility of employer 
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Úvod 

 

S účinností od 01. 01. 2017 nabyla účinnosti novela č. 460/2016 Sb. občanského zákoníku,        

z. č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále též jen OZ). Dílčí ustanovení mění rovněž znění 

samotného zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění (dále též jen ZP). Další 

podstatná změna zákoníku práce novela č. 182/2014 Sb. a č. 205/2015 Sb. zákoníku práce 

nabyla účinnosti již v roce 2015 a souvisela především se zrušením plánovaného nového zákona 

o úrazovém pojištění zaměstnanců, z. č. 266/2006 Sb., a v jejímž důsledku byla část 

odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání zařazena z přechodných 

ustanovení § 365 a násl. ZP zpět do části 11 ZP nazvané nově v souladu s občansko-právní 

úpravou jako Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. 

Cílem předkládaného příspěvku bude rozbor platné právní úpravy odpovědnosti zaměstnance 

za škodu s důrazem kladeným na posuzování jeho zavinění a s ohledem na skutečnost 

související s prokazováním porušování pracovních povinností zaměstnanci ze strany 

zaměstnavatele. Dále bude zmíněna problematika řádného se vypořádání zaměstnavatele 

s nastalou situací, kdy se jednání zaměstnance stalo předmětným v rámci řízení trestního.  

 

1. Vztah zákoníku práce k trestnímu zákoníku a občanskému zákoníku 

 

Subsidiární vztah zákoníku práce k trestnímu zákoníku – pojem zavinění 

Zákoník práce neupravuje samostatně pravidla pro posuzování vztahu jednání zaměstnance při 

porušování povinností při plnění pracovních úkolů (§ 273 ZP) nebo při činnosti v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů (§ 274 ZP) k výsledku takového jednání v podobě 

vzniklé škody, tzv. příčinná souvislost/kauzální nexus. Zákoník práce využívá kategorii 

nedbalostního zavinění pro omezení určení maximálního rozsahu částky určující výši náhrady 

škody při obecné odpovědnosti zaměstnance na maximálně 4,5 násobek průměrného výdělku. 

Zavinění jako vnitřní vztah jednajícího k výsledku svého jednání upravuje trestní zákoník, §§ 

15 a 16 z. č. 40/2009 Sb., v platném znění (dále též jen TZ). Pro pracovněprávní účely se tak 

v praxi subsidiárně používá trestní zákoník. 

 

Subsidiární vztah zákoníku práce k občanskému zákoníku 

Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP, nabyl účinnosti k 01. 01. 2007 a do 

současné doby prošel dlouhou řadou změn, přičemž ty nejzásadnější souvisely s nabytím 

účinnosti od 01. 01. 2014 nového občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění 

novely č. 460/2016 Sb. účinné od 01. 01. 2017/OZ. 

Významná novelizace zákoníku práce, novela č. 182/2014 Sb. a č. 205/2015 Sb., dotýkající se 

odpovědnostních vztahů nabyla účinnosti již v roce 2015 a byla prakticky odůvodněna 

především zrušením zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., který měl nově 

upravovat odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání. Nový zákon však 

nikdy nenabyl účinnost a byl s definitivní platností zrušen a právní úprava tak zůstala součástí 

zákoníku práce a byla přesunuta z přechodných ustanovení § 365 a násl. ZP do části 11 ZP 

označené jako Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích. Změna 

měla spočívat v tom, že by pro případ odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc 

z povolání nebyl pojištěn on, ale stalo by se to součástí sociálního pojištění zaměstnance 

odváděného příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Tato zásadní změna však nebyla 
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politicky podpořena a po několikaletých odsunech nabytí účinnosti byl nakonec zákon zrušen 

s konečnou platností.  

Změna zákoníku práce od roku 2017 souvisela především s novelou občanského zákoníku č. 

460/2016 Sb. a zrušila ustanovení § 56 a zákoníku práce, ve znění účinném od 01. 01. 2014 do 

31. 12. 2016, který upravoval oprávnění zákonného zástupce okamžitě zrušit pracovní poměr 

mladistvého zaměstnance do 16 let věku za součinnosti soudu. Dále byl v souvislosti s tím 

zrušen rovněž v § 77 odst. 5 a 6 upravující toto oprávnění zákonného zástupce pro ukončení 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Dílčí novela zákoníku práce upřesnila od roku 2017 vymezení subjektivity zaměstnance 

upravené dnes především v § 35 OZ (dříve v § 6 ZP, který byl zrušen) následovně. Nezletilý, 

který dovršil 15 let, se může zavázat k výkonu závislé práce v souladu s pracovněprávními 

předpisy. Přičemž však nesmí být jako den nástupu do práce sjednán den, který by předcházel 

dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Znamená to tedy prakticky, že právní 

úprava odpovídá znění, které upravoval starý zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb., v platném znění 

účinný do 31. 12. 2006, a nový zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. od roku 2007 do nabytí 

účinnosti nového občanského zákoníku v roce 2014, kdy byla legislativně situace pro praxi 

zkomplikována rozdělením právní úpravy subjektivity zaměstnance do dvou kodexů a nebylo 

možné pracovní smlouvu uzavřít před ukončením povinné školní docházky i po dovršení 15 let 

věku. Prakticky je vhodné umožnit zaměstnanci uzavřít pracovní smlouvu od 15 let s ohledem 

na výhledové ukončení povinné školní docházky a takto určení dne nástupu do zaměstnání. 

 

2. Subjektivní zavinění zaměstnance a objektivní odpovědnost 

zaměstnavatele 

 

Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o náhradě škody 

Zákoník práce neupravuje přesné znění ani formu a náležitosti dohody o náhradě škody, lze 

využít subsidiárně občanský zákoník. Je na zvážení zaměstnavatele, jakým způsobem způsob 

náhrady majetkové újmy způsobené mu zaměstnancem prakticky projedná a zdokumentuje. Je 

však nutné mít na paměti, že je potřeba mít jednání dostatečně a prokazatelně odůvodněné 

s ohledem na tu skutečnost, že zaměstnavatel prokazuje zaměstnanci zavinění. Zaměstnanec 

odpovídá subjektivně za porušení svých pracovněprávních povinností. Starý zákoník práce znal 

pojem pracovní kázeň, který praxe i nadále hojně využívá a lze se s tímto pojmem setkávat 

rovněž stále v soudní judikatuře.  

Zákoník práce upravuje výslovně okruh srážek, které je zaměstnavatel povinen nebo oprávněn 

zaměstnanci srážet ze mzdy. Pokud by se jednalo o praktický způsob úhrady škody způsobené 

zaměstnancem zaměstnavateli, je vhodné doporučit uzavřít mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnancem dohodu o náhradě škody včetně případné dohody o srážkách ze mzdy. Dohoda 

o náhradě škody jako konkrétní druh pracovněprávního odpovědnostního vztahu výslovně 

nikde legislativně upravena není, lze využít subsidiárně právní úpravu vyplývající 

z občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění/OZ. 
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Tab. 1 - Dohoda o náhradě škody a o srážkách ze mzdy 

Dohoda o náhradě škody mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem 
(nepojmenovaná smlouva) 

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných 

příjmů  

(pojmenovaná smlouva upravená v občanském 

zákoníku, do konce roku 2013 to bylo upraveno 

přímo v zákoníku práce – zrušený § 327 ZP) 

§ 2053 OZ Uznání dluhu § 2045-2047 OZ 

Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše 

prohlášením učiněným v písemné formě, má se za 

to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá. 

 

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů 

§ 2045 OZ 

(1) Dluh lze zajistit dohodou věřitele a 

dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze 

smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek 

nebo z náhrady mzdy nebo platu. Nejde-li o srážky 

podle věty první k uspokojení práva zaměstnavatele, 

je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu 

zaměstnavatele. 

(2) Proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel 

práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci 

dohoda předložena. 

§ 2046 OZ 

Náklady spojené s placením srážek nese plátce 

mzdy nebo platu; má-li však plátce mzdy nebo platu 

plnit současně podle několika dohod o srážkách ze 

mzdy nebo platu, jdou náklady s placením srážek 

podle druhé a další dohody k tíži dlužníka. 

 

  

Zdroj: Vybraný text občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění/OZ 

 

Pro praxi je výhodou uznaného dluhu, že v budoucnu nebude nutné řešit pochybnosti o jeho 

existenci a prodlužuje se rovněž promlčení na 10 let, kdy je možné vymáhat případně dlužnou 

částku soudní cestou. 

 

Zavinění prokazuje zaměstnavatel zaměstnanci, jde-li o obecnou odpovědnost 

zaměstnance a odpovědnost zaměstnance za nesplnění k odvrácení škody 

Způsobí-li zaměstnanec škodu zaměstnavateli úmyslně, je možné vymáhat po něm náhradu 

skutečné škody. Zákoník práce nerozlišuje, zda se jedná o úmysl přímý nebo nepřímý jako 

trestní zákoník. Úmysl přímý = zaměstnanec chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

zákonem, tedy zájem a majetek zaměstnavatele chráněný zákoníkem práce. Úmysl nepřímý = 

zaměstnanec věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem a majetek 

zaměstnavatele chráněný zákoníkem práce, a pro případ, že se tak stane, byl s tím srozuměn. 

Způsobí-li zaměstnanec škodu zaměstnavateli z nedbalosti, je možné po něm vymáhat v rámci 

obecné odpovědnosti upravené zákoníkem práce maximálně 4,5násobek průměrného 

měsíčního výdělku.  Ani v tomto případě zákoník práce nerozlišuje, zda se jedná o nedbalost 

vědomou či nevědomou jako trestní zákoník. Nedbalost vědomá = věděl, že může porušit nebo 
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ohrozit zájem zaměstnavatele, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo 

ohrožení nezpůsobí. Nedbalost nevědomá = nevěděl, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým 

osobním poměrům vědět měl a mohl. V praxi pracovněprávních vztahů půjde zejména o 

odpovědnost vedoucích zaměstnanců apod.  

V případě, že zaměstnanec poruší svoji povinnost zakročit proti hrozící škodě na majetku 

zaměstnavatele, může zaměstnavatel požadovat podíl na náhradě škody maximálně do výše 

3násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.  

 

Presumpce zavinění zaměstnance u hmotné odpovědnosti a odpovědnosti za ztrátu 

svěřených předmětů 

V praxi odpovědnostních pracovněprávních vztahů však existují dva druhy zvláštní 

odpovědnosti zaměstnance, kdy je presumpce zavinění předem dána. Jde o případ písemně 

uzavřené dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty, jde-li o schodek na vyúčtovaných 

hodnotách určených k oběhu prakticky označované stále jako hmotná odpovědnost (pojem 

používal starý zákoník práce), a písemně uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených 

předmětů, kterou nesmí s ohledem na ochranu jejich postavení v pracovněprávních vztazích 

z důvodu věku uzavřít mladiství zaměstnanci mladší 18 let. V tomto případě se však 

zaměstnanec může své odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že škoda vznikla zcela nebo 

zčásti bez jeho zavinění. Prakticky to může být především v případech ukradených věcí, které 

nemohl zaměstnanec ovlivnit.  

 

Tab. 2 - ZAVINĚNÍ podle trestního zákoníku 

§ 15 TZ       Úmysl 

 

§ 16 TZ       Nedbalost 

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže 

pachatel 

a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit 

nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo 

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo 

ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s 

tím srozuměn. 

(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele 

s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může 

porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým 

zákonem. 

 

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, 

jestliže pachatel 

a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně 

porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým 

zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že 

takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo 

b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo 

ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem 

a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, 

jestliže přístup pachatele k požadavku náležité 

opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k 

zájmům chráněným trestním zákonem. 

 

Zdroj: Doslovné znění textu trestního zákoníku, z. č. 40/2009 Sb., v platném znění/TZ 

 

Presumpce zavinění v pracovněprávních vztazích u objektivní odpovědnosti 

zaměstnavatele 

V pracovněprávních vztazích je potřeba zdůraznit charakter objektivní obecné odpovědnosti 

zaměstnavatele za škody vznikající v průběhu pracovního procesu. Z tohoto úhlu pohledu 
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odpovídá zaměstnavatel za výsledek bez ohledu na jeho zavinění a nese tak hospodářské riziko 

spojené s podnikatelskou činností. 

Pokud se však prakticky prokáže, že ke vzniku škod došlo v důsledku pochybení nebo spolu 

pochybení zaměstnance, může se zaměstnavatel své odpovědnosti zprostit zcela nebo částečně. 

Konkrétně právní úprava v zákoníku práce pojednává v této souvislosti především  

o odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání jakožto zvláštního druhu 

skutkové podstaty odpovědnostního vztahu. Zaměstnavatel dále odpovídá zaměstnanci za 

věcnou škodu, včetně účelně vynaložených nákladů, kterou utrpí při odvracení škody hrozící 

zaměstnavateli a za škodu na odložených věcech v hodnotě do 10.000,- Kč, pokud je 

nepřevezme do zvláštní úschovy, kdy odpovídá za skutečnou výši vzniklé škody. Zaměstnanci 

musí bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů od zjištění škody na odložených věcech 

zaměstnavatele informovat, jinak se nárok na náhradu škody promlčí (do přijetí novely 

zákoníku práce v roce 2015 to byla lhůta prekluzivní). 

Obecně platí, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci skutečnou škodu a jde-li o 

škodu způsobenou úmyslně například v důsledku jednání jiných zaměstnanců, může 

zaměstnanec vyžadovat rovněž náhradu ušlého zisku. 

Pracovní úraz je definován v § 380 ZP nově od roku 2015 § 271k ZP jako porušení zdraví, které 

bylo zaměstnanci způsobeno při plnění pracovních povinností nebo při činnosti v přímé 

souvislosti s ním nebo pro plnění pracovních úkolů nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým 

a násilným působením zevních vlivů.  

Nemoc z povolání je nemoc, která je zahrnuta v seznamu uvedeném v nařízení vlády  

č. 290/1995 Sb., v platném znění. Aktuálně lze doporučit web Státního zdravotního ústavu, 

údaje a statistiky dostupné on-line, http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani. 

Zproštění odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnavatelem zcela, § 367 odst. 1 ZP nově od roku 

2015 § 270 odst. 1 ZP, je možní, prokáže-li zaměstnavatel, že existovala jediná příčina vzniku 

škody, která vznikla tím, že za a) zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní 

předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl 

řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo 

za b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových 

látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit.  

Zproštění odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnavatelem zčásti, § 367 odst. 2 ZP nově § 270 

odst. 2 ZP, je možné, prokáže-li zaměstnavatel, že škoda vznikla: a) v důsledku skutečností dle 

§ 367 odst. 1 ZP, nově podle § 270 odst. 1 ZP, které byly jednou z příčin škody, a za b) proto, 

že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv 

neporušil právní nebo ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být 

vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat 

běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.  

Pro účely své odpovědnosti za pracovní úraz a nemoc z povolání je zaměstnavatel pojištěn. 

Zákonné pojištění se vztahuje na pracovní úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, 

již jsou v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy nebo kteří vykonávají činnost pro 

zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. dohoda o 

pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou 

upraveny vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Jsou pojištěni u Kooperativy, pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, ti zaměstnavatelé, kteří 
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s Českou pojišťovnou, a. s., neměli sjednáno toto pojištění k 31. 12. 1992, blíže též podrobné 

informace o určování výše pojistného a potřebné tiskopisy dostupné on-line: 

http://www.koop.cz/pojisteni/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/. 

 

Tab. 3 - Hodnocení závažnosti úrazu 

Ostatní Závažné Smrtelné 

Pracovní neschopnost delší než 3 

kalendářní dny 

 

Pracovní neschopnost zaměstnance 

trvá více než 5 dnů 

 

Odškodnění pozůstalých 

jednorázové 

 

Evidence zaměstnavatele  

 

VŠECH ÚRAZŮ v 

 

Knize úrazů,  

§ 105 odst. 2 ZP 

 

Záznam o úrazu, n. v. č. 201/2010 

Sb., ve znění č. 170/2014  Sb. 

Pojišťovna zaměstnavatele – 

organizační jednotka 

Kooperativa/Česká pojišťovna 

Odborová organizace 

Zástupce pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Oblastní inspektorát práce 

Obvodní báňský úřad 

Lékař 

Územně příslušný útvar Policie 

České republiky, nasvědčují-li 

zjištěné skutečnosti tomu, že byl 

v souvislosti s pracovním úrazem 

spáchán trestný čin 

 

Zákoník práce, z.č. 262/2006 Sb. 

v platném znění/ZP 

 

Hlášení navíc 

Státnímu úřadu inspekce práce – 

oblastní inspektoráty práce 

Policii ČR – územně příslušný 

útvar 

ČBŮ – obvodnímu báňskému 

úřadu 

Zdravotní pojišťovně  

 

Zdroj: Autorka dle platné právní úpravy 

 

Druhy náhrad při odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání prakticky 

Náhrada za ztrátu na výdělku – po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení 

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením 

Náhrady účelně vynaložených věcných nákladů 

Bolestné a ztížení společenského uplatnění, které je od 26. 10. 2015 nově upraveno v nařízení 

vlády ČR č. 276/2015 Sb., kterým se výrazně zvyšuje odškodnění bolestného a ztížení 

společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání, přičemž hodnota 

1 bodu činí nově 250,- Kč (dřívější vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění, byla tímto NV 276/2015 zrušena). 

Jednorázové odškodnění pozůstalých v případě smrtelného pracovního úrazu 

 

 

 

http://www.koop.cz/pojisteni/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/
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Hodnocení míry intenzity porušování pracovních povinností zaměstnancem ze strany 

zaměstnavatele  

Zákoník práce rozlišuje v zásadě pouze mezi porušením pracovní kázně zaměstnancem zvlášť 

hrubým způsobem, závažným způsobem a soustavným méně závažným způsobem. Nižší 

stupeň intenzity není nijak legislativně upraven. V souladu s ustálenou judikaturou například 

podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 04. 2001, spis. Zn. 21 Cdo 3019/2000 tak lze 

dojít k závěru, že „každé porušení pracovní kázně, které nedosahuje intenzity porušení pracovní 

kázně zvlášť hrubým způsobem nebo závažného porušení pracovní kázně, je proto vždy méně 

závažným porušením pracovní kázně.“  

Prakticky je tedy potřeba zdůraznit, že je pro případ soudního sporu přenecháno na uvážení 

soudu v každém jednotlivém případě vymezit pracovní kázeň a intenzitu jejího porušení. Soud 

může přitom v souladu s ustálenou judikaturou například podle rozsudku Nevyššího soudu ČR 

ze dne 6. 2. 2001, spis. zn. Cdo 379/2000 přihlédnout při tomto hodnocení především k osobě 

zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, 

k době a situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně, k míře zavinění zaměstnance, ke 

způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům porušení 

pracovní kázně pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil 

zaměstnavateli skutečnou škodu apod. Zákoník práce zde tak pro praxi ponechává nejen soudu 

ale i zaměstnavateli poměrně širokou možnost uvážení, pro kterou se z vlastního 

zhodnocení míry intenzity porušení pracovní kázně následně rozhodne, jak na ni bude prakticky 

reagovat. Zda bude řešena problematika případné náhrady škody v mezích pracovněprávního 

vztahu nebo zda to dospěje až k jeho ukončení. V případě nastalého soudního sporu o neplatnost 

rozvázání pracovního poměru pak následně soud může znovu zvážit všechny okolnosti 

konkrétního porušení pracovní kázně zaměstnancem a přihlédnout k faktu, zda bylo nebo 

nebylo možné po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u 

zaměstnavatele i nadále trval.  

 

Praktický příklad k míře konkrétnosti posuzování souvislostí s plněním pracovních úkolů 

nebo činností v přímé souvislosti s ním 

Posouzení, zda se jedná o plnění pracovních úkolů v souladu s § 273 ZP nebo o činnost v přímé 

souvislosti s ním § 274 ZP je prakticky významné pro posouzení, zda se případná náhrada škody 

bude posuzovat podle pravidel pracovněprávní odpovědnosti za škodu nebo podle pravidel 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu. Pokud se zaměstnanci účastní konkrétního kurzu 

organizovaného zaměstnavatelem v rámci tzv. prohlubování kvalifikace, § 230 ZP, jedná se o 

činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Srovnejte k tomu rovněž odborný 

článek Evy Dandové dostupný on-line, Dandová, E. Bude úraz při relaxaci v práci nebo při 

„team-buildingových“ aktivitách úrazem pracovním, on-line: http://www.bozpinfo.cz/bude-

uraz-pri-relaxaci-v-praci-nebo-pri-teambuildingovych-aktivitach-urazem-pracovnim (čerpáno 

dne 5.3. 2017). 

V praxi je proto v souladu s názorem vyplývajícím z rozsudku NS ČR 21 Cdo 5060/2007 

vyjadřujícím se k tzv. „team-buildingu“ zásadní vlastní obsahová náplň činnosti. Prakticky je 

nejdůležitější individuální posouzení obsahové náplně, při níž došlo ke vzniku škody na zdraví 

zaměstnance. Bude-li prokázáno, že smyslem a účelem aktivit bylo prohloubení vzájemných 

interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné kooperace a schopnosti 

spolupráce s ostatními zaměstnanci, jednalo by se z hlediska pořádajícího zaměstnavatele a 

z hlediska věcného vnitřního účelového posouzení o absolvování školení s účelem směřujícím 

k prohloubení kvalifikace, což je překážka v práci na straně zaměstnance s nárokem 

zaměstnance na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku a jako taková je účast na školení 
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považována za výkon práce. K tématu překážek v práci na straně zaměstnance lze doporučit 

podrobný rozbor autorky publikovaný v časopise Zdravotnické fórum č.3/2012, ISSN 1804-

9664, str. 19-35, Pravidelná příloha časopisu Právní fórum ISSN 1214-7966, on-line dostupný 

rovněž na webu autorky http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-

tematice/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnance/. 

 

3. Vazba a trestní řízení jako překážka v práci na straně zaměstnance 

 

Probíhající trestní řízení a vyšetřovací vazba jako překážka v práci na straně 

zaměstnance 

Zákoník práce upravuje překážky v práci na několika místech. V zásadě je potřeba zdůraznit 

především charakter překážky v práci na straně zaměstnance, jakožto omluvitelný důvod pro 

nepřítomnost v zaměstnání upravený v části osmé zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb., 

v platném znění/ZP. Z pohledu dikce zákoníku práce se však konkrétní právní úprava 

nevypořádala podle mého názoru dostatečně s faktem, jak postupovat v situaci, kdy se jednání 

zaměstnance stalo předmětem trestního řízení a už vůbec není konkrétně upraveno, jak má 

zaměstnavatel postupovat, je-li zaměstnanec ve vyšetřovací vazbě a nemůže tak z tohoto 

důvodu řádně plnit své pracovní povinnosti vyplývající z existence základního 

pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní 

činnosti).  

Konkrétní situace se tak stala předmětem odborného výkladu, který není zcela jednotný.  

Podle jednoho z mého úhlu pohledu pro praxi velmi striktního výkladu se jedná o překážku 

v práci s nárokem zaměstnance na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Osobně se přikláním spíše k řešení, které hodnotí nastalou situaci jako překážku v práci na 

straně zaměstnance bez nároku na náhradu mzdy. Škoda, která by v důsledku toho zaměstnanci 

vznikla, by se měla stát předmětem odškodnění v rámci trestního řízení. V moderní tržní 

společnosti by podle mého názoru nemělo být na úkor soukromého zaměstnávajícího subjektu 

jednání zaměstnance, které nemohl zaměstnavatel ovlivnit a které tak nijak prakticky nesouvisí 

s žádným porušením povinnosti ze strany zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci.  

Platná právní úprava v zákoníku práce upravuje dva druhy překážek v práci na straně 

zaměstnance, které podle mého názoru mohou být hodnoceny pro účely tohoto posuzování jako 

relevantní. 
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Tab. 4 - Překážka v práci na straně zaměstnance – vyšetřovací vazba 

Jiné důležité osobní překážky v práci Překážky v práci z důvodu obecného zájmu 

§ 199 ZP § 200 ZP 

 

(1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro 

jiné důležité osobní překážky v práci týkající se 

jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191 ZP, je 

zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve 

stanoveném rozsahu pracovní volno a ve 

stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu 

podle odst. 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve 

výši průměrného výdělku. 

(2) Vláda stanoví nařízením č. 590/2006 Sb. okruh 

překážek v práci podle odst. 1, konkrétně v příloze, 

rozsah pracovního volna a případy, ve kterých 

přísluší náhrada mzdy nebo platu, včetně případného 

spolurozhodování odborové organizace o vyslání 

zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči 

zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích 

zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro 

něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami 

rozvrhují (§ 317 ZP). 

Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší 

pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k 

výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a 

jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost 

nelze provést mimo pracovní dobu.  

Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele 

v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto 

zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto 

nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.  

 

Zvláštní právní předpisy upravující překážky v 

práci z důvodu obecného zájmu tím nejsou dotčeny. 

 

  

Zdroj: Text zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP 

 

Existence vazebního řízení není nikde výslovně v zákoníku práce jako překážka v práci na 

straně zaměstnance uvedena. Pokud bychom ji zařadili mezi jiné důležité osobní překážky 

v práci týkající se osoby zaměstnance, pak jde o překážku v práci bez nároku na náhradu mzdy. 

Prakticky lze tedy zaměstnavatelům doporučit, aby se konkrétním zhodnocením překážky 

v práci zabývali z pohledu jejich vnitropodnikové praxe a upravili takovou nastalou situaci buď 

přímo v dohodě s konkrétním zaměstnancem nebo vnitropodnikovým předpisem nebo po 

dohodě s odborovou organizací v kolektivní smlouvě. Každopádně by se tedy mohlo jednat o 

překážku v práci z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu, kterou nelze provést mimo pracovní 

dobu. Náhrada mzdy v takovém případě zaměstnanci nepřísluší.  

   

Závěr 

 

Z pohledu praxe pracovněprávních odpovědnostních vztahů je potřeba zdůraznit, že je 

zaměstnavatel oprávněn hodnotit míru zavinění zaměstnance s ohledem na stupeň závažnosti 

porušování pracovněprávních povinností v linii paralelně existující vedle procesu probíhající 

v rámci trestního řízení. Prakticky tak může výsledek takového postupu zaměstnavatele skončit 

mnohem dříve než samotné trestní řízení. Přesto je potřeba mít na paměti, že do pravomocného 

skončení trestního řízení musí zaměstnavatel vycházet z presumpce neviny, a proto musí 

hodnotit případnou nepřítomnost zaměstnance z důvodu vazby nebo účasti zaměstnance na 

úkonech trestního řízení za omluvitelnou překážku v práci na straně zaměstnance.  
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Možnosti identifikace padělků přípravku Viagra® 

 

Johanna Kozánkováa*, František Králíka, Martin Kuchařb, Vladimír Setničkaa 

 

Abstrakt 

Padělky léčiv představují velkou hrozbu pro veřejné zdraví a hospodářství po celém světě. 

Spolu s poptávkou po léčivech stoupá každoročně i jejich množství. Vyspělé státy mají díky 

častým kontrolám a spolupráci mnoha institucí a mezinárodních organizací možnost chránit své 

občany mnohem efektivněji než rozvojové státy, kde se s padělky léčiv lze kvůli nedostatečné 

regulaci a legislativě běžně setkat i v oficiální distribuci.  

S expanzí internetového prodeje umožňujícího anonymní koupi se ve vyspělých zemích 

rozmohly padělky tzv. „lifestyle drugs“ (léky zlepšující kvalitu života). K těmto přípravkům 

patří i inhibitory fosfodiesterázy pátého typu (PDE-5) pro léčbu erektilní dysfunkce vázané 

na lékařský předpis.  

V této práci byly nejdříve analyzovány základní fyzikální vlastnosti (vzhled, hmotnost 

a rozměry) jednotlivých tablet odvozených od přípravku Viagra®. Pro identifikaci jejich 

padělků byla také zvolena Ramanova spektroskopie jakožto nedestruktivní a rychlá metoda. 

Interpretací spekter standardů léčivé látky (API) sildenafil citrátu byly zjištěny charakteristické 

spektrální pásy této sloučeniny. Naměřená spektra byla nakonec porovnána se spektry 

originálních a padělaných tablet. 

 

Klíčová slova 

Viagra, padělky léčiv, Ramanova spektroskopie, identifikace, erektilní dysfunkce 

 

Abstract 

Counterfeit medicines pose a great threat to public health and the economy worldwide. Along 

with the demand for drugs, their amount increases annually as well. Developed countries can 

protect their citizens more efficiently due to routine inspections and cooperation of many 

institutions and international organizations than developing countries with lack of regulation 

and legislation, where counterfeit drugs can be found in the official distribution channel. 

With the rapid growth of internet sales allowing anonymous purchase the so-called lifestyle 

drugs in developed countries are booming. Lifestyle drugs include, among others, 

the phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE-5) for treatment of erectile dysfunction which are 

subject to medical prescription. 

First, the basic physical properties of individual tablets derived from Viagra® (appearance, 

weight and proportions) were analysed in this work. Raman spectroscopy as a rapid 

and non-destructive method was also chosen for the identification of counterfeit drugs. During 

the interpretation of spectra of the standards with the active pharmaceutical ingredient (API) 

sildenafil citrate characteristic spectral bands of the molecule were detected. The measured 

spectra were eventually compared with spectra of original and counterfeit products. 
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1. Úvod 

 

Viagra®, známá jako zázračná „modrá pilulka“, je přípravek pro léčbu erektilní dysfunkce 

vyráběný od roku 1998 farmaceutickou společností Pfizer. Obsaženou API je sildenafil 

ve formě lépe rozpustného citrátu (Obr. 1) vyvinutý A. Bellem, D. Brownem a N. Terrettem, 

jenž se řadí do skupiny látek inhibujících PDE-5. Jeho užívání může způsobit vážné nežádoucí 

účinky, proto je v rámci legální distribuční sítě dostupný jen na lékařský předpis1-3. 

Obchod s padělky léčiv je výnosnou záležitostí s poměrně nízkou trestní sazbou. Od uvedení 

přípravku Viagra® na trh se objevilo mnoho nelegálních internetových lékáren nabízejících 

možnost jeho anonymní koupi za mnohem nižší cenu a navíc bez lékařského předpisu. Hlavní 

riziko spojené s užitím takto získaného přípravku spočívá v neznámém složení. Kromě 

nejistého obsahu API bývá totiž často „obohacen“ o rozličné adulteranty4-7. 

Některé padělky léčiv lze odhalit již během kontroly jejich fyzikálních vlastností, kdy se berou 

v úvahu parametry jako barva, velikost, tvar a hmotnost daných lékových formulací nebo třeba 

pravopisné chyby na obalovém materiálu, případně v příbalovém letáku. Pokud je k dispozici 

originální léčivo, je nejsnazší ho s podezřelými přípravky porovnat. Mnohdy jsou však natolik 

zdařilé, že je pro jejich identifikaci nutné použít důmyslnější metody. K těm patří 

např. chromatografie na tenké vrstvě, kolorimetrický imunotest, molekulová absorpční 

spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti, rentgenová fluorescence, nukleární magnetická 

rezonance, plynová či kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí a v neposlední řadě 

infračervená a Ramanova spektroskopie. Poslední zmíněná technika má oproti ostatním řadu 

výhod: nevyžaduje žádnou nebo zcela minimální přípravu vzorku, je nedestruktivní, rychlá, 

uživatelsky nenáročná, lze s ní analyzovat látky ve všech skupenstvích a v případě nutnosti 

i přímo v terénu pomocí přenosných spektrometrů4,8,9. 

Ramanova spektroskopie kombinovaná s mikroskopem byla úspěšně aplikována při detekci 

padělků Viagry® (cit.8), dále také padělků anisodaminu (přípravek pro léčbu křečí hladkého 

svalstva gastrointestinálního traktu)10 nebo pro screening přírodních doplňků stravy, které 

obsahovaly PDE-5 inhibitory sildenafil a tadalafil, přestože by v těchto přípravcích dle 

deklarovaného složení neměly být přítomny3. Pro odhalení padělků antimalarik skrz obalový 

materiál byl využit přenosný Ramanův spektrometr11, u kterého však bylo pro přesnější analýzu 

nutné verifikovat výsledky více sofistikovaným laboratorním Ramanovým spektrometrem12.  
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Obr. 1 - Struktura molekuly sildenafil citrátu, API přípravku Viagra® 

 

 

 

2. Experimentální část 

 

Tři balení originálních léčivých přípravků Viagra® (O1–O3) o různém deklarovaném množství 

API sildenafil citrátu (100, 50 a 25 mg) byly zakoupeny v síti lékáren na území České republiky.  

Dva standardy sildenafil citrátu (S1 a S2) a jeden standard sildenafilu ve formě báze (S3) byly 

poskytnuty Laboratoří forenzní analýzy biologicky aktivních látek (BAFA VŠCHT Praha). 

Jeden ze dvou standardů sildenafil citrátu (S1) pochází z Kriminalistického ústavu Praha (KÚP) 

Policie České republiky a jeho deklarovaná čistota je > 99 %. Další dva standardy poskytnuté 

pracovištěm BAFA VŠCHT Praha mají deklarovanou čistotu > 95 %. Všechny standardy byly 

ve formě bílého krystalického prášku. 

Čtyři vzorky padělků (P1–P4) s obsahem sildenafil citrátu z reálných záchytů Policie České 

republiky byly poskytnuty taktéž KÚP. 

Po vizuální, hmotnostní a rozměrové analýze byly všechny vzorky tablet spektroskopicky 

analyzovány v nezměněné formě. Následně byly tablety zbaveny potahu po celém svém 

povrchu tak, aby mohla být analyzována i nitra tablet. Standardy byly analyzovány ve formě 

původního prášku a jejich analýza probíhala skrz stěny skleněných vialek, ve kterých byly 

dodány. 

K získání Ramanových spekter byl využit disperzní Ramanův spektrometr DXR SmartRaman 

(Thermo Fisher Scientific, USA) s diodovým excitačním laserem o vlnové délce 780 nm 

a výkonem 45 mW na vzorku. Měření probíhalo s rozlišením 2,4–4,4 cm-1 a ve spektrálním rozsahu 

700–1800 cm-1. Pro měření spektrálního pozadí a všech vzorků bylo nastaveno 10 expozic po 30 s. 

Vzorky byly upevněny v posuvném nástavci ovládaném prostřednictvím počítačového softwaru 

Omnic 9.2.98 (Thermo Fisher Scientific, USA). Tablety s potahem byly měřeny z obou stran 

(dvacet měření na každé straně), a následně za stejných podmínek i bez potahu. Těchto dvacet 

spekter bylo měřeno podél pomyslné diagonály o délce 1,702 mm postupným posuvem vzorku 

k jedné straně a zároveň nahoru s pevným krokem 0,063 mm (Obr. 2).  
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Obr. 2 - Způsob měření dvaceti Ramanových spekter z jedné strany tablety – černé body 

na diagonále znázorňují jednotlivá měření. Zobrazený čtverec představuje plochu 

1,203 × 1,203 mm 

 

 

3. Výsledky a diskuze 

 

3.1 Vizuální analýza tablet 

Tablety originálních a padělaných přípravků byly nejdříve analyzovány na základě vzhledu 

povrchu a ražby (Obr. 3-7). Při porovnání originální tablety O1 s tabletami padělků P1–P4 dle 

tvaru, barevného odstínu a označení nápisem či symbolem byly originálu nejblíže tablety P1 

a P3. Tableta P2 byla z hlediska barvy i tvaru poměrně zdařilou imitací, měla však jiný nápis 

v ražbě (Obr. 5 a Obr. 6). Tableta P4 (Obr. 7) se od originálu lišila na první pohled ve všech 

studovaných aspektech. V případě překlopení tablety O1 podle vedlejší osy byly nápisy z obou 

stran správně orientované, kdežto u tablet P1 a P3 byl druhý nápis (zadní strana) otočen o 180°. 

 

Obr. 3 - Tableta O1 (Viagra® 100 mg). 
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Obr. 4 - Tablety O2 (Viagra® 50 mg; vlevo) a O3 (Viagra® 25 mg; vpravo) z druhé strany 

(strana s nápisem „Pfizer“ stejná jako u tablety O1).  

 

 

Obr. 5 - Porovnání tablety O1 (vlevo) s tabletami P1, P2 a P3 – první strany. 

 

 

Obr. 6 - Porovnání tablety O1 (vlevo) s tabletami P1, P2 a P3 – druhé strany. 
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Obr. 7 - Porovnání tablety O1 (vpravo) s tabletou P4 (vlevo a střed). 

      

 

3.2 Hmotnostní analýza tablet 

Každá tableta byla před spektroskopickou analýzou zvážena na analytických vahách 

(Mettler-Toledo, Švýcarsko) s přesností ± 0,1 mg. Vážení jednotlivých tablet bylo opakováno 

pětkrát a získané hodnoty byly poté zprůměrovány (Tab. I). Z padělků byla tabletě O1 váhově 

nejblíže tableta P4. 

 

Tab. I - Hmotnosti tablet originálů a padělků. 

 

Kód přípravku Hmotnost [g] 

O1 0,6103 

O2 0,3026 

O3 0,1573 

P1 0,7472 

P2 0,5999 

P3 0,6267 

P4 0,6100 

 

3.3 Rozměrová analýza tablet 

U všech tablet byla provedena rozměrová analýza (Obr. 8) pomocí digitálního posuvného 

měřítka (Extol, Švýcarsko) s deklarovanou přesností ± 0,02 mm. Pro základní rozměry – šířku, 

délku a výšku tablety – byla provedena tři měření, jejichž výsledek byl zprůměrován (Tab. II). 

Při porovnání tablety O1 s tabletami P1–P3 (porovnání s P4 nehodnoceno kvůli oválnému tvaru 

tablety) se šířka a délka lišila vůči originálu nejméně u tablety P3 a nejvíce u tablety P1. Ovšem 

při srovnání poměrů šířky a délky tablety byly tyto hodnoty velmi podobné. Poměry šířky 

a výšky tablet padělků se naopak od hodnot originálu lišily výrazně. 
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Dle konkrétního tvaru tablety a vyraženého logotypu na jejím povrchu, pak byly studovány 

i další rozměry – vzdálenost protilehlých stěn (pro přípravek Viagra® typických 

kosočtvercových tablet (Tab. III) a rozměry vyrytých nápisů „Pfizer“ a „VGR 100“ (Tab. IV a 

Tab. V). Vzdálenosti obou dvojic protilehlých stěn v rámci jedné tablety byly ve všech 

případech velmi podobné s maximálním rozdílem 0,02 mm, což je odchylka v rámci 

deklarované přesnosti posuvného měřítka. U rozměrů nápisů však byly pozorovány velké 

odchylky od originálu, a to jak při porovnání poměrů velikosti samotné tablety a délky jejího 

nápisu, tak při porovnání poměrů jednotlivých písmen či mezer u logotypů v rámci jedné 

tablety. 

 

Obr. 8 - Rozměry tablet: a – šířka, b – délka, c – výška, d1 a d2 – vzdálenosti protilehlých 

stran 

 

 

Tab. II - Základní rozměry tablet originálů a padělků (viz Obr. 8) 

Kód přípravku Šířka [mm] Délka [mm] Výška [mm] 

O1 10,40 14,27 5,36 

O2 8,24 11,39 4,28 

O3 6,79 9,32 3,28 

P1 10,90 15,05 6,05 

P2 10,48 14,44 5,24 

P3 10,37 14,40 5,76 

P4 8,66 15,35 5,03 
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Tab. III - Vzdálenost protilehlých stěn u kosočtvercových tablet (viz Obr. 8) 

Kód přípravku d1 [mm] d2 [mm] 

O1 10,27 10,26 

O2 8,00 7,99 

O3 6,58 6,56 

P1 10,70 10,68 

P2 10,28 10,28 

P3 10,22 10,21 

 

Tab. IV - Délka nápisu „Pfizer“ a výška vybraných písmen v tomto nápisu (všechny uvedené 

rozměry jsou v mm) – první strana tablet 

Kód přípravku Délka nápisu Výška „P“ Výška „f“ Výška „r“ 

O1 10,10 2,55 5,79 1,97 

P1 10,06 2,84 5,98 1,96 

P3 10,25 2,87 6,01 1,95 

 

 

Tab. V - Rozměry nápisu „VGR 100“ a šířka mezery mezi těmito slovy (všechny uvedené 

rozměry jsou v mm) – druhá strana tablet 

Kód přípravku Délka nápisu Šířka nápisu Šířka mezery 

O1 10,22 2,03 1,23 

P1 10,67 2,08 0,95 

P3 10,36 1,97 1,03 

 

 

3.4 Spektrální analýza tablet 

Ramanova spektra standardu sildenafilu ve formě báze (S3) a dvou standardů sildenafil citrátu 

(S1 a S2) jsou uvedena na Obr. 9 spolu s vyznačenými charakteristickými pásy. Spektra 

standardů byla interpretována pomocí tabulek vlnočtů pro charakteristické vibrace13.  
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Všechna spektra vykazují pásy při podobných vlnočtech, největší rozdíly lze sledovat 

ve spektru standardu S3, jelikož se jedná o sildenafil ve formě báze. Málo intenzivní pás 

valenční vibrace 1703 cm-1 odráží přítomnost karbonylové skupiny. Pás 1530 cm-1 je přiřazován 

valenční vibraci amidinové N–C=N vazby. Pro benzenový, popřípadě pyrimidinový kruh 

v molekule sildenafilu jsou charakteristické pásy 1582 a 1564 cm-1 reflektující valenční vibrace 

C=C vazeb a také pásy 1240 a 1273 cm-1 příslušející valenčním vibracím C=N vazeb. Málo 

intenzivní pás 1171 cm-1 je možné přiřadit symetrické vibraci SO2 skupiny.  

 

Obr. 9 - Ramanova spektra standardů S1, S2 a S3. Spektra jsou pro větší názornost offsetována 

 

Na Obr. 10 jsou vyznačené charakteristické pásy sildenafil citrátu, které jsou přítomné u všech 

zobrazených spekter originálních tablet O1–O3. Odchylky hodnot vlnočtů těchto originálů 

od standardů mohou být způsobeny rozlišením přístroje, interakcemi analytu s přítomnými 

excipienty či případnou vlhkostí. Lze však konstatovat, že ve všech originálních přípravcích 

byla jednoznačně potvrzena přítomnost deklarované API. 
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Obr. 10 - Průměrná Ramanova spektra dvaceti měření jedné strany tablet Viagra® 

(O1–O3). Spektra jsou pro větší názornost offsetována. 

 

 

U padělků byly tablety P1–P4 nejdříve analyzovány bez úprav – na Obr. 11 jsou opět vyznačeny 

charakteristické pásy molekuly sildenafil citrátu identifikovatelné u všech padělků.  

 

Obr. 11 - Průměrná Ramanova spektra dvaceti měření tablet P1–P4. Spektra jsou pro větší 

názornost offsetována. 
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Průměry spekter první strany tablet byly porovnány s průměrným spektrem strany s nápisem 

„Pfizer“ tablety O1 bez potahu (Obr. 12–Obr. 15). 

Ve spektru tablety P1 se oproti spektru tablety O1 (Obr. 12) nachází intenzivní ostrý pás 

1008 cm-1, který dle studie de Veij a kol.8 odpovídá vibraci molekuly síranu vápenatého.  

 

Obr. 12 - Porovnání průměrných Ramanových spekter dvaceti měření tablety O1 (černá) a P1 

(modrá) 

 

 

Ve spektru tablety P2 (Obr. 13) naopak chybí pásy 1120 a 1096 cm-1 charakteristické pro 

spektrum originální tablety O1. S největší pravděpodobností nebyla do tohoto padělku přidána 

mikrokrystalická celulóza8 – standardně používaný excipient mnoha léčiv. 
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Obr. 13 - Porovnání průměrných Ramanových spekter dvaceti měření tablety O1 (černá) a P2 

(oranžová) 

 

 

 

Spektrum tablety P3 vykazuje oproti spektru tablety O1 (Obr. 14) jiné relativní intenzity pásů 

1148, 1126 a 850 cm-1, kterými se mohou projevovat vibrace vazeb dalšího netoxického 

adulterantu sacharózy8.  

 

Obr. 14 - Porovnání průměrných Ramanových spekter dvaceti měření tablety O1 (černá) a P3 

(zelená) 
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Velmi slabé pásy 876, 850 a 784 cm-1 ve spektru tablety P4 (Obr. 15) nejspíše přísluší vibracím 

dalšího známého excipientu, kterým je běžně používané sladidlo mannitol8. 

 

Obr. 15 - Porovnání průměrných Ramanových spekter dvaceti měření tablety O1 (černá) a P4 

(fialová) 

 

 

4. Závěr 

 

V rámci této práce byly studovány vybrané originální a padělané přípravky pro léčbu erektilní 

dysfunkce obsahující jako API sildenafil. Nejprve byla provedena jejich vizuální, hmotnostní 

a rozměrová analýza. Těmito metodami bylo možné padělky identifikovat na základě jejich 

srovnání s originálním léčivým přípravkem. 

Dalším krokem byla vibračně spektroskopická analýza pomocí Ramanovy spektroskopie. Při 

interpretaci spekter standardů sildenafil citrátu – API studovaných přípravků – byly 

identifikovány charakteristické pásy jednotlivých přechodů ve spektrech této molekuly. 

Na základě interpretace Ramanových spekter standardů byla prokázána přítomnost sildenafil 

citrátu ve všech spektrech originálních i padělaných přípravků. Bylo zjištěno, že potahované 

tablety, jejichž spektra nevykazují zvýšenou fluorescenci, mohou být analyzovány technikou 

Ramanovy spektroskopie bez jakýchkoliv modifikací a úprav. Mezi spektry neupravených 

tablet a tablet zbavených potahu totiž nebyly pozorovány významné rozdíly. Nakonec byla 

porovnána spektra padělků se spektrem originálního přípravku. U padělků P1, P3 a P4 byly 

identifikovány příměsi. Padělek P2 oproti originálu neobsahoval mikrokrystalickou celulózu, 

která se u originálního léčiva používá jakožto excipient v jádře tablety. Kombinace výše 

uvedených metod tedy vedla k jednoznačné identifikaci originálních i padělaných přípravků. 
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Využití metod chiroptické spektroskopie pro studium 

psychoaktivních látek 

 

František Králíka,*, Bronislav Jurásekb, Martin Kuchařb, Vladimír Setničkaa  

 

Abstrakt 

Distribuce a zneužívání psychoaktivních látek představuje pro současnou společnost významný 

problém. Kromě tradičně zneužívaných drog, jako jsou například heroin nebo kokain, se stále 

častěji objevují mezi narkomany i nové syntetické drogy, které díky změnám ve své chemické 

struktuře nepodléhají legislativním omezením.  

Vzhledem k současné situaci je třeba vyvíjet metody spolehlivé identifikace a analýzy nových 

syntetických drog. V této práci byly pro studium struktury chirální nové syntetické drogy 

deschloroketaminu využity metody spektroskopie elektronového (ECD) a vibračního (VCD) 

cirkulárního dichroismu, které jsou velmi citlivé na trojrozměrné uspořádání chirálních 

molekul. V kombinaci s ab initio výpočty byly nalezeny stabilní konformery 

deschloroketaminu v roztoku a následně byla určena absolutní konfigurace studovaných 

vzorků. Získané výsledky dokládají slibný potenciál využití těchto spektroskopických technik 

v dané problematice, kdy určení absolutní konfigurace a popis trojrozměrné struktury v roztoku 

na úrovni atomárního rozlišení hraje v případě nových syntetických drog klíčovou roli pro další 

studium jejich působení, vazebných možností nebo mechanismu transportu v organismu.  

 

Klíčová slova 

Nové syntetické drogy, cirkulární dichroismus, absolutní konfigurace, ab initio výpočty 

 

Abstract 

Distribution and abuse of psychoactive substances present a significant problem for modern 

society. Apart from traditional drugs as heroin or cocaine, new synthetic drugs, which are legal 

due to slight changes in their chemical structure, can be found among drug-addicted people 

more and more often.  

Because of the increasing trend of the new synthetic drugs, it is needed to develop methods of 

their reliable identification and analysis. In the present work, methods of electronic (ECD) and 

vibrational circular dichroism (VCD), which are very sensitive to the three-dimensional 

structure of chiral compounds, were applied for structural analysis and determination of 

absolute configuration of a new synthetic drug deschloroketamine. Ab initio calculations were 

used for finding the stable conformers of deschloroketamine followed by determination of the 

absolute configuration of the studied samples. The obtained results document a promising 

potential of the used spectroscopic techniques for determination of absolute configuration and 

description of three-dimensional structure in a solution with the atomic resolution of the new 

synthetic drugs. This knowledge plays a key role for further studies of its effects, transport 

mechanism or binding possibilities in organism.   

 

Keywords 

New synthetic drugs, circular dichroism, absolute configuration, ab initio calculations 
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1. ÚVOD 

 

Zneužívání nových syntetických drog je pro současnou moderní společnost problémem, jehož 

závažnost v posledních letech eskaluje. V roce 2014 bylo v Evropské unii mezi drogovými 

záchyty policejních složek identifikováno 101 zcela nových psychoaktivních substancí1. Pro 

analýzu narkotik se běžně využívají zejména plynová a kapalinová chromatografie, nukleární 

magnetická rezonance, rentgenová krystalografie nebo infračervená (IR) a Ramanova 

spektroskopie2-6.  

V případě chirálních psychoaktivních látek, mezi které patří například kokain, heroin, deriváty 

amfetaminu a většina nových syntetických drog, lze pro jejich analýzu s úspěchem využít 

metod chiroptické spektroskopie. Chiroptická spektroskopie je citlivá na trojrozměrnou 

strukturu studovaných látek a může doplnit ostatní analytické metody o zcela unikátní 

poznatky7. Mezi nejčastěji používané techniky patří Ramanova optická aktivita a spektroskopie 

elektronového cirkulárního dichroismu (ECD) a vibračního cirkulárního dichroismu (VCD), 

které byly využity v této práci7.  

 

1.1 Spektroskopie ECD a VCD – princip a aplikace 

Spektroskopie ECD a VCD využívají jevu cirkulárního dichroismu, který je založen na rozdílné 

interakci chirální molekuly s levotočivým a pravotočivým kruhově polarizovaným zářením. 

Měřenou veličinou je pak rozdíl absorbancí levotočivého a pravotočivého kruhově 

polarizovaného záření (Obr. 1). V případě ECD je používáno budící záření ve viditelné  

a ultrafialové oblasti spektra a jsou sledovány přechody mezi elektronovými hladinami. 

Spektroskopie VCD využívá infračervené (IR) záření a sledovány jsou přechody mezi 

vibračními hladinami7. 

 

Obr. 1 - Jev cirkulárního dichroismu. Měřená veličina. Chirální molekula8.  

 

chirální molekula 

chirální molekula 
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polarizované záření 
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ECD i VCD jsou citlivější na trojrozměrnou strukturu studovaných látek než spektroskopické 

techniky využívající nepolarizované záření. Například v IR spektroskopii je absorbance A 

přímo úměrná síle oscilátoru Dif, která je definována jako druhá mocnina tranzitního 

elektrického dipólového momentu µif:  

𝐴 ~ 𝐷𝑖𝑓 =  |𝜇𝑖𝑓|
2
 

 

Na základě této definice jsou v IR spektrech pozorovány pouze kladné pásy lišící se svou 

polohou a intenzitou. Ve spektroskopii CD je měřená veličina ΔA přímo úměrná rotační síle Rif, 

která je definována jako imaginární část skalárního součinu elektrického a magnetického 

tranzitního dipólového momentu7: 

 

∆𝐴 ~ 𝑅𝑖𝑓 = Im(𝜇𝑖𝑓 ∙ 𝑚𝑖𝑓) 

 

kde µif značí elektrický a mif magnetický tranzitní dipólový moment. Oproti běžné IR 

spektroskopii je tedy intenzita pozorovaných pásů cirkulárního dichroismu závislá na další 

fyzikální veličině – magnetickém dipólovém momentu. To je důvod, proč techniky využívající 

kruhově polarizované záření vykazují vyšší citlivost na prostorové uspořádání molekuly. 

Jelikož skalární součin dvou vektorů může nabývat kladných i záporných hodnot, ve spektrech 

CD budou pozorovány pásy, které se kromě intenzity a polohy mohou lišit také znaménkem7. 

V případě enantiomerů by pak vzhledem k definici měřené veličiny měla být pozorována 

zrcadlově symetrická spektra. 

Konvenční techniky absorpční spektroskopie jsou v současnosti běžným analytickým 

nástrojem využívaným obvykle k identifikaci neznámých vzorků a charakterizaci základních 

vibračních a elektronových vlastností molekul. Spektroskopie CD oproti tomu přináší jedinečné 

poznatky o prostorovém uspořádání široké škály chirálních látek, od malých nebo středně 

velkých biologicky významných molekul až po velké biopolymery. Základní aplikace 

spektroskopie ECD a VCD tedy jsou7: 

1) Sledování enantiomerní čistoty 

2) Určení absolutní konfigurace 

3) Konformace chirálních molekul v roztoku (malých až středně velkých) 

4) Konformace biopolymerů (peptidy, polypeptidy, DNA, atd.) 

5) Studium biointerakcí a samoskladných systémů 

V této práci byla spektroskopie ECD a VCD využita v bodech 2 a 3 při určení absolutní 

konfigurace a studiu struktury deschloroketaminu. 

 

1.2 Konformační analýza a simulace spekter 

Spektroskopie CD je v mnoha aplikacích úspěšně spojována s výpočetními metodami kvantové 

chemie, které umožňují nalézt stabilní konformery studovaných molekul a následně simulovat 

jejich příslušná spektra. Experimentální spektra lze pak daleko podrobněji interpretovat a na 

základě jejich shody se simulacemi je možné určit relativní rovnovážné zastoupení jednotlivých 

konformerů. Obecný postup výpočtu, který by měl zajistit správnost a úplnost konformační 

analýzy a následné simulace spekter, je shrnut v následujících bodech této kapitoly. 
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Nalezení startovních geometrií 

Jako první krok je třeba z prvotního modelu studované molekuly vytvořit dostatečné množství 

možných geometrií, které budou dále optimalizovány pokročilejšími ab initio metodami. 

Existují dva základní přístupy pro nalezení startovních geometrií, kdy každý z nich je vhodnější 

pro jiný typ molekul. Prvním přístupem je stochastické hledání konformerů, při němž se 

využívá algoritmu Monte Carlo a metod molekulové mechaniky. Principem této metody je 

náhodné vychýlení atomů z jejich počáteční polohy a následná zpětná optimalizace struktury, 

přičemž je tento postup několikrát opakován. Při zvolení dostatečného počtu opakování 

procedury a vhodné maximální výchylky atomů z počáteční polohy by mělo dojít 

k dostatečnému pokrytí konformačních možností studované molekuly.  

Druhým přístupem je systematické hledání konformerů. V tomto případě jsou ve struktuře 

molekuly identifikovány strukturní parametry (obvykle dihedrální úhly), v jejichž hodnotách 

se budou jednotlivé konformery lišit. Tyto parametry jsou potom systematicky měněny, čímž 

vzniknou různé startovní geometrie, které jsou dále optimalizovány pokročilejšími výpočetními 

metodami.  

 

Optimalizace geometrií a nalezení stabilních konformerů 

Pro optimalizaci startovních geometrií se nejčastěji využívá teorie funkcionálu hustoty (density 

functional theory, DFT), která poskytuje dostatečně přesné výsledky s relativně malými nároky 

na výpočetní kapacitu. Veškeré ab initio výpočty jsou obvykle prováděny za pomoci komplexní 

sady programů Gaussian 09 (cit9). Pro výpočet je třeba zvolit dva základní parametry a to 

samotný funkcionál elektronové hustoty a bázi atomových orbitalů. Funkcionálů hustoty bylo 

v minulosti vyvinuto značné množství, přičemž kvalita jejich výsledků je obvykle srovnatelná, 

nicméně může se v konkrétních případech lišit. Proto je vhodné neomezovat se při výpočtu 

pouze na jediný funkcionál, ale využít jich větší množství a pro kontrolu spolehlivosti jednotlivé 

výsledky porovnat. V současnosti se obvykle používají hybridní funkcionály, přičemž 

nejběžnější je funkcionál B3LYP, dále pak například CAM-B3LYP nebo ωB97XD. Pro 

optimalizace geometrií je také vhodné zahrnout vliv rozpouštědla, například pomocí modelu 

polarizovatelného kontinua (polarizable continuum model, PCM).  

Kvalita výsledků se rovněž odvíjí od zvolené báze atomových orbitalů, přičemž s velikostí báze 

roste přesnost optimalizace, ale zvyšuje se výpočetní čas. Množství bází je poměrně značné, 

nejčastěji se využívají báze 6-31G nebo 6-311G, přičemž se obvykle zahrnují ještě polarizační 

(přidáním symbolu „+“ před symbol „G“) a difuzní funkce (přidáním symbolu „*“ za symbol 

„G“). Podobně jako u funkcionálů i jednotlivé báze mohou poskytovat různě přesné výsledky, 

proto je i zde doporučováno neomezovat se při výpočtu pouze na jednu.  

Po optimalizaci geometrií je na základě  vypočtené energie (obvykle volné Gibbsovy energie) 

určeno rovnovážné relativní zastoupení jednotlivých konformerů. Standardně se pro určení 

relativního zastoupení používá Boltzmannovo rozdělení: 

 

𝑁𝑖

𝑁
=  

exp (−
∆𝐺𝑖
R𝑇 )

∑ exp (−
∆𝐺𝑖
R𝑇 )
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kde Ni je počet částic v i-té energetické hladině, N je celkový počet částic, ΔGi je energie i-té 

hladiny, R je univerzální plynová konstanta a T je termodynamická teplota.  

 

Simulace spekter a jejich porovnání s experimentem 

V posledním kroku jsou pro relevantně zastoupené konformery vypočítány síly oscilátorů  

a rotační síly jednotlivých přechodů, pomocí nichž je následně vytvořeno příslušné spektrum. 

Pro metodu výpočtu se obvykle volí stejné parametry, jaké byly použity pro optimalizaci 

geometrií. V případě ECD se pro vykreslení spektra používá Gaussova profilová funkce, 

v případě VCD a IR se používá Lorentzova profilová funkce. Ze spekter jednotlivých 

konformerů je pak na základě jejich relativního zastoupení vypočteno spektrum váženého 

průměru, které je následně porovnáno s experimentem.  

 

2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

2.1 Materiály 

Syntéza a následná separace enantiomerů deschloroketaminu ve formě hydrochloridu (Obr. 2) 

byla provedena Laboratoří forenzní analýzy biologicky aktivních látek na VŠCHT Praha. 

Pomocí spektroskopie ECD a VCD byly analyzovány dva vzorky (označení DK1 a DK2), 

z nichž každý obsahoval neznámý enantiomer deschloroketaminu.  

Pro přípravu roztoků pro měření ECD byla použita demineralizovaná voda (VŠCHT Praha), 

pro měření VCD deuterovaná voda (> 99,8% D, Isosar deuterierte Produkte GmbH, Německo). 

 

Obr. 2 - Deschloroketamin hydrochlorid 

 

2.2 Spektroskopie ECD 

Měření ECD probíhalo na spektrometru J-815 (Jasco, Japonsko) v křemenné kyvetě s optickou 

dráhou 1 cm (Hellma, Německo) při pokojové teplotě. Parametry měření byly následující: 

rozsah vlnových délek 185–350 nm, rychlost skenování 20 nm·min-1, čas odezvy 8 s, citlivost 

100 mdeg, 3 akumulace. Koncentrace měřených roztoků byla 7 mg·L-1.  

2.3 Spektroskopie VCD 

Spektra VCD ve spektrální oblasti 1750–1275 cm-1 byla měřena pomocí FT-IR IFS 66/S 

spektrometru s VCD/IRRAS modulem PMA 37 (Bruker, Německo). Pro přesnější přiřazení 

pásů byla spektra VCD doplněna o klasická IR spektra. Vzorky byly měřeny v BioCell kyvetě 

(BioTools, USA) s okny z CaF2 a optickou dráhou 23 µm. Spektra byla měřena s rozlišením 

4 cm-1 a jsou prezentována jako průměr 7–9 bloků (každý blok sestával z 2260 skenů). 

Koncentrace měřených roztoků byla 100 g·L-1. 
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3. VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

3.1 Nalezení stabilních konformerů 

Při pohledu na chemickou strukturu deschloroketaminu je zřejmé, že klíčovou otázkou při 

hledání stabilních konformerů je poloha fenylové a -NH2-CH3 skupiny vůči cyklohexanovému 

kruhu, tedy který ze substituentů bude v axiální a který v ekvatoriální poloze. Byly proto 

vytvořeny dva základní modely, jeden s fenylovou skupinou v ekvatoriální poloze a -NH2-CH3 

skupinou v axiální poloze a druhý s opačným umístěním substituentů. Pro každý z těchto 

modelů pak bylo systematickou změnou dvou dihedrálních úhlů (Obr. 3) určujících vzájemnou 

orientaci těchto dvou skupin vytvořeno 12 startovních geometrií (R)-deschloroketaminu, které 

byly dále optimalizovány na různých úrovních DFT pomocí programu Gaussian 09. 

 

Obr. 3 - Vyznačení dvou dihedrálních úhlů ve struktuře deschloroketaminu určujících 

vzájemnou polohu substituentů na cyklohexanovém kruhu.  

 

Optimalizace na úrovni B3LYP/6-31+G** se zahrnutím vlivu rozpouštědla (vody) pomocí 

PCM vedla u modelu s fenylovou skupinou v axiální poloze k nalezení 3 stabilních konformerů, 

u druhého modelu byly nalezeny 4 konformery. Ukázalo se, že všechny konformery nalezené 

u modelu s fenylovou skupinou v axiální poloze mají výrazně nižší energii, než optimalizované 

geometrie druhého modelu (Tab. I). Toto zjištění je v souladu s krystalografickou strukturní 

analýzou provedenou na stejných vzorcích, kde v krystalické struktuře byla fenylová skupina 

rovněž lokalizována v axiální poloze. Pro simulaci spekter byly uvažovány pouze konformery 

I a II s fenylovou skupinou v axiální poloze. V obou dvou případech je struktura stabilizována 

vodíkovou vazbou mezi atomem kyslíku a atomem vodíku v -NH2 skupině. 

 

Tab. I - Srovnání energií konformerů nalezených u dvou modelů deschloroketaminu. 

Model Konformer ΔG [kJ·mol-1] Zastoupení [%] 

Fenyl v axiální poloze 

I 0,0 92,7 

II 6,4 7,0 

III 13,8 0,3 

Fenyl v ekvatoriální 

poloze 

I 25,0 0,0 

II 28,8 0,0 

III 32,4 0,0 

IV 35,3 0,0 
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Obr. 4 - Stabilní konformery deschloroketaminu s vyznačenou vodíkovou vazbou stabilizující 

strukturu.  

 

3.2 Spektroskopie ECD 

Vzhledem k zrcadlové symetrii spekter ECD vzorků DK1 a DK2 bylo potvrzeno, že se jedná  

o opačné enantiomery (Obr. 5). V experimentálních spektrech jsou jasně rozlišitelné tři pásy 

(pro vzorek DK2): záporný široký pás u 290 nm a dva ostřejší kladné pásy u 220 a 194 nm. 

Vypočtené spektrum ECD (R)-deschloroketaminu na úrovni B3LYP/6-31+G** (Obr. 5) je na 

základě vizuálního porovnání svým průběhem velmi podobné spektru vzorku DK2, pásy byly 

jednoznačně přiřazeny a absolutní konfigurace vzorku DK2 byla určena jako (R).  

  

I II 
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Obr. 5 - Experimentální spektra vzorků DK1 a DK2 (nahoře) a vypočítané spektrum 

(R)-deschloroketaminu (dole). 

 

 

3.3 Spektroskopie VCD 

Stejně jako v případě ECD jsou i ve VCD pozorována spektra s opačnými znaménky, což 

potvrzuje přítomnost opačných enantiomerů ve vzorcích DK1 a DK2 (Obr. 6 nahoře). Pro 

správné přiřazení pásů ve spektrech VCD jsou uvedena i IR spektra (Obr. 6 dole). Byla nalezena 

velmi dobrá shoda mezi simulovaným spektrem VCD (R)-deschloroketaminu a spektrem VCD 

vzorku DK2, což koresponduje s určením absolutní konfigurace pomocí spektroskopie ECD. 

Nejlépe lze absolutní konfiguraci určit pomocí znaménka pásu příslušejícímu valenční vibraci 

karbonylové skupiny s maximem u 1720 cm-1 (Obr. 6, pás č. 1). V IR spektrech není mezi 

vzorky DK1 a DK2 pozorován žádný významný rozdíl, což je v souladu s obecně známými 

principy nepolarizovaných metod molekulové spektroskopie.  
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Obr. 6 - Experimentální a vypočítaná IR spektra deschloroketaminu (dole) a VCD spektra 

(nahoře).  
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4. Závěr 

 

V předkládané práci, která byla zaměřena na určení absolutní konfigurace a studium struktury 

deschloroketaminu, byly pomocí ab initio výpočtů nalezeny dva stabilní konformery této drogy, 

pro něž bylo na základě Boltzmannova rozdělení určeno rovnovážné relativní zastoupení. Pro 

oba konformery byla následně simulována spektra ECD a VCD, která vykazovala velmi dobrou 

shodu s experimentem, což umožnilo spolehlivé určení absolutní konfigurace. Popis 

trojrozměrné struktury deschloroketaminu v roztoku na úrovni atomárního rozlišení je klíčový 

pro další studium jeho vazebných možností, transportu a mechanismu působení v organismu. 
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Stanovení kanabinoidů v konopné kosmetice metodou HPLC-MS 

 

Martin Kuchařa,c*, Kateřina Hájkováa,b,c a Alice Kovářováa 

 

Abstrakt 

Rostliny rodu Cannabis jsou pro svůj obsah biologicky aktivních látek, především mnoha 

různých desítek kanabinoidů, medicinálně využívané po tisíce let. Na druhou stranu izomery 

THC a z nich nejznámější Δ9-THC ovlivňují vnímání a jsou předmětem kontroly na základě 

mezinárodních konvencí. Aktuálně se do popředí zájmu dostává izolace kanabinoidů 

z povolených registrovaných odrůd a následné přidávání extraktů tohoto konopí do 

kosmetických přípravků. Podle nařízení Evropského parlamentu však kosmetické přípravky 

nesmí obsahovat žádné množství THC. Kontrolní orgány tak jsou nuceny zjistit obsahy THC 

v komerčně prodávaných kosmetických přípravcích, což vyžaduje zavedenou metodu analýzy 

kanabinoidů v masťových a krémových matricích. Tato práce shrnuje aktuální legislativní 

situaci v oblasti konopných přípravků a předkládá možnou metodiku stanovení kanabinoidů 

v různých komplikovaných kosmetických matricích za využití kapalinové chromatografie ve 

spojení s hmotnostní spektrometrií. 

 

Klíčová slova 

kanabinoidy, THC, CBD, konopí, kosmetika, chromatografie, HPLC-MS 

 

Abstract 

Today Cannabis is a very popular plant due to the effects of cannabinoids, especially, Cannabis 

are used in a medicine to heal diseases through the human history. On the other hand, THC 

isomers, namely Δ9-THC possess an effect on perception and are controlled under the UN 

conventions. Nowadays, there is highlighted the isolation of cannabinoids from registered 

cannabis variety. Subsequently, the extract may be a part of popular cannabis cosmetics. 

According the EU regulation, cosmetics do not allowed to contain any traces of THC. 

Regardless this fact, regulatory authority are forced to determine the THC level of commercially 

sold cosmetics on the market, therefore there is required a valid analytical method for the 

cannabis based cosmetics. This work reviewed a current legislation state of the cosmetics and 

suggests a potentially suitable method for determination of the THC level in various cosmetics 

by liquid chromatography coupled with mass spectrometry. 

 

Keywords 

cannabinoids, THC, CBD, cannabis, cosmetics, chromatography, HPLC-MS 
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Stanovení kanabinoidů v konopné kosmetice metodou HPLC-MS 

 

1. Úvod 

 

1.1. Konopí 

Rostliny rodu Cannabis (konopí) jsou jednoleté dvoudomé rostliny, které patří do čeledi 

Cannabaceae (konopovité). Jejich původ se předpokládá z východní a centrální Asie1. 

Byly popsány 3 druhy konopí: Cannabis sativa (konopí seté) dosahuje vyššího vzrůstu a je více 

rozvětvené, dále Cannabis indica (konopí indické), které je menší s širšími listy. Posledním je 

Cannabis ruderalis (konopí rumištní), které obsahuje menší množství kanabinoidů a dosahuje 

nižšího keříčkovitého vzrůstu. V současné době existuje mnoho vyšlechtěných variet konopí, 

které obsahují značné množství kanabinoidů, naměřeno bylo dokonce více jak 20% THC  

v sušině. Jedná se převážně hybridy C. sativa a C. indica1. 

Jednotlivé rostliny rodu Cannabis jsou samičí a samčí, někdy mohou být i oboupohlavní. 

Divoce rostoucí konopí vytváří samčí a samičí rostliny přibližně ve stejném poměru. Nejvyšší 

obsah kanabinoidů je v neopylených samičích rostlinách, proto se při pěstování rostlin za 

účelem získání biologicky aktivních látek používají tzv. feminizovaná semena. V těchto 

extrémních podmínkách se rostlina často stává oboupohlavní a s oddělenými samčími  

a samičími větvičkami na jednom jedinci2. 

Konopí obsahuje přes 500 různých látek, z nichž nejzajímavějšími jsou kanabinoidy – 

terpenofenolické látky, které se vyskytují pouze v konopí a jsou koncentrovány 

v pryskyřičných sekretech produkovaných rostlinnými trichomy. Tyto trichomy jsou zejména 

soustředěny na povrchu samičích květenství3. Vůně konopí není způsobena kanabinoidy, ale 

těkavějšími monoterpeny a seskviterpeny4. Dále konopí obsahuje různé sacharidy, steroidy, 

flavonoidy, dusíkaté sloučeniny, aminokyseliny a  mnohé další látky5. 

Těla rostlin konopí jsou pokryta trichomy (Obr. 1). Trichomy se dělí do 2 kategorií: nežláznaté 

a žláznaté. Mezi žláznaté trichomy patří baňaté, stonkové přirostlé a stonkové kulovité. Pomocí 

skenovací elektronovou mikroskopii (SEM) bylo zjištěno velké množství stonkových 

přirostlých trichomů pouze na květech v průběhu kvetení a s vysokou hustotou výskytu zejména 

na listenech a okvětních lístcích. Pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí bylo 

ověřeno, že přítomnost těchto trichomů je zodpovědná za výskyt kanabinoidů v květu.6  

 

Obr. 1 – Trichomy na rostlině C. sativa6 
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Jedním z důvodů syntézy sekundárních metabolitů – terpenů a kanabinoidů rostlinami je jejich 

ochrana před hmyzem a spásáním býložravými savci7. Rostlina často reaguje na mechanické 

poranění zvýšenou tvorbou ochranných sekundárních metabolitů. 

 

1.2. Kanabinoidy 

Kanabinoidy se dělí na 3 typy: rostlinné kanabinoidy (fytokanabinoidy) - dále jen kanabinoidy, 

endogenní kanabinoidy (endokanabinoidy), které se vyskytují v lidském a zvířecím organismu 

a syntetické kanabinoidy8. 

Je známo asi 70 různých kanabinoidů. Nejznámějšími z nich jsou: 

 Δ9-trans-tetrahydrokanabinol (THC) – byl objeven v roce 1964 Gaonim 

a Mechoulamem, jedná se o psychoaktivní kanabinoid5, rozpustnost ve vodě je 

2,8 mg/l při 298,15 K9 

 

 

 

 Kanabidiol (CBD) – nemá psychotropní účinky8 

 

 

 Kanabichromen (CBC) – má protizánětlivé a analgetické účinky10 
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 Kanabigerol (CBG) – první izolovaný kanabinoid z pryskyřice marihuany, má 

antibakteriální účinek5 

 

 

 Kanabinol (CBN) – jeho koncentrace roste během skladování, vzniká při 

rozkladu dalších kanabinoidů5 především THC. 

 
 

Kanabinoidní kyseliny jsou prekurzory neutrálních kanabinoidů. Dekarboxylací 

kanabinoidních kyselin působením světla a tepla vznikají neutrální kanabinoidy6. 

 

 Kyselina Δ9-trans-tetrahydrokanabinolová (THCA) – její oxidací vzniká THC11 

 

 Kyselina kanabidiolová (CBDA) 
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 Kyselina kanabigerolová (CBGA) 

 

 

1.3. Účinky kanabinoidů 

Specifické účinky kanabinoidů jsou způsobeny aktivací kanabinoidního systému. Primární 

účinek těchto substancí spočívá v agonistickém nebo antagonistickém účinku na kanabinoidní 

receptory nebo v ovlivnění transmembránového transportu kanabinoidů. THC aktivuje 

kanabinoidní receptory CB1 a CB2, zatímco CBD má nepatrnou afinitu k těmto receptorům  

a působí jako antagonista8, 12. THCA má protizánětlivé účinky díky supresi cyklooxygenasy 

a lipooxygenasy a aktivaci peroxisomových receptorů γ13. Hranice mezi efektivními dávkami  

a dávkami, které již mají vedlejší účinky na nervový systém je velice úzká. Modulace 

nervového systému indukovaná dlouhodobou aktivací postsynaptických a presynaptických CB1 

receptorů může zahrnovat adaptivní změny neurotransmise, což může vyústit ve vedlejší 

účinky. Mezi nepříznivé účinky patří například ospalost, euforie, dysforie a závratě 8, 15. 

 

1.4. Léčivé přípravky 

Prvním léčivým přípravkem schváleným Evropskou lékovou agenturou (European Medicines 

Agency, EMA) byl Sativex® (GW Pharmaceuticals, Salisbury, Velká Británie), který je také 

jako jediný léčivý přípravek schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Sativex® je 

hustý konopný extrakt obsahující THC a CBD v poměru 1:1, lékovou formou je orální sprej. 

FDA v roce 2003 schválila Marinol® (Solvay Pharmaceuticals, Marietta, GA, US), který 

obsahuje synteticky připravený THC dronabinol. Marinol® se připravuje rozpuštěním 

dronabilonu v sezamovém oleji. Používá se k léčbě nevolnosti a zvracení způsobených 

chemoterapií u pacientů, u kterých jiná léčba nevykazovala dobré výsledky. V České republice 

lze na základě vyhlášky č. 221/2013 Sb. pacientům s určitými indikacemi předepisovat formou 

elektronického předpisu konopí pro léčebné využití. Léčebné konopí se přidává do pokrmů, 

biodostupnost tohoto způsobu podání je 6-20 %. Další možností je kouření a inhalace pomocí 

vaporizérů, biodostupnost je 18 – 50 %8, 14-19. 

 

1.5. Související legislativa 

V České republice reguluje nakládání s konopím s obsahem tetrahydrokanabinolů vyšším jak 

0,3 % zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách. Trestně právní odpovědnost spojená  

s nelegálním nakládáním s konopím jsou uvedeny v zákoně č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku 

ze dne 8. 1. 2009 s účinností od 1. 1. 2010.  

Konopí lze bez omezení pěstovat, ale pouze do obsahu 0,3 % THC, což je uvedeno v zákoně  

č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a jedná se o schválené druhy konopí uvedené ve 

Státní odrůdové knize a mluvíme o tzv. technické konopí. Pěstitel je povinen splnit ohlašovací 

povinnosti, pokud pěstuje konopí na celkové ploše větší než 100 m2. Pěstování konopí 

s obsahem účinné látky THC nad 0,3 %, případně nepovolené odrůdy, je nelegální a bez platné 
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pěstební licence se jedná o přestupek podle § 30 odst. 1 písm. k) zák. č. 200/1990 Sb.  

o přestupcích, přičemž za malé množství se považuje rozsah do pěti rostlin. Šest a více rostlin 

pěstovaných s obsahem THC vyšším než 0,3 % je považováno za trestný čin podle ust. § 285 

trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. To platí pro jakékoliv pěstování, tedy i pro léčebné účely, 

pokud pěstitel není držitelem udělené licence Ministerstvem zdravotnictví ČR. Výroba 

návykové látky je trestným činem podle ust. § 283 tr. Zákoníku, bez ohledu na množství 

vyráběné drogy20. 

Za výrobu omamné a psychotropní látky (OPL) je považována i extrakce technického konopí 

například ethanolem, benzínem či jinými rozpouštědly. Stejně tak i dnes velmi populární  

a rozvíjející se extrakce pomocí superkritického oxidu uhličitého. Vyrobený extrakt je 

považován za OPL. Pro uvedenou činnost je opět nutné získat povolení inspektorátu OPL na 

Ministerstvu zdravotnictví ČR. Podobné porušení zákona je možné nalézt i při použití extraktu 

jako příměsi v doplňcích stravy či kosmetice, kde podle platné legislativy je limit THC nulový, 

respektive limit detekce při analýze. Uvádění kosmetických přípravků se řídí Nařízením EU 

Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. 11. 2009, kde v článku 14 je uvedeno, že 

kosmetické přípravky nesmějí obsahovat zakázané látky uvedené v tabulkách I a II Jednotné 

úmluvy o omamných látkách podepsané v New Yorku dne 30. března 1961, kam patří i THC. 

Zde je potřeba zmínit, že limit 0,3 % THC stanovený pro konopné rostliny neplatí pro limity 

v kosmetice (masti, oleje s přídavkem extraktu, atd.) stejně tak pro potravinové doplňky 

(sušenky, čaje, atd.), ale pouze pro obsah THC v rostlině samotné.  

Pro přechovávání konopí nad 0,3 % Ústavní soud stanovil limit množství menší než malé  

u marihuany nad 10 g sušiny20-21.  

Do organismu se mohou kanabinoidy dostat i ze zdrojů ze kterých to není na první pohled 

patrné. Mohou to být různé potravinové doplňky, jako třeba čaje z listů konopí, čokolády, 

sušenek ale i třeba konopného piva. Při orální aplikaci se značné množství vstřebaných 

kanabinoidů dostane portální žílou do jater, kde jsou intenzivně metabolizovány cytochromy. 

Další možností je transdermální přestup při aplikaci konopné kosmetiky s obsahem THC.  

Pro stanovení ovlivnění řidičů návykovou látkou jsou stanoveny limitní hodnoty, které jsou 

uvedeny v NŘV č. 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, 

při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou 

návykovou látkou. Pro THC je pro negativní ovlivnění řidiče stanovena hodnota 2ng/ml  

v krevní plasmě. V praxi se používá také druhá limitní hodnota, která vylučuje schopnost řídit 

motorové vozidlo a je stanovena na základě usnesení nejvyššího soudu 7 Tdo 979/2015 na 

hodnotu přesahující 10ng/ml THC v krevní plasmě. 

 

2. Experimentální část 

 

Vzorky konopné kosmetiky byly získány v rámci průzkumu trhu konopné kosmetiky dostupné 

v České republice. Vzorky byly zpracovány metodou popsanou v Českém lékopisu 2009 

doplněk 2010, článek Cannabis sativae oleum. Meze detekce a kvantifikace pro jednotlivé 

sledované analyty uvádí tabulka č. 1. Vzorky byly analyzovány na instrumentaci UHPLC-

MS/MS Agilent 1290 Infinity s Agilent trojitým kvadrupólem 6460. Chromatografická 

separace probíhala na analytické koloně Zorbax SB-C18 RRHD, 2,1mmx100mm; 1,8µm 

(Agilent Technologies, USA). K separaci byla použitá gradientová eluce v systému 

methanol/voda s přídavkem aditiva. Pro detekci byla použita Dynamická MRM metoda, 

ionizace elektrosprejem v pozitivním módu. Identifikace byla na základě MS/MS přechodů  
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(1 kvantifikační, 2x konfirmační) a retenčního času (parametry zjištěny podle certifikovaných 

analytických standardů). 

Kvantifikace přítomných kanabinoidů byla pomocí externí kalibrace a interního standardu. 

Každý vzorek byl analyzován dvakrát. 

 

Tab. 1 - Meze detekce a kvantifikace 

Sledovaná látka Limity detekce (LOD) µg/g Limity kvantifikace (LOQ) µg/g 

CBD 1,50 5,50 

CBD-A 0,50 1,50 

THC 1,00 3,50 

THC-A 0,50 1,00 

 

Analýza byla zaměřena na základní čtyři kanabinoidy THC, CBD a jejich příslušné kyseliny 

THCA a CBDA. Během analýzy lze oddělit i dva nejvíce zastoupené izomery THC (Obr. 2).  

 

Obr. 2 - Chromatogram hlavních v kosmetice zastoupených kanabinoidů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Výsledky a diskuze 

 
V rámci studie bylo proměřeno 6 vzorků komerčně dostupných krému. Ve vzorcích byl 

stanoven obsah hlavních kanabinoidů se zaměřením na problematický obsah Δ9-THC (Tab. 1). 

Během analýzy se ve 4 vzorcích vyskytl měřitelný obsah THC. Zajímavý je také poměrně 

vysoký obsah dalších kanabinoidů především CBD a CBD-A což může indikovat použití 

extraktů z technického konopí, které je bohaté na tyto kanabinoidy. 

 

 

  

Matriční standard – koncentrační hladina 100 ng/ml 

CBD 

CBDA 

Δ
9 

THC Δ
8 

THC 

THCA 
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Tab. 2 - Obsah kanabinoidů ve vzorcích konopných krémů 

vzorek CBD CBD-A Δ9-THC Δ8-THC THC-A 

µg/g vzorku 

(ppm)1) 

µg/g vzorku 

(ppm) 1) 

µg/g vzorku 

(ppm) 1) 

µg/g vzorku 

(ppm) 1) 

µg/g vzorku 

(ppm) 1) 

Konopný 

krém 1 

< LOD < LOQ < LOD < LOD < LOD 

Konopný 

krém 2 

10,80 54,2 < LOQ < LOQ 3,00 

Konopný 

krém 3 

< LOQ < LOQ 11,50 < LOQ < LOD 

Konopný 

krém 4 

12,40 41,09 4,02 < LOQ 1,24 

Konopný 

krém 5 

< LOQ 2,70 27,05 < LOQ 5,71 

Konopný 

krém 6 

5.13 2,81 50,36 < LOQ 2,02 

1) U je rozšířená nejistota stanovení na hodnotě relativní nejistoty 50 % 

 

4. Závěr 

 
Předložená studie si klade za cíl zhodnocení aktuální platné legislativní situace v oblasti 

konopné kosmetiky a zjištění, zda se na českém trhu s kosmetikou vyskytují přípravky, které 

by této legislativě mohli odporovat. Konkrétně zda obsahují detekovatelné množství látek ze 

skupiny omamných a psychotropních látek, kam patří také THC. Během studie se ukázalo, že 

v řadě případů výrobky obsahují detekovatelné hodnoty THC. Ve světle uvedené studie se 

ukazuje nutnost další studie zaměřené na transdermální přenos, především z pohledu hodnocení 

nebezpečnosti výrobků. Dále na zjištění plasmatických hladin kanabinoidů a stanovení 

farmakokinetiky při aplikaci konopného přípravku v konkrétní matrici. Získané výsledky budou 

zajímavé z pohledu limitních hodnot THC při řízení motorového vozidla. Velmi zásadní 

z pohledu legislativy se ukazuje absence konkrétních limitních hodnot THC v kosmetických 

přípravcích. Tzv. nulová tolerance, tedy mez detekce THC, je silně závislá na použité metodice 

a nereflektuje aktuální trendy v analýze kontaminantů v kosmetice a potravinových 

suplementech. 

 

Poděkování 

Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20-

SVV/2017) a Ministerstvem Vnitra České republiky (MV0/VG20122015075 a 

MV0/VI20172020056). 
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Význam pamäťovej stopy v procese dokazovania 
 

Martin Laca 

 

Abstrakt  

Autor v predmetom článku popisuje význam poznania tvorby pamäťovej stopy pre 

vyšetrovateľa alebo povereného príslušníka v procese dokazovania, kde prihliada na biologickú 

podstatu pamäťovej stopy a na psychologickú podstatu pamäťovej stopy. 

 

Klíčová slova  

Pamäť, pamäťová stopa, dokazovanie. 

 

Abstract  

Author in this article write about importance of understanding the formation of memory traces 

in the process of investigation, which takes into account the biological base of memory traces 

and the psychological base of memory traces. 

 

Keywords  

Memory, memory trace, evidence. 

 

Úvod 

 

Predmetom kriminalistiky je skúmanie kriminalistických stôp. Kriminalistická technika ako aj 

kriminalistická taktika sa zaoberá skúmaním materiálnych stôp, preto sa držíme toho názoru, 

že všetky stopy v kriminalistike sú stopami materiálnymi. Pojem „kriminalistická stopa“ 

vychádza v podstate z filozofickej teórie, ktorá stanovuje, že pokiaľ na seba pôsobia dva alebo 

viac objektov, vymieňajú si navzájom informácie o svojich vlastnostiach. V praxi to znamená, 

že mäkký povrch zeme (napr. blato v lese), do ktorého sa vtláča vzor podrážky topánky je 

opačne ovplyvňovaný mäkkým povrchom zeme. Z tejto teórie vychádzali kriminalisti, ktorí 

dospeli k pojmu kriminalistická stopa. Trestná činnosť sa odohráva v reálnom svete, kde na 

seba pôsobia objekty ako osoba páchateľa, napadnutý objekt, použité nástroje na prekonanie 

prekážky a mnohé iné objekty. Prenášané informácie pri jednotlivých trestných činoch nemusia 

mať vždy rovnakú intenzitu a preto nemusia byť vždy zaistiteľné pomocou súčasných technický 

prostriedkov. Z tejto úvahy usudzujeme, že nie je možné, aby sa vytvorila kriminalisticky 

relevantná udalosť, počas ktorej by neboli medzi objektmi odovzdávané informácie. Tieto 

skutočnosti využili kriminalisti k budovaniu teórii kriminalistických stôp a k ich deleniu. 

Mnoho autorov má odlišný pohľad na kriminalistickú stopu, a preto existuje mnoho definícii 

kriminalistickej stopy, či už v slovenskej, českej alebo zahraničnej literatúre. „Kriminalistická 

stopa je každá zmena na mieste kriminalistickej významnej udalosti, ktorá je v príčinnej 
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súvislosti s touto udalosťou, existuje najmenej od svojho vzniku do zaistenia a je 

vyhodnotiteľná súčasnými kriminalistickými metódami a prostriedkami.“45 

„Pojem kriminalistická stopa je odvodený od všeobecného pojmu stopa, ktorý znamená 

akýkoľvek druh zmeny, ktorá by nasvedčovala o existencii niektorého konkrétneho objektu.“46  

„Stopu v kriminalistickom zmysle slova zadefinovať ako každú zmenu, ktorá je kriminalistický 

relevantná, tj. príčinne alebo inak súvisí s konkrétnou kriminalisticky relevantnou udalosťou, 

existuje určitý časový interval, v rámci ktorého je zistiteľná, zaistiteľná, dekódovateľná 

a vyhodnotiteľná na základe dostupných kriminalistických metód, prostriedkov a postupov,  

a tým i využiteľná v procese kriminalistického objasňovania.“47 

Podľa Krajníka „za kriminalistickú stopu považujeme každú zmenu, ktorá je skúmateľná 

kriminalistickými metódami.“48 

 

Pamäťová stopa v kriminalistickej taktike 

 

Pamäťová stopa vzniká vo vedomí človeka a je priamo napojená na mozgovú hmotu. Základom 

vzniku pamäťovej stopy sú vnemy, ktoré sú ľudskými zmyslami odovzdávané do mozgu, kde 

za určitých podmienok dochádza k ich fixácií. Pri pamäťových stopách sa najviac uplatňujú 

zmysly ako zrak a sluch. Čuch, chuť a hmat sa z pohľadu zníženej miery skúmateľnosti 

kriminalistiky uplatňujú menej. Existujú určité odborné výskumy a články, ktoré popisujú ako 

vzniká pamäťová stopa, ale doposiaľ nebol komplexne objasnený jej presný vývoj a vznik. 

Z kriminalistického hľadiska a z doposiaľ zistených informácií z praxe zastávame názor, že 

pamäťová stopa je ľahko zraniteľná a informácie, ktoré sú v nej uložené pred jej poškodením 

nemožno neskôr využiť. „Ako príklad môžu slúžiť prípady, kedy si osoba nie je schopná 

vybaviť dej bezprostredne predchádzajúci dopravnej nehode alebo si nie je schopná vybaviť 

dej, ktorý po dopravnej nehode prebiehal.“49 

S pamäťovými stopami sa najviac stretávame v kriminalistickej taktike, preto ich nazývame 

tiež kriminalistickotaktické stopy. Využívajú sa hlavne pri výsluchu, konfrontácií, previerke 

výpovede na mieste, rekognicii a rekonštrukcii. V kriminalistickej technike majú taktiež svoje 

využitie v oblasti portrétnej identifikácie. Pamäťové stopy môžeme efektívne využívať za 

predpokladu efektívnej spolupráce osôb, v ktorých mozgovej hmote sú tieto informácie 

uložené.50  

Existuje mnoho autorov, ktorí sa zaoberajú skúmaním pamäťovej stopy. Svojimi štúdiami nám 

poskytujú čoraz odbornejšie informácie o pamäťovej stope, ktoré následne môžeme uplatniť 

k precíznejšiemu získavaniu informácií z pamäťových stôp pri aplikovaní jednotlivých 

kriminalisticko-taktických metód. Pri pamäťovej stope využívame teóriu odrazu, ktorá sa 

uplatní v odovzdávaní a prenášaní kriminalisticko-relevantných informácií medzi subjektmi, 

ktorí boli súčasťou kriminalisticko-relevantnej udalosti. Podľa Krajníka „kriminalistické stopy 

pamäťové vznikajú procesom zapamätávania na základe vnemov zmyslových orgánov 

(sluchových, zrakových, chuťových, hmatových a čuchových), ktorý prebieha vo vedomí 

človeka.“51  

                                                           
45 SUCHÁNEK, J., KONRÁD, Z. Vybrané kapitoly do úvodu kriminalistiky a kriminalistické techniky. 1994, s. 

14. 
46 METEŇKO, J. Kriminalistická taktika. 2012, s. 23. 
47 ŠIMOVČEK a kol. Kriminalistika. 2011, s. 42. 
48 KRAJNÍK a kol. Kriminalistika. 2005, s. 29. 
49 SUCHÁNEK, J., KONRÁD, Z. Vybrané kapitoly do úvodu kriminalistiky a kriminalistické techniky. 1994, s. 

16. 
50 SUCHÁNEK, J., KONRÁD, Z. Vybrané kapitoly do úvodu kriminalistiky a kriminalistické techniky. 1994, s. 

16. 
51 KRAJNÍK a kol. Kriminalistika. 2005, s. 30. 
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„Pojem pamäťová stopa je v psychológii chápaný ako konkrétny korelát v ľudskom mozgu:“52 

Podľa Meteňka „pamäťové stopy sú teda zmeny, ktoré ak súvisia so skúmanou udalosťou 

možno považovať za kriminalistické, keďže ich kriminalistika dokáže skúmať svojimi 

metódami - niektorými metódami kriminalistickej taktiky.“53 

Dôležitosť pamäťovej stopy zdôrazňuje mnoho odborníkov, ktorí popisujú, že stopy vo vedomí 

ľudí (pamäťové stopy), vznikajú pôsobením človeka s organickým alebo anorganickým 

prostredím. Podľa Šimovčeka sa tieto stopy nazývajú aj stopami kriminalisticko-taktickými, 

pretože odrážajú  informácie špecifickým spôsobom a špecifickými formami z kriminalisticko-

relevantných udalostí. Význam pamäťovej stopy v procese vyšetrovania spočíva v zistení 

informačného obsahu zmeny kriminalisticky relevantnej udalosti pomocou kriminalisticko-

taktických metód.54 

Pamäťová stopa prípadne označovaná ako engram je výsledkom objektívnej reality, ktorá musí 

mať vzťah k kriminalisticko-relevantnej udalosti. „Možno ju teda definovať ako odraz 

objektívnej reality uložený vo vedomí človeka, ktorý vznikol a formoval sa v príčinných 

súvislostiach s objasňovanou udalosťou.“55  

My zastávame taktiež názor, že pamäťová stopa je výsledkom objektívnej reality, kde 

objektívnu realitu chápeme ako všetko čo existuje okolo nás a čo je pomocou vnemov 

zachytávané a následne reprodukované cez centrálnu nervovú sústavu do mozgu, kde sa 

informácie po určitú dobu ukladajú. Teória odrazu v rámci pamäťových stôp sa neuplatňuje len 

pri kriminalisticko-relevantných udalostiach, ale pri každej jednej situácii vnímanej človekom. 

Nevýhodou pre pamäťovú stopu v kriminalistike je zmena biochemického zloženia v 

mozgových bunkách, ktoré kriminalistika exaktne nedokáže skúmať vlastnými metódami.56  

Dôležitosť pripisujeme aj deleniu pamäťových stôp a to najmä pri získavaní kriminalisticko-

relevantných informácii práve z pamäťových stôp. Použitím kriminalisticko-taktických metód 

môžeme získať informácie či už od svedka, poškodeného, obvineného alebo iných osôb, ktoré 

by vedeli poskytnúť dôležité informácie na objasnenie kriminalisticko-relevantnej udalosti a to 

tak, že tieto osoby mohli určitým spôsobom niečo vidieť, počuť, cítiť a iné. Medzi najstaršie 

možné členenia pamäťových stôp zaraďujeme klasifikáciu podľa zmyslového receptora 

(orgánu), na základe, ktorého je možné pamäťové stopy deliť na: 57 

 Zrakové (90-95% všetkých pamäťových stôp). 

 Sluchové. 

 Čuchové. 

 Chuťové.  

 Hmatové (tu by mohli byť zaradené aj vibračné, tlakové, tepelné vnemy, ktoré 

sprevádzajú vznik konkrétnej pamäťovej stopy. 

 Kombinované (najčastejšiu kombináciu tvorí práve zrakovosluchová pamäťová stopa, 

napr. aj do vnímanie pohybu sú zapájané zrakové aj sluchové receptory a dokonca vo 

výnimočných prípadoch aj hmatové). 

Pamäťovú stopu z hľadiska času môžeme rozdeliť aj podľa toho ako dlho sa informácia uchová 

v pamäti človeka. Vtedy hovoríme o krátkodobej, strednodobej alebo dlhodobej pamäti. Podľa 

miery kontaktu pamäťové stopy delíme na primárne - kedy osoba bola očitým svedkom, čiže 

určitú situáciu bezprostredne vnímala svojimi zmyslami alebo sekundárne, kedy osoba 

                                                           
52 ČIRTKOVÁ, L., PORADA. V. Pamäťové stopy: aktuálni teorie, vyzkumy a forenzní aplikace. In: Pokroky 

v kriminalistike 2005, s. 186. 
53 METEŇKO, J. Kriminalistická taktika. 2012, s. 24. 
54 ŠIMOVČEK, I. Kriminalistika. 2001, s. 44. 
55 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi. 2013, s.14. 
56 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi. 2013, s. 41. 
57 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi. 2013, s.16-17. 
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reprodukuje informáciu sprostredkovane – získal informácie od iných osôb. Pamäťová stopa 

má v kriminalistike – v kriminalistickej taktike podstatný význam, a to hlavne za využitia 

kriminalisticko-taktických metód, ktorými sa vyhľadávajú, zaisťujú a skúmajú informácie 

z pamäťovej stopy človeka. Aj keď sa kriminalistika zaoberá skúmaním len pamäťových stôp 

ľudí, treba podotknúť, že aj zvieratá a rastliny majú pamäť. Samotná pamäť je rozumová 

činnosť, spočívajúca v upevňovaní vnemov a zážitkov, v uchovávaní a vybavovaní toho, čo sa 

nám vrylo do pamäte. „Z pohľadu teórie kriminalistiky a jej základu – teórie kriminalistickej 

stopy sa dá hovoriť aj o pamäti hmoty ako takej a všetkých jej nosičov ako prejav hmoty – teda 

látky, poľa i špecificky ľudského mozgu.“58  

Ku skúmaniu kriminalistických pamäťových stôp dochádza hlavne za použitia kriminalisticko-

taktických metód v kriminalistickej praxi. Pamäťové stopy ako také môžeme skúmať aj 

v bežnom živote. Ako príklad uvedieme bežný rozhovor s kamarátom, ktorého sme dlhšiu dobu 

nevideli, rodičia, ktorí sa pýtajú svojich detí ako bolo v škole a iné. V takomto prípade, ale 

nehovoríme o kriminalistickom skúmaní, lebo chýba prepojenie na kriminalisticky významnú 

udalosť. Kriminalistické metódy, ktoré využívame k priamemu skúmaniu pamäťovej stopy sú 

najmä výsluch a rekognícia. Medzi metódy, ktoré sú realizované výsluchom zaraďujeme 

konfrontáciu a previerku výpovede na mieste. Bez povšimnutia nemôžu zostať kriminalisticko-

taktické metódy ako sú  senzorický experiment, ktorý priamo skúma možnosť vzniku 

pamäťovej stopy a rekonštrukcia deja, ktorá má presne ten istý vzťah k pamäťovej stope ako 

previerka výpovede na  mieste. Prioritná metóda pre skúmanie pamäťovej stopy je výsluch. 

Uplatňovanie podstaty výsluchu, čiže získavanie informácii z pamäťových stôp sa využíva aj 

pri konfrontácii, previerke výpovede na mieste alebo rekognícii, ale pritom si treba uvedomiť, 

že každá metóda okrem spomínaného výsluchu uplatňuje aj svoju prioritnú podstatu – jej 

vlastnú. „Kriminalistická metóda musí spĺňať náročné kritériá: 59 

 neodporuje platným právnym normám, 

 je založená na vedeckom základe, 

 je overená kriminalistickou praxou, 

 je uznaná kriminalistickou praxou.“ 

Samotný proces kriminalistického skúmania pamäťovej stopy spočíva v tom, že sa vyberie 

vhodná kriminalisticko-taktická metóda, ktorej cieľom bude: 

 vyhľadať pamäťovú stopu,  

 zaistiť pamäťovú stopu, pričom treba dbať na dodržiavanie základných práv a slobôd, 

 skúmať pamäťovú stopu.  

Krajník uvádza, že skúmať pamäťové stopy znamená zistiť: 

 „či osoba dané skutočnosti vnímala svojimi zmyslami, 

 či si dané skutočnosti zapamätala, 

 čo si z daných skutočností zapamätala, 

 čo je schopná interpretovať, 

 čo je ochotná interpretovať, 

 či vedome klame.“60 

Pri procese skúmania pamäťových stôp nemôže zostať bez povšimnutia ani subjekt, čiže 

vyšetrovateľ, poverený príslušník, príslušník služby kriminálnej, poriadkovej, dopravnej, 

hraničnej a cudzineckej polície alebo iná oprávnená osoba. Spôsob akým riadiaci subjekt 

                                                           
58 METEŇKO, J.  Kriminalistiká taktika. 2012, s. 33. 
59 KRAJNÍK, V. Kriminalistika. 2005, s. 21.  
60 KRAJNÍK, V. Kriminalistika. 2005, s. 40. 
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v procese vyšetrovania použije kriminalisticko-taktické metódy pri skúmaní pamäťových stôp 

závisí hlavne od jeho teoretických a praktických skúseností. Tento náš názor korešponduje aj 

s naledujúcim názorom Meteňka: „Bohužiaľ to, do akej miery je skutočne skúmanie 

s vedeckými atribútmi a do akej miery je to v praxi len rutinná aplikácia opísaných, alebo 

nedôsledne aplikovaných kriminalistických poznatkov nezávisí len od kriminalistiky.“61 

Skúmanie pamäťových stôp má dve stránky, a to technickú a taktickú. Technická stránka 

spočíva hlavne v dokumentácií výsledkov skúmania a taktická spočíva v psychickom 

ovplyvňovaní, aby bol naplnený cieľ metódy. Pod psychickým ovplyvňovaním rozumieme  

hlavne využívanie všetkých legálnych postupov a opatrení, aby osoba bola schopná alebo 

ochotná vypovedať.62 

 

Biologická podstata pamäťovej stopy 
 

Mnoho vedcov sa v súčasnosti, ale aj v minulosti zaoberali otázkou, či pamäťové stopy 

vznikajú v materiálnom prostredí alebo vo vedomí človeka. Stopy, ktoré sa nachádzajú vo 

vedomí človeka vznikajú odrazom – vzájomným pôsobením človeka s organickým (živým) 

a anorganickým (neživým) prostredím. Ako príklad môžeme uviesť trestný čin vraždy, kde 

v inkriminovanom čase bol očitý svedok, ktorému sa vytvorila pamäťová stopa v priamej 

súvislosti s kriminalisticky relevantnou udalosťou. Vzájomné pôsobenie človeka s organickým 

prostredím, pri ktorom sa vytvorila pamäťová stopa predstavoval páchateľ, ktorý určitým 

spôsobom usmrtil neznámu osobu. Vzájomné pôsobenie človeka s anorganickým prostredím, 

pri ktorom sa mohla vytvoriť pamäťová stopa predstavovala situácia, kedy napríklad očitý 

svedok videl, že osoba bola usmrtená kameňom – anorganický predmet. Preto význam 

pamäťovej stopy spočíva v zistení obsahu pamäťovej stopy, ktorá má vzťah ku vyšetrovanej 

kriminalisticko relevantnej udalosti.63 

Všetko, čo sa odohráva okolo nás určitým spôsobom vnímame a k samotnému vnímaniu nám 

slúžia naše zmysly a vnemy. Človek ako ľudská bytosť pri využívaní zmyslov si zapamätáva 

situácie, na ktoré sa spravidla svojimi zmyslami sústredil alebo môže si zapamätať aj situácie, 

ktorým nevenoval dostatočnú pozornosť. Vnem môžeme charakterizovať ako odraz predmetu 

ako celku, ktorý sa nachádza v našom vedomí a je základným impulzom pre vznik pamäťovej 

stopy. Vnem ako taký (zrakový, sluchový, čuchový, hmatový, chuťový) je v neustálej interakcii 

s vonkajším prostredím a vzniká pôsobením materiálnych objektov na zmyslové orgány. 

„Obraz sveta vnímaný zmyslami sa v zmyslových orgánoch premieňa na nervové impulzy, 

ktoré sú prevádzané po nervových vláknach do mozgu (rýchlosťou 1-100 m za sekundu).“64  

Význam týchto impulzov spočíva aj v tom, že v mozgu sa nám vytvára obraz prostredníctvom 

týchto impulzov, ktoré vytvárajú niekoľkonásobný krúživý pohyb medzi mozgovou kôrou 

a stredným mozgom. Vyššie popísaný proces označujeme ako  prvú fázu pamäte, ktorá nie je 

príliš dlhá a trvá od niekoľkých sekúnd maximálne po niekoľko desiatok sekúnd. Táto fáza 

zapamätávania je veľmi zraniteľná a nestála. Stačí malý otras v mozgu, nesústredenosť a človek 

zabudne čo vnímal pred tým.  Druhú fázu pamäte označujeme ako krátkodobú pamäť a môže 

trvať až do niekoľko hodín. V tejto fáze sa aktivujú synaptické okruhy prostredníctvom 

neurochemickej transmisie, ktoré sa vyznačujú biomechanickým charakterom v dôsledku 

nastávania zmien v ribonukleovej kyseline RNA. Aj keď je druhá fáza pamäte menej fragilná, 

                                                           
61 METEŇKO, J. Kriminalistická taktika. 2012, s. 34. 
62 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi. 2013, s. 21 -22. 
63 STRAUS, J., SUCHÁNEK, J. Jaký je vlastně charakter paměťové stopy? 1991, č. 1, s. 70-71. 
64 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi. 2013, s. 14. 
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možno ju porušiť napríklad vdychovaním narkotických látok. Podstatou tretej fázy pamäte, 

ktorá je označovaná ako dlhodobá pamäť  je proces, kedy dochádza ku kopírovaniu 

ribonukleovej kyseliny (RNA) z genetickej kyseliny deoxiribonukleovej (DNA). V tejto fáze 

pamäte si človek dokáže zapamätať informácie aj po celý život. Dlhodobá pamäť je závislá na 

syntéze proteínov v neurónoch. Tieto neuróny sú synapticky spojené počas doby, kedy prebieha 

učenie a kedy sa konsoliduje pamäť - prechod informácii z krátkodobej do dlhodobej pamäte.65 

V roku 2008 profesor McNaughton z Arizonskej univerzity zistil, že počas spánku sa v mozgu 

aktivujú spomienky z predchádzajúceho dňa. Predpokladá, že ak sa majú uchovať informácie 

v pamäti po dlhú dobu, musí existovať dobrá interakcia medzi mozgovou kôrou 

a hipokampusom. Kôrové neuróny sú neustále aktívne a majú značný vplyv na aktiváciu 

hipokampa, a to dokonca aj v hlbokom spánku, kde sa prejavuje ich funkčné spojenie. Zážitky, 

ktoré sa uchovávajú v epizodickej pamäti66 sa ukladajú do určitých kategórii, ktoré obsahujú 

rôzne informácie. Môžu to byť mestá, obrazy, vône, zvuky, chute a mnohé iné, ktoré sú 

umiestnené v mozgovej kôre. Tieto informácie sú nasledovne z mozgovej kôry odosielané do 

hipokampusu, kde dochádza k priraďovaniu určitých kódov k pamäťovým stopám. Z pohľadu 

svedka alebo inej osoby, ktorá má význam v procese objasňovania to môžu byť informácie 

(21.00 hod. – vražda – tmavá ulica – muž vyššej postavy – jazvy), ktoré sú naspäť odoslané 

späť do mozgovej kôry. „Každá oblasť v mozgovej kôre potom použije tento kód 

k naštartovaniu či obnoveniu pamäťovej aktivity.“67  

 

Psychologická podstata pamäťovej stopy  

 

Psychologická podstata pamäťovej stopy v kriminalistickej teórií pamäťovej stopy má doteraz 

v uvedenej koncepcii a výskumoch všeobecnej psychológie prezentačný a inšpiračný význam. 

Forenzno-psychologické prístupy sa zameriavajú hlavne na skúmanie a funkčnosť pamäťových 

procesov nielen všeobecne, ale aj v prípadoch, kde sa uplatňujú psychologické poznatky 

v kriminalistike. Samotná pamäť a pamäťová stopa je kľúčovým prostriedkom výpovede. 

Súčasná forenzná psychológia definuje pamäť ako „vnímajúci kognitívny systém“ ktorý 

informácie:68 

 prijíma, 

 kóduje, 

 modifikuje, 

 vyvoláva späť. 

Mnohí autori chápu psychologickú podstatu pamäťovej stopy rôznymi spôsobmi. My sa 

držíme názoru Bačíkovej, ktorá zaraďuje do psychologickej podstaty pamäťovej stopy:69 

 vznik pamäťovej stopy, 

 trvanie pamäťovej stopy, 

 zánik pamäťovej stopy. 

                                                           
65 PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy. 2012, s. 111. 
66 Epizodická pamäť slúži na uchovanie a vybavenie si udalostí, príhod.  
67 HONZÁK, R. Jak sa tvoří paměťová stopa? 2008, s. 27. 
68 Porovnaj napr.: 

FENYVESI, C. The confrontation from Criminal-Psychological aspect In Pokroky v kriminalistike. 2009, s. 169. 

PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy. 2012, s. 116. 

VÁGNEROVÁ, M. Základy psychológie. 2005, s. 61. 

STRMEŇ, L., RAISKUP, J. Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii. 1998, s. 185. 
69 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi. 2013, s. 18-21. 
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Vnímanie. Nato, aby sme získali určitú informáciu musíme bezprostredne vnímať skutočnosti, 

ktoré sa odohrávajú okolo nás. Analýza podmienok vnímania ukazuje, že vnem je určený 

nasledujúcimi podmienkami: 70 

 popudovými, fyzikálnymi, 

 fyziologickými, 

 subjektívnymi, 

 dispozičnými. 

Popudovými a fyzikálnymi podmienkami rozumieme chemické, akustické, mechanické, 

elektrické a iné podnety, ktoré sú zachytávané im už zodpovedajúcim receptorom. 

Fyziologickými podmienkami rozumieme podmienky, ktoré sa týkajú funkcie príslušných 

receptorov (napríklad procesy, ktoré prebiehajú v sietnici oka). Súčasne spolu  s podmienkami 

subjektívnymi sú možným prameňom individuálnych odchýliek pozorovateľovej subjektívnej 

pravdy, od pravdy objektívnej, pričom ich je potrebné zisťovať.71 

Subjektívnymi podmienkami chápeme hlavne pozornosť, všímavosť, zameranosť, ktoré sú 

jedným zo základných vnemových zážitkov. Dispozičné podmienky charakterizujú celú ľudskú 

osobnosť, umožňuje nám vybaviť si, čo bolo vnímané – predstavy z predchádzajúcej 

skúseností. Pri zhrnutí samotného procesu vnímania dospejeme k tomu, že vnem je určitým 

predpokladom pre samotný vznik pamäťovej stopy. Vnem ako taký môže byť ovplyvnený 

subjektívnymi alebo objektívnymi faktormi. Medzi subjektívne faktory zaradíme napríklad 

krátkozrakosť, fyzický stav osoby a iné. Medzi objektívne faktory zaraďujeme faktory, ktoré 

sú nezávislé od vôle človeka. Môžu byť nimi hmla, zlé klimatické podmienky, hluk a iné.72 

Zapamätanie. Informácia, ktorá bola prenesená prostredníctvom centrálnej nervovej sústavy 

do mozgu sa začína ukladať. Stopy sú tým silnejšie, čím  častejšie sa opakuje podráždenie 

mozgových buniek. Takto vzniká takzvaná pamäťová stopa, ako základ možností si niečo 

zapamätať a neskôr vybaviť – reprodukovať. Pamäť, ako psychický proces pozostáva zo 

súčasnej koexistencie nasledujúcich procesov: 73 

 časovosť, 

 vštepovanie, 

 zapamätanie, 

 vybavovanie informácií. 

Časovosť. Ľudský mozog neustále spracováva množstvo informácií, ku ktorým patria procesy 

a udalosti, ktoré sa buď uskutočnili alebo prebehli. Vo všeobecností sa uznáva, že rozumný 

človek má dobrú pamäť, i keď je možné, že môžu nastať pamäťové defekty. Schopnosť pamäte 

kolíše a nasvedčuje tomu skutočnosť, že niekto si lepšie zapamätá obrazy iný zase čísla. 

Schopnosť zapamätávania súvisí aj so subjektívnym faktorom osoby, či osoba je v dobrom 

zdravotnom stave, polospánku alebo je unavená. „Výskumom sa napríklad zistilo, že isté 

antibiotikum – primárne protizápalový liek, znižuje pamäťové schopnosti, zatiaľ čo hypnóza 

ich zlepšuje.“74   

                                                           
70 Porovnaj 

ATKINSON, L. RITA et al. 1995. Psychológie, s. 174. 

MATIÁŠEK, J., BÁRTA, B., SOUKUP, J. Výslech a psychologie. 1966, s. 60-61.  
71 MATIÁŠEK, J., BÁRTA, B., SOUKUP, J. Výslech a psychologie. 1966, s. 61. 
72 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi, 2013, s. 19. 
73 METEŇKO, J. Kriminalistiká taktika. 2012, s. 35-36. 
74 METEŇKO, J. Kriminalistiká taktika. 2012, s. 35. 
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Vštepovanie. „Rastie s rozvojom informačnej revolúcie, kedy uľahčené vštepovanie informácií 

rozširuje výrazne pamäťový potenciál.“75 

Uchovávanie. „Možno charakterizovať ako systematizáciu informácie do určitých kategórií za 

využitia procesu asociácie – vzniká množstvo položiek podobných adresárom, v ktorých sú 

uchované informácie podobného charakteru.“76 

Vybavovanie informácii. Dochádza k nemu napríklad pri výsluchu, vtedy hovoríme 

o vonkajšom podnete. Aktivácia vnútorného podnetu nastane, ak človek si napríklad potrebuje 

spomenúť na niečo, čo potrebuje. Samotná pamäť nefunguje izolovane, ale súčasne s procesom 

zabúdania.  

Mnoho z odborníkov sa nevie zhodnúť ako funguje pamäť, a preto existuje viacero koncepcií, 

ktoré ju popisujú, a to: 77 

 teória filtra, 

 teória asociácie, 

 teória stupňovitého triedenia. 

Teória filtra sa najlepšie popisuje na príklade preosievania piesku cez sito, kedy jemnejšie časti 

prepadnú a tie hrubšie ostanú. Presne tak to je aj s informáciami, ktoré si zapamätáva človek. 

Podstatné informácie alebo informácie, ktoré majú pre nás význam, ktoré vzbudzujú v nás 

určitú emóciu alebo spomienku ostávajú v našej pamäti po dlhší čas. Na rozdiel od informácií, 

ktoré nie sú pre nás moc dôležité spravidla neostávajú v našej pamäti. Teória asociácie funguje 

na spájaní, prelínaní rôznych predstáv, pojmov alebo pocitov. „Pravdepodobnosť zapamätania 

vnemov vo vzájomných vzťahoch sa potenciuje podobnosťou (similáciou), protikladnosťou 

(kontrastom), stykom v čase alebo v priestore (kontinuitou) a súvislosťami (koherenciou).“78 

Meteňko popisuje teóriu stupňovitého triedenia ako: „informácie prichádzajúce do pamäte 

prechádzajú kontrolnými priepusťami, ktoré vyhodnocujú ich význam a tak každá 

z prichádzajúcich informácií má pridelenú odlišnú hodnotu pre uloženie do pamäte.“79 

Zabúdanie. Každá stopa, či je to materiálna alebo pamäťová, môže za istých okolností 

podliehať zmenám a tým pádom stratí svoj význam. Napríklad pachová stopa, na ktorú majú 

vplyv poveternostné podmienky (dážď, sneh, vlhko) stratí svoju identifikačnú hodnotu, ak sa 

nezaistí včas. To isté platí aj o pamäťovej stope. So vznikom pamäťovej stopy paralelne ide aj 

zabúdanie, ktoré predstavuje zložitý proces a rozlišujeme ho v nasledujúcich podobách: 80 

 spontánny zánik uloženej informácie, 

 chybná reprodukcia, 

 intenferenčné zabúdanie, 

 konfúzne zabúdanie, 

 motivované zabúdanie, 

 traumatické zabúdanie. 

Porada a Straus taktiež delia teórie zabúdania nasledovne: 81 

 teória rozpadu stopy, 

                                                           
75 PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy. 2012, s. 109. 
76 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi. 2013, s. 19. 
77 PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy. 2012, s. 109. 
78 METEŇKO, J. Kriminalistická taktika. 2012, s. 36. 
79 METEŇKO, J. Kriminalistická taktika. 2012, s. 36. 
80 PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy. 2012, s. 112-113. 
81 PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy. 2012, s. 113-116.  
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 teória trasformácie stopy, 

 teória interferencie, 

 teória motivovaného zabúdania. 

Teória rozpadu stopy je založená na tom, že ak nie je používaná pamäťová stopa, časom sa 

oslabí až tak, že človek informáciu zabudne. Podstata teórie transformácie stopy spočíva v tom, 

že: „časová dimenzia skúseností sa transformuje do priestorových dimenzií mozgového poľa 

a je ovplyvnená princípmi platnými pre vnímanie.“82  

Predpokladá sa tiež, že: 

 „organizované, dobré štruktúrované materiály zachovávajú pevnejšiu pamäťovú 

stopu“83 

 „dynamika pôvodného vnímania prítomného pri vzniku pamäťovej stopy sa síce 

uchováva v pamäťovej stope, ale samostatná pamäťová stopa a bez vonkajšej stimulácie 

sa postupne rozpadá“84 

 „pamäťové stopy majú sklon asimilovať sa s inými stopami prítomnými v už 

existujúcom stopovom poli, pričom stupeň asimilácie sa mení podľa funkcie 

podobnosti“85 

 „čím vyššie je napätie v oblasti uloženia pamäťovej stopy, tým je táto stopa 

rezistentnejšia pred autonómnou dezintegráciou alebo asimiláciou s inými stopami.“86  

Teória interferencie predpokladá, že človek zabudne pamäťovú stopu v dôsledku vzniku už 

predtým podobnej pamäťovej stopy. „Nové možné prístupy týkajúce sa i kriminalistickej 

problematiky vybavovania vnímaných skutočností bude však nutné až teraz vytvoriť s ohľadom 

na námietky A. W. Meltona (1961), ktorý nepovažoval interferenčnú teóriu za vyčerpávajúcu 

s ohľadom na to, že zatiaľ nie je zreteľný jej dosah  na javy krátkodobej pamäti.“87  

Teória motivovaného zabúdania je podobná ako teória interferencie. Rozdiel je v tom, že pri 

tejto metóde nedochádza k strate pamäťovej stopy, ale k jej útlmu. Najbližšie k potrebám 

kriminalistiky študovať pamäťové stopy človeka má psychológia, hlavne jej experimentálna 

časť, ktorá skúma proces vytvárania pamäťových stôp funkčne ako proces uskladnenia 

a uchovania informácií.88 

 

Záver 

 

Význam poznania tvorby pamäťovej stopy v procese dokazovania dopomáha vyšetrovateľovi 

tvoriť a promntne zostviť otázky pri relizácii jednotlivých dôkazných prostriedkov najmä pri 

výsluchu, konfrontácii, a previerky výpovede na mieste.  

  

                                                           
82 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi. 2013, s. 21. 
83 PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy. 2012. s. 113. 
84 BAČÍKOVÁ a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a praxi. 2013, s. 21. 
85 METEŇKO, J. Kriminalistická taktika. 2012, s. 41. 
86 METEŇKO, J. Kriminalistická taktika. 2012, s. 41. 
87 STRAUS, J., PORADA, V. Systém kriminalistických stop. 2006, s. 35. 
88 STRAUS, J., PORADA, V. Systém kriminalistických stop. 2006, s. 35. 
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Pravda v dokazování a limity jejího poznání 

 

Ondřej Málek 

 

Abstrakt 

Potřeba poznat pravdu je pojmově spojena s právním procesem coby řešením konkrétní situace. 

Odvětvím práva, které na kvalitu tohoto poznání klade nejvyšší nároky, je bezesporu trestní 

řízení. Ačkoliv odmítneme relativistické přístupy k nemožnosti poznání, je třeba si i nadále 

uvědomovat limity poznání. Označíme-li za pravdu to, co koresponduje s realitou, musíme si 

pak připustit skutečnost, že zejména při zpětné rekonstrukci děje se budeme k pravdivému 

obrazu skutečnosti toliko přibližovat. Takovýto závěr ovšem neznamená, že bychom snad 

opustili koncept objektivní pravdy a dokazování v trestním procesu by se stalo hříčkou 

subjektivních pravd a pravděpodobnostních úvah. Objektivnost pravdy naopak spočívá v onom 

uvědomění si limitů našeho poznání a nalezení optimální hranice zjištění skutkového stavu. 

 

Klíčová slova 

Dokazování, pravda, gnoseologie, praktická jistota, trestní právo 

 

Abstract 

The necessity to discover the truth is incorporated in the legal proceedings as a condition to find 

a solution of a specific situation. Criminal law established high demands on level of such 

knowledge. Even if we refuse relativistic approaches in epistemology, we must still reflect 

limits of cognizance. If we admit that truth is a reflection that corresponds to the reality, we 

must be aware of the fact that reconstruction of historical events leads just to convergence to 

the truth. However, such conclusion does not mean that we should leave the concept of 

objective truth as the evidence in criminal proceedings would become a wordplay of subjective 

truth and probabilistic considerations. The objectivity of truth is based in our reflection on 

limitations of cognizance and finding of optimum standard of burden of proof. 

 

Keywords 

Burden of proof, truth, epistemology, certainty, criminal law 

 

Právní proces jako hledání pravdy 

Základním smyslem právního procesu v jeho obecné rovině je bezpochyby řešení konkrétní 

věci. Abychom toho byli ovšem schopni, je třeba poznat příslušnou věc, resp. její stav – zjistit 

pravdu o věci89. Soudní řízení je tedy pojmově spjato s dokazováním minulých událostí a dějů90, 

přičemž „důkaz nás s nutností přesvědčuje o pravdivosti teze; síla a závaznost důkazu je 

zakotvena v logické vazbě mezi argumenty a dokazovanou tezí.“91 Potřeba poznat pravdu o 

                                                           
89 BRUNA, Eduard. Otázky právního procesu. Praha: Leges, 2010. S. 9. 
90 HÖLLANDER, Pavel. Filosofie práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. S. 263. 
91 WEINBERGER, Ota. Základ právní logiky. Brno: Masarykova univerzita, 1993. S. 214. 
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příslušné řešené situaci, resp. míra jistoty jejího poznání, se však liší v jednotlivých typech 

právního procesu. 

Trestní právo je typicky spojeno s potenciálně nejcitelnějšími zásahy do práv dotčených osob. 

Nemusíme přitom hovořit jen o samotném rozhodnutí o vině a trestu (zejména pak 

nepodmíněném trestu odnětí svobody či některých jurisdikcích i trestu smrti), ale například o 

zásahy spojenými s některými vyšetřovacími prostředky (zásah do domovní svobody při 

prohlídce obydlí nebo jiných prostor), a to i vůči jiným osobám, než je pachatel trestného činu92. 

Právě z tohoto důvodu je trestní právo spojeno s nejvyšší potřebou poznání pravdy o příslušné 

situaci. V trestním právu si je tedy třeba daleko více než v jiných oborech práva klást otázku, 

zda byl skutečně správně a spolehlivě zjištěn stav projednávané věci a tento nám odůvodňuje 

příslušné rozhodnutí. Mohu v plné míře souhlasit s Brunou, že „jedině na objektivně, spolehlivě 

a pravdivě zjištěném skutkovém základě lze adekvátně rozvíjet celý příběh konkrétního 

právního řízení a rozhodnout v něm.“93 Zjištění pravdy je tak pravděpodobně nejvýznamnějším 

cílem trestního procesu94. 

V souvislosti s potřebou poznat pravdu v trestním právu je třeba si i důsledně uvědomovat naše 

omezené možnosti jejího poznání, a to spíše v situaci, kdy zpětně „rekonstruujeme“ realitu, o 

níž má „spolehlivé“ informace jen pachatel trestného činu (nebo ani ten). 

 

Co je to pravda? 

V osmnácté kapitole Janova Evangelia se Pilát Krista táže: „Co je pravda?“ Odpovědi se mu 

nedostane. Je celkem zarážející, že mu nebylo odpovězeno a Kristus mlčel. Pilátovou otázkou 

se evidentně inspiroval Karel Čapek v Knize Apokryfů, kde píše: „Pravda není rozkaz velitele 

[…], ale rozkaz rozumu. Vidíš přece, že tenhle sloup je bílý; kdybych ti tvrdil, že je černý, bylo 

by to proti tvému rozumu a nedovolil bys mi to.“95 

Pod racionalistickými vlivy bychom skutečně mohli konstatovat, že pravda je oním „rozkazem 

rozumu“. Domnívám se, že tento výchozí bod je pro jakékoliv gnoseologické úvahy klíčový. 

Nelze však tuto úvahu uchopit jako konstatování, že naše mysl není zpočátku tabula rasa, ale 

že jde o sféru vybavenou vrozenými idejemi a schopnostmi, jak se domnívali někteří 

představitelé racionalismu96. Domnívám se, že zde existuje jistý dialektický vztah mezi apriorní 

daností schopnosti kognice (či nejen schopnosti, ale snad i vrozené potřeby97) a naší 

aposteriorní empirickou zkušeností. 

Hovoříme-li o tom, co je to pravda v kontextu dokazování, je třeba říci, že jde o vztah našich 

poznatků k realitě. Jde tedy, slovy Tomáše Akvinského, o adaequatio rei et intellectus. Pokud 

v procesu dokazování mluvíme o nalézání pravdy, máme na mysli právě hledání takových 

poznatků, které ve vztahu k realitě označíme za pravdivé. Pravdou tedy rozumíme to, co 

koresponduje s realitou, co je v souladu s tím, jak se určité skutečnosti mají, nebo co 

představuje věrný obraz světa98. Nejde tedy o onu realitu samotnou, ale o atribut jejího 

zobrazení představovaným našimi poznatky o realitě. Takovéto korespondenční pojetí pravdy 

                                                           
92 FRYŠTÁK, Marek, et al. Trestní právo procesní. Ostrava: KEY Publishing, 2015. S. 82. 
93 Bruna, op. cit., s. 11. 
94 KIRÁLY, Tibor. Criminal procedure. Truth and Probability. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. S. 89. 
95 ČAPEK, Karel. Kniha apokryfů. 4. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964. S. 116-117. 
96 BLECHA, Ivan. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. S. 105. 
97 Jak je i konstatováno v encyklice Jana Pavla II. Fides et ratio – člověk chce přirozeně poznávat a nalézat 

pravdu (a to nikoliv pouze v duchovním smyslu). 
98 RUSSELL, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha: Academia, 1975. S. 310. KOLÁŘ, Pavel. 

Pravda a fakt. Praha: Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2002. S. 71. 
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je však nutno chápat ve smyslu limitním, tj. ve smyslu úsilí konvergovat shodu myšlenky se 

skutečností v té míře, „jež odpovídá požadavkům jak ověřování, tak i falsifikování.“99 

Pokud tedy hovořím o poznávání pravdy o věci při dokazování v právu, myslím tím hledání 

věrného obrazu reality (tj. takového, který s ní koresponduje) nalezeného „příkazem rozumu“ 

ve spojitosti s naší empirickou zkušeností. 

Onu pravdu však nelze absolutizovat (jak bylo činěno středověkou filosofií, a to včetně 

tomismu), ale je třeba si uvědomovat přirozené limity veškerého poznávání. 

Stejně jako zklamání z vývoje společnosti (resp. zkušenosti společnosti s hrůzami obou 

světových válek) a rozpad tradičních struktur vedl k projevům morálního relativismu, postupné 

zklamání z původních očekávání od vědy a lidského poznání vedlo k závěrům o 

gnoseologickém relativismu100. Takovéto relativistické přístupy, které někdy bývají nepřesně 

ztotožněny s postmodernismem101, je třeba pro poznávání (a to nejen v právu) striktně 

odmítnout. Gnoseologický relativismus by v právu paralyzoval veškerou rozhodovací činnost, 

neboť by se poznání skutečného stavu věci stalo absolutně nedosažitelným. Bez uznání 

existence vnější, objektivní skutečnosti, která je v podstatě nezávislá na subjektu, by se 

jakékoliv poznání stalo neuskutečnitelným102. Ačkoliv si je třeba připustit a reflektovat jistou 

míru relativity v návaznosti na opuštění tradičních společenských struktur a jimi akceptovaných 

hodnot, je třeba si stále uvědomovat, že je třeba svým rozumem stát na nějaké pevné půdě. 

Relativizací oné opory o náš rozum bychom přišli.103 

 

Limity poznávání a objektivní pravda 

Ačkoliv konstatuji, že je třeba odmítnout gnoseologický relativismus či relativismus spojený 

s filosofickým obratem k jazyku104 pro svoji nebezpečnost, je třeba si zároveň uvědomit 

omezené možnosti člověka, zejména pak jeho omezené možnosti poznávání reality. Takovouto 

reflexi pak musí činit i soudce.  

Šámal vhodně konstatuje, že „každý systém trestní justice musí usilovat o dosažení příslušné 

zvláštní vyváženosti svého procesního práva, které má především zajistit pravdivé zjištění 

skutkového stavu věci, včetně vypátrání a usvědčení skutečného pachatele trestného činu, a 

současně chránit nevinné osoby proti riziku odsouzení, při respektování lidské důstojnosti“105. 

Trestní proces tedy nemůže přistoupit na relativizaci veškerého poznávání, jak některé 

filosofické směry v souvislosti s gnoseologií činí. Právní teorie i praxe však musí počítat 

s gnoseologickým faktem nejistoty poznávání v tom směru, že jsme schopni poznatky nabývat 

s různou mírou jistoty. Je tak zásadní otázkou poznatelnost minulých dějů a událostí v jejich 

úplnosti106. 

Osobně se neztotožňuji s názory, že náš trestní proces opouští zásadu „objektivní pravdy“ 

novelizací trestního řádu zákonem č. 292/1993 Sb., kdy má být tato zásada nahrazena 

„materiální pravdou“107. Samotné přiřazení atributu „objektivní“ či „materiální“ k pojmu 

                                                           
99 HOLLÄNDER, op. cit., s. 269. 
100 MACUR, Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova 

univerzita, 2001. S. 17-21. 
101 ŠKOP, Martin. Právo v postmoderní situaci. Brno: Masarykova univerzita, 2008. S. 11. 
102 MACUR, op. cit., s. 53. 
103 PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. S. 50. 
104 PEREGRIN, op. cit., s. 41. 
105 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. S. 33. 
106 HOLLÄNDER, op. cit., s. 263. 
107 FRYŠTÁK, Marek, et al. Trestní právo procesní. Ostrava: KEY Publishing, 2015. S. 17-18, 86. 
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pravda by nemělo nic měnit na její podstatě, neboť opak by nás vedl k akceptaci relativistických 

a subjektivistických přístupů k pravdě. Takováto adjektiva tedy směřují spíše k akcentaci 

určitých postupů či principů, které uplatňujeme při poznávání pravdy, čili charakterizujeme 

strukturální noetického postupu. Pokud bychom těmito přívlastky dále „umocňovali“ podstatu 

pravdy, šlo by o stejné slovní spojení, jakým je například „gerontologický stařec“ – neposkytne 

nám o nic více informací o meritu samotného pojmu. Pojem „materiální pravda“ je tedy možné 

chápat toliko jako kontrapozici k pojmu pravdy formální108, nikoliv však jako „jinou“ pravdu 

co do svého obsahu. 

Nespočívá tedy spíše ona „objektivnost“ pravdy na uvědomění si objektivních a skutečných 

limitů našeho poznání? Domnívám se, že objektivní pravda žádá, aby soudce byl natolik 

objektivní, že si uvědomí ony limity poznání.  Hovořím-li tedy o objektivní pravdě, nalézám 

onu objektivitu právě v onom uvědomění si skutečných hranic našeho poznávání. Soudce, který 

by si toto omezení lidského poznání neuvědomoval, by ztratil kritičnost nejen vůči sobě 

samému, ale i vůči důkazům a tvrzením účastníků. Tuto zmíněnou nemožnost absolutního 

vyjevení skutečného obrazu reality ostatně reflektuje i mnou akceptovaná korespondenční 

pravdivostní teorie, když se zaměřuje spíše na strukturu poznání, nikoliv ale představu poznání 

pravdy v její úplnosti a konečnosti109. 

Zdráhám se tedy tvrdit, že by trestní proces s účinností k 1. 1. 1994 opustil hledání objektivní 

pravdy. Naopak. Je třeba si připustit právě onu objektivní limitaci tohoto hledání. Je třeba si 

uvědomit, že skutkové informace bývají ovlivněny určitou nejistotou pramenící nejen 

z omezenosti dostupných zdrojů, ale i ze samotné nejisté věrohodnosti dostupných zdrojů 

informací. Tyto zdroje bývají totiž nepřímé, deformovány nedokonalostí lidské pamětí, jakožto 

mohou být úmyslně i neúmyslně zkresleny110. 

Dobrý soudce by si tedy měl být vědom skutečnosti, že klade-li na jedné straně nízké požadavky 

na jistotu poznání, zvyšuje nebezpečí justičních omylů, a na straně druhé by rozšíření 

požadavků jistoty fakticky paralyzovalo justici111. Ona objektivní pravda tedy je zjišťována i 

nadále. Nejde však o „stoprocentní pravdu“, ale o Weinbergerovskou praktickou jistotu112, 

která je vlastně velmi vysokou pravděpodobností: „Zjistíme-li určitou relevantní skutečnost ze 

shodné výpovědi tří svědků a nebude-li tu žádných okolností vzbuzujících pochybnosti o 

pravdivosti zjištění, budeme to považovat za zjištění bezpečné ve smyslu právním, ačkoliv 

kritický pohled nedovoluje vyloučit veškeré možnosti pochybností o jistotě poznatku.“113 

Soudce by se tedy měl při zjišťování pravdy v trestním právu (ale i právním procesu obecně) 

obracet k onomu Čapkovu rozkazu rozumu a zachovat onu pevnou půdu, na které naše 

poznávání stojí. Pokud bychom však ony možnosti zjištění pravdy absolutizovali a neuvědomili 

si limity poznání, ocitli bychom se na cestě k bezbřehému gnoseologickému idealismu. 

 

 

                                                           
108 HOLLÄNDER, op. cit., s. 269. 
109 Ibid. 
110 WEIBERGER, Ota. Logické a metodologické základy důkazu v oboru práva. In: Stát a právo, 1967, č. 13, s. 

202. 
111 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 

S. 290. 
112 WEIBERGER, Ota. Logické a metodologické základy důkazu v oboru práva. In: Stát a právo, 1967, č. 13, s. 

202-203. 
113 WEIBERGER, Ota. Logické a metodologické základy důkazu v oboru práva. In: Stát a právo, 1967, č. 13, s. 

202. 



175 

 

Literatura 

 

BLECHA, Ivan. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-147-0. 

BRUNA, Eduard. Otázky právního procesu. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-40-0. 

ČAPEK, Karel. Kniha apokryfů. Praha: Primus, 2000. 

FRYŠTÁK, Marek, et al. Trestní právo procesní. Ostrava: KEY Publishing, 2015. ISBN 978-

80-7418-246-4. 

HÖLLANDER, Pavel. Filosofie práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-

366-7. 

KIRÁLY, Tibor. Criminal procedure. Truth and Probability. Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1979. ISBN 963-05-1744-2. 

KOLÁŘ, Pavel. Pravda a fakt. Praha: Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2002. ISBN 

80-7007-168-0. 

MACUR, Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. 

Brno: Masarykova univerzita, 2001. 

PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-

192-5. 

ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 

ISBN 978-80-7400-465-0. 

ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX 

Bohemia, 1999. ISBN 80-85963-89-2. 

WEIBERGER, Ota. Logické a metodologické základy důkazu v oboru práva. In: Stát a právo, 

1967, č. 13, s. 189-226. 

 

Ondřej Málek 

Masarykova univerzita v Brně 

Právnická fakulta 

e-mail: ondrej.malek@mail.muni.cz 

  



176 

 

Činnost kontrolní 

 

Karel Marek 

 

Abstrakt 

Smlouvou o kontrolní činnosti se kontrolor zavazuje zjistit nestranně stav určité věci nebo 

ověřit výsledek určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel se zavazuje 

zaplatit mu odměnu. K ujednání, jímž se kontrolorovi ukládá povinnost, jež by mohla ovlivnit 

nestrannost kontroly nebo správnost kontrolního osvědčení, se nepřihlíží.  

 

Klíčová slova 

smlouva o kontrolní činnosti, občanské právo, obchodní právo, občanský zákoník nový 

občanský zákoník, obchodní zákoník 

 

Abstract 

Under an inspection contract, the inspector undertakes impartially to inspect the condition 

of a certain item, or to the results of a certain activity, and to issue a certificate of inspection 

to this effect, and the client requiring such inspection undertakes to pay the inspector a fee.  

 

Keywords 

inspection contract, civil law, business  law, Civil Code, New Civil Code, Commercial  Code   

 

Úvod 

 

Podle nového občanského zákoníku (NOZ) č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

nebudou moci všechny osoby shodně postupovat.  

Při výkladu právních jednání (právní jednání nahrazuje dosud vžitý pojem právní úkon) se nově 

liší jednání v právním styku podnikatelů.  

V právním styku podnikatelů se totiž (kromě výkladu podle ustanovení § 555 až 558 odst. 1 

NOZ, který vychází z obchodněprávní úpravy) přihlíží podle výkladového ustanovení § 558 

odst. 2 NOZ k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže 

to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má 

přednost před ustanovením zákona, jenž nemá donucovací účinky (tedy před dispozitivními 

ustanoveními), jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana musela 

určitou zvyklost znát a s postupem podle ní byla srozuměna. 

 Co se týká formy právních jednání, každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou 

formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.  

Navazující ustanovení § 564 NOZ pak určuje, že vyžaduje-li zákon pro právní jednání určitou 

formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-

li tuto formu jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to 
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ujednání stran nevylučuje (tato úprava za středníkem je obsahově blízká dosavadní úpravě v § 

272 obchodního zákoníku).  

Úpravě smluv se pak v NOZ věnuje ustanovení § 1724 až 1784. 

V ustanovení § 1725 se obecně určuje, že je smlouva uzavřena, jakmile si strany sjednají její 

obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat 

a její obsah určit. To se může jevit shodné s právní úpravou předchozí.  

Jsou zde však i speciální ustanovení. Smlouvy, které se uzavírají s použitím úprav smluvních 

typů, by měly obsahovat tzv. podstatné náležitosti.  

Je však určeno v § 1726, že považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve skutečnosti 

neujednaly náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na 

uzavřenou smlouvu, lze-li zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně 

předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti. 

Otázkou pak zůstává, zda to může být náležitost jakákoli, a to i ta, která by byla pro daný 

smluvní typ určující. Text zákona náležitosti nijak neomezuje, na otázku lze tedy zřejmě 

odpovědět kladně. Daná smlouva by se pak měla řídit právní úpravou příslušného smluvního 

typu, což může být náročné na provedení tohoto ustanovení.  

Ustanovení § 1726 pak dále uvádí, že dala-li některá ze stran již při uzavírání smlouvy najevo, 

že dosažení shody o určité náležitosti je předpokladem k uzavření smlouvy, má se za to, že 

smlouva uzavřena nebyla, pokud nedošlo k dohodě o této náležitosti; tehdy ujednání o ostatních 

náležitostech strany nezavazuje, ani byl-li o nich vyhotoven zápis. Zde může jít o jakoukoli, 

byť obecně nepodstatnou náležitost, která se takto stává podstatnou. 

 

Kontrolní činnost 

 

Smlouva o kontrolní činnosti byla dříve upravena v Zákoníku mezinárodního obchodu 

a posléze v obchodním zákoníku. Dnes je tato právní úprava obsažena v § 2652-2661 nového 

občanského zákoníku (NOZ).  

Lze předpokládat, že kontrolorem (dříve definovaným jako vykonavatelem kontroly) bude 

začasté podnikatel s příslušným předmětem činnosti. 

 

Základní ustanovení 

Podle základního ustanovení se podle smlouvy o kontrolní činnosti kontrolor zavazuje zjistit 

nestranně stav určité věci nebo ověřit výsledek určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení 

a objednatel se zavazuje zaplatit mu odměnu.  

 

Podstatné náležitosti smlouvy tvoří: 

 závazek kontrolora k nestrannému zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité 

činnosti, 

 závazek kontrolora k vydání kontrolního osvědčení o tomto zjištění nebo ověření,  

 závazek objednatele k zaplacení odměny kontrolorovi.  
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Nejde o subtyp smlouvy o příkazu ani smlouvy o dílo. Nejde o obstarání záležitosti ani 

o vytvoření díla, ale tato smlouva slouží ke zjištění objektivního stavu.  

Nejedná se přitom jen o případné ověření množství nebo jakosti, může být sjednána jakákoliv 

kontrolní činnost (např. i dodržování právních předpisů při obchodní činnosti podnikatele, 

správnosti hospodaření se svěřenými hodnotami; může jít též např. o provádění revizí 

elektroinstalací, pevnostní zkoušky konstrukcí, těsnostní zkoušky potrubí apod.). Přesné 

vymezení předmětu kontroly je věcí konkrétního ujednání ve smlouvě.  

 

Nestranný způsob kontroly 

K případnému ujednání, jímž se kontrolorovi ukládá povinnost, jež by mohla ovlivnit 

nestrannost kontroly nebo správnost kontrolního osvědčení, se nepřihlíží.  

Kontrolor provede kontrolu s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa 

a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém se předmět kontroly nacházel v době jejího 

provádění. Zjištěný stav popíše v kontrolním osvědčení.  

Kontrolní osvědčení může být různého dohodnutého druhu nebo druhu stanoveného zvláštními 

předpisy; může se např. jednat o osvědčení o jakosti a kompletnosti (potvrzující kvalitativní 

ukazatele zboží a osvědčující, že zboží obsahuje stanovená příslušenství), o atest (osvědčující 

zvláštní vlastnosti zboží, např. zaručenou svařitelnost), mj. i o revizní zprávy elektroinstalací 

(kterými se ve stanovených obdobích potvrzuje provozuschopnost zařízení odpovídající 

právním předpisům, závazným technickým předpisům a normám).  

Kontrolní osvědčení může být mj. jedním z dokumentů při platbách s využitím dokumentárních 

akreditivů i při sjednání dokumentárních inkas. Může být též dohodnuto v kupní smlouvě, že 

toto osvědčení bude přílohou dodacího listu apod.  

Dále se v praxi může sjednávat mj. i osvědčení při zjišťování stavu zásilky či kvality 

provedeného díla. (Výčet příkladů jen naznačuje široké možnosti realizace smlouvy.)  

Jak je zřejmé, neplatnost ustanovení smlouvy není vázána až na přímé ovlivnění nestrannosti, 

ale stačí pouhá možnost takového ovlivnění. Charakteristickým rysem této smlouvy je totiž 

právě nestrannost.  

 

Kvalita, rozsah, způsob, doba a místo kontroly 

Kontrolor provede kontrolu v rozsahu a způsobem obvyklým při obdobných kontrolách. Má se 

za to, že kontrola má být provedena bez zbytečného odkladu v místě, kde se předmět kontroly 

nachází. Objednatel oznámí kontrolorovi včas, kde se má kontrola uskutečnit. 

Objednatel poskytne kontrolorovi součinnost nutnou k provedení kontroly, zejména mu umožní 

potřebný přístup k předmětu kontroly. 

Mezi ostatní části smlouvy bude tedy zpravidla patřit způsob kontroly (zajišťující nestrannost), 

doba, místo a rozsah, jakož i popsání stavu předmětu kontroly. 

Vykonavatel musí kontrolní činnost nestranně provést; nestranné provedení však znamená, že 

výsledky kontroly také nesmí v kontrolním osvědčení nijak zkreslit, zatajit nebo jinak změnit. 

Podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu kontroly by měly být sjednány ve smlouvě. Toto 

řešení lze jen doporučit. Avšak pokud by tomu tak nebylo, bude se provádět výše popsaným 

postupem - v rozsahu a způsobem obvyklým při obdobných kontrolách.  
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Úplata a náklady 

Právo kontrolora na odměnu vzniká provedením kontroly a vydáním kontrolního osvědčení. 

Společně s právem na odměnu vzniká kontrolorovi i právo na náhradu nákladů, které při 

provedení kontroly účelně vynaložil, ledaže z povahy těchto nákladů vyplývá, že jsou v odměně 

již zahrnuty. 

Kontrolor má nárok na úplatu po splnění povinnosti provést kontrolu a vydat kontrolní 

osvědčení. Není-li úplata smluvena, je objednatel povinen zaplatit úplatu obvyklou v době 

uzavření smlouvy se zřetelem k předmětu, rozsahu, způsobu a místu kontroly.  

 

Vztah ke třetím osobám, vady kontroly, náhrada škody 

Provedení kontroly se nedotýká právních poměrů mezi objednatelem a jinými osobami, 

zejména osobami, jimž je určen nebo od nichž pochází předmět kontroly. 

Provedení kontroly je vztahem mezi dvěma subjekty a nedotýká se jiných právních vztahů. 

Kontrolní osvědčení vystavené kontrolorem vůči objednateli kontroly, jehož stejnopis může být 

předán prodávajícímu zboží - nemůže nahradit oznámení vad kupujícím, nemůže obecně 

nahradit ani prohlídky zboží kupujícím. 

Jestliže kontrolor neprovedl kontrolu řádně, nevznikají mu nároky na odměnu, resp. na nutné 

a účelně vynaložené náklady, a objednatel může po uplynutí doby stanovené pro provedení 

kontroly od smlouvy odstoupit. Objednatel pak může postupovat podle ustanovení upravujících 

odpovědnost za škodu, případně smluvní pokutu, byla-li sjednána. 

 Kontrolor je povinen nahradit škodu způsobenou porušením povinnosti provést řádně kontrolu, 

jen pokud tato škoda nemůže být nahrazena uplatněním nároku objednatele vůči osobě 

odpovědné za vadné plnění, jež je předmětem kontroly. Prvotní je vždy náhrada škody 

odpovědné osoby; odpovědnost kontrolora je až druhotná.  

Jako náhradu škody však nemůže objednatel požadovat náhradu toho, co opomenul včas 

oznámit nebo vymáhat vůči osobě odpovědné za vadné plnění předmětu kontroly, nebo toho, 

co objednatel nemůže vymáhat vzhledem k ujednání uzavřenému s touto osobou, jež takový 

nárok po provedené kontrole vylučuje.  

Kontrolor nahradí škodu způsobenou porušením povinnosti provést kontrolu řádně v tom 

rozsahu, v jakém objednatel nemůže účinně dosáhnout náhrady uplatněním práva z vadného 

plnění vůči tomu, kdo plnil kontrolovaný předmět. Kontrolor povinnost k náhradě škody nemá, 

opomenul-li objednatel vymáhat své právo vůči třetí osobě včas, nebo nemůže-li je vymáhat 

vzhledem k tomu, co s třetí osobou ujednal - viz ustanovení § 2660 odst. 1.  

Omezení podle § 2660 odst. 1 neplatí, ujistil-li kontrolor objednatele, že bez ohledu na rozsah 

a způsob kontroly zjistí všechny vady, nebo ujistí-li objednatele, že kontrolní osvědčení je úplné 

a správné. 

Půjde-li o případy, kdy je vykonavatel povinen nahradit škodu způsobenou porušením 

povinnosti provést řádně kontrolu, přecházejí na něho zaplacením této náhrady nároky, které 

má objednatel vůči osobě odpovědné za vadné plnění předmětu kontroly tak, jako by mu byly 

tyto nároky postoupeny. Jedná se o případ zákonné cese.  

I při realizaci tohoto smluvního typu je třeba věnovat pozornost konkrétnímu smluvnímu 

ujednání.  

Rovněž vzhledem ke stručnosti právní úpravy lze jen doporučit, tak jako i u jiných smluvních 

typů, vydání příslušných obchodních podmínek (např. pro provádění revizí elektroinstalací) 
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a usnadňovat kontraktaci smluvním odkazem na tyto podmínky (v obchodních podmínkách 

je možno také mj. stanovit i otázky placení, případně fakturování, splatnosti faktur, úrok atd.).  

 

Závěr 

 

Význam 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. Při kontraktaci je přitom možno vycházet z publikovaných praktických poznatků. 

Příznivý průběh obchodních případů (bez nepříznivých důsledků), realizace, event. aplikace 

právních ustanovení je po našem soudu limitován zejména úrovní právních předpisů, úrovní 

smlouvy i kvalitním dokladováním průběhu plnění smlouvy a rychlostí a kvalitou rozhodování 

sporů. 

Z těchto předpokladů k úspěšné realizaci a aplikaci práva přispívá tedy i kvalifikované 

uzavírání smluv (jasných, srozumitelných, určitých) a dokladování průběhu plnění smlouvy, 

které je v možnostech subjektů obchodního práva.  

Rozhodující význam přitom má výběr smluvního partnera a vhodná volba zajišťovacích 

prostředků. Při uzavírání smluv bychom se měli snažit vyvarovat "klasických nedostatků".  

Začasté zjišťujeme, že dohody učiněné mezi smluvními stranami nejsou v souladu se zákonem 

nebo nejsou voleny příliš vhodně. Přestože se může jednat o známé otázky, řada nedostatků se 

stále opakuje. Připomínáme, že značné procento smluv trpí nedostatkem již při určení subjektů. 

Další neméně důležitou otázkou je používání nevysvětlených pojmů a zkratek. Smluvním 

stranám lze jen doporučit, aby pojmy použité ve smlouvě (které nejsou pojmy právních 

předpisů) v úvodu smlouvy definovaly; totéž platí o zkratkách.  
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Vývoj imunochromatografických testů k detekci tryptaminových 

drog 

 

Michal Maryška, Lucie Fojtíková, Martin Kuchař, Oldřich Lapčík 

 

Abstrakt 

V posledních desetiletích se na drogové scéně rozšířily takzvané nové psychoaktivní látky 

(NPS). Jednou ze skupin těchto látek jsou tryptaminy, skupina halucinogenních látek zahrnující 

jak přírodní, tak syntetické deriváty. Možnosti detekce tryptaminů v tělních tekutinách 

uživatelů jsou omezené na přístrojově náročné laboratorní metody a chybí zde možnost 

rychlého testování osob podezřelých z intoxikace v místě potřeby. Proto byly vyvinuty 

imunochromatografické testy ve formátu LFIA pro detekci vybraných tryptaminů. K získání 

protilátek byly připraveny imunogeny odvozené od struktury dimethyltryptaminu (DMT), 5-

methoxydimethyltryptaminu (5-MeO-DMT), diisopropyltryptaminu (DiPT) 

a 5-methoxydiisopropyltryptaminu (5-MeO-DiPT). Vyrobené LFIA testy umožňují detekci 

těchto drog v moči nebo ve slinách. Testy jsou komerčně dostupné a mohou být využity 

například ke kontrole řidičů při podezření z intoxikace. 

 

Abstract  

Over the past few decades, there has been an expansion of Novel psychoactive substances 

(NPS) on drug scene. Tryptamines are a group of hallucinogenic substances belonging to NPS, 

including both natural and synthetic derivatives. Possibilities for detection of tryptamines in 

body fluids are limited to instrument-demanding laboratory techniques and method for quick 

use in the field is missing. Therefore, we developed LFIA immunochromatography assay kits 

for detection of selected tryptamines. To obtain suitable antibodies, immunogens derived from 

structures of dimethyltryptamine (DMT), 5-methoxydimethyltryptamine (5-MeO-DMT), 

diisopropyltryptamine (DiPT) and 5-methoxydiisopropyltryptamine (5-MeO-DiPT) were 

prepared. Developed LFIA assays allow detection of these drugs in saliva or urine. Assay kits 

are commercially available and can be used for testing of drivers suspected of intoxication. 

 

Klíčová slova 

Triptamines, Detection, Immunochromatography assay 

 

Keywords 

Tryptaminy, detekce, imunochromatografický test 

 

Tryptaminy 

Jedná se o skupinu látek strukturně odvozených od tryptaminu (1), zahrnující jak přírodní, tak 

syntetické deriváty. Tyto látky jsou zneužívány zejména pro své halucinogenní účinky. Dobře 

známými přírodními tryptaminy jsou psilocin (2) a psilocybin (3), aktivní látky hub lysohlávek 

(Psylocibe), kterým se přezdívá také “magic mushrooms“. K významným přírodním 

halucinogenům patří také dimethyltryptamin (DMT, 4), který je spojený především s rituálním 

nápojem ayahuasca. Tyto tradiční halucinogeny nespadají do kategorie nových syntetických 
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drog a jsou uvedeny na seznamu zakázaných psychotropních látek. Za posledních několik 

desetiletí však bylo připraveno mnoho syntetických tryptaminů, které spadají do kategorie 

takzvaných nových psychoaktivních látek (NPS). Postupně našly oblibu mezi uživateli a k 

jejich popularizaci ve značné míře přispěl A. Shulgin.1 Syntetické tryptaminy jsou odvozeny 

od základního skeletu tryptaminu modifikacemi na aminoskupině, v α-poloze postranního 

řetězce a na indolovém jádře. Modifikace v polohách 6 a 7 indolového jádra vedou ke snížení 

halucinogenního potenciálu, proto nejvíce modifikací bylo provedeno v polohách 4 a 5.2 Výčet 

vybraných zástupců tryptaminů je znázorněn v tabulce (Tabulka 1). 

 

Tab. 1 - Struktury a názvy vybraných zástupců tryptaminů.3 

Název  R1 R2 R3 R4 R5 

tryptamin 1 H H H H H 

psilocin 2 CH3 CH3 H OH H 

psilocybin 3 CH3 CH3 H OPO3H2 H 

DMT 4 CH3 CH3 H H H 

5-MeO-DMT 6 CH3 CH3 H H OCH3 

DiPT 8 CH(CH3)2 CH(CH3)2 H H H 

5-MeO-DiPT 7 CH(CH3)2 CH(CH3)2 H H OCH3 

AMT 9 H H CH3 H H 

5-MeO-AMT 10 H H CH3 H OCH3 

4-HO-DET 5 CH2CH3 CH2CH3 H OH H 

 

Přírodní tryptaminy 

Dimethyltryptamin (4) je tradičním halucinogenem rozšířeným v jihoamerických domorodých 

kulturách, kde je užíván zejména ve formě rituálního nápoje ayahuasca. Nápoj je připravován 

z několika druhů psychotropních rostlin vyskytujících se v Amazonii, zejména Psychotria 

viridis a Diplopterys cabrerana, obsahující jako aktivní látku právě DMT.4 Při perorálním užití 

je DMT neúčinný díky rychlé metabolizaci enzymem monoaminooxidázou (MAO).2 Proto je 

nezbytně důležitou rostlinou pro přípravu nápoje také liána Banisteriopsis caapi, obsahující 

velmi silné inhibitory MAO (IMAO), které jsou důležité pro působení DMT.5 V průběhu 

posledních desetiletí se užívání ayahuascy rozšířilo i do USA a Evropy jako legal high produkt.6 

Kromě již zmíněných rostlin je DMT běžně rozšířený v rostlinách čeledi Leguminosae, zejména 

rodu Mimosa.7 Na území ČR lze nalézt DMT také v travině chrastici rákosovité (Phalaris 

arundinacea).8 

DMT v čisté formě lze užít kouřením či intravenózně. Pokud je užíván perorálně, je vždy nutné 

užít jej společně s IMAO, aby dávka byla účinná (obdobně jako v ayahuasce). Obvyklá dávka 

při kouření je 60 - 100 mg, nástup účinku je prakticky okamžitý a netrvá déle než hodinu.2 

Užitím IMAO je možné dobu účinku prodloužit. DMT vyvolává intenzivní vizuální halucinace 

a některé sympatomimetické symptomy. V nízkých dávkách se projevují více stimulační 

účinky, ale jinak halucinogenní účinky převládají.9 

Psilocin (2) a psilocybin (3) patří také mezi tradiční halucinogenní drogy a v přírodě se 

vyskytují jako účinné látky různých druhů hub, například lysohlávek (Psilocybe), které rostou 
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i na území ČR. Neřadí se do kategorie nových syntetických drog, ale na základě jejich vlastností 

lze odhadovat vlastnosti strukturně podobných syntetických derivátů. Aktivní látkou v lidském 

organismu je psilocin vzniklý defosforylací psilocybinu.2 Typické dávky psilocinu se pohybují 

mezi 6 - 20 mg a nástup účinku se projeví zpravidla do půl hodiny a trvá 4 - 8 hodin.1 Psilocin 

je užíván perorálně, nejčastěji jako odvar z lysohlávek. Vyvolává převážně vizuální halucinace. 

 

Syntetické tryptaminy 

Vlastnosti syntetických tryptaminů jsou závislé na jejich strukturních modifikacích a dají se 

shrnout do několika základních skupin. Jednoduché syntetické tryptaminy, odvozené od DMT 

pouze variací alkylových substituentů na aminoskupině, působí na organismus podobně jako 

DMT, pouze s tím rozdílem, že nejsou po užití rozkládány MAO a jsou účinné i perorálně.2  

Takto účinné jsou i deriváty substituované v α-poloze a mají kromě halucinogenů se chovají ve 

větší míře i jako stimulanty.10 

Od psilocinu odvozené syntetické tryptaminy derivatizované v poloze 4 (např. 4-HO-DET, 5), 

mají na základě zkušeností uživatelů podobné účinky jako psilocin.11 Deriváty modifikované v 

poloze 5, nejčastěji methoxy skupinou, vykazují podobné účinky jako látky nesubstituované, 

jsou však výrazně účinnější.12 

Mezi nejčastěji se vyskytující syntetické tryptaminy patří 5-methoxydimethyltryptamin (5-

MeO-DMT, 6). Tato látka je velmi potentní halucinogen s krátkou dobou účinku (15 - 30 

minut). Nejlepší účinek je docílen kouřením, účinná dávka se pohybuje mezi 1 - 20 mg. Pro 

perorální užití je nutné, stejně jako v případě DMT, kombinovat tuto látku s IMAO.11 

Dalším relativně často se vyskytujícím syntetickým tryptaminem je 5-

methoxydiisopropyltryptamin (5-MeO-DiPT, methoxyfoxy, 7). Jde o velmi potentní 

psychedelickou látku užívanou nejčastěji perorálně, ale lze ji užít i kouřením či intranazálně. 

Doba účinku trvá od 4 do 8 hodin. Ve velmi nízkých dávkách (<10 mg) vyvolává zvýšené 

vnímání sluchových vjemů a má údajně afrodiziakální účinky. V dávkách nad 10 mg způsobuje 

silné zrakové halucinace a údajně lze tento psychedelický zážitek připodobnit účinkům LSD. 

Předpokládá se, že dávky nad 25 mg by mohly způsobit předávkování a nebezpečí je umocněno 

v kombinaci s IMAO.11 Strukturně velmi podobný je diisopropyltryptamin (DiPT, 8), který 

nemá však tak velký psychedelický potenciál jako 5-MeO-DiPT, ale je zajímavý tím, že 

způsobuje výhradně sluchové halucinace.1 

K častěji se vyskytujícím látkám se řadí i α-methyltryptamin (AMT, 9) a 5-methoxy-α-

methyltryptamin (5-MeO-AMT, 10). Kromě toho, že se jedná o potentní halucinogeny, 

vykazují tyto látky i výrazné stimulační účinky. AMT byl dokonce testován jako potenciální 

antidepresivum, v Sovětském svazu byl dostupný pod názvem Indopan.11 Látky se dají užívat 

kouřením či perorálně, účinná dávka je popsána jako 2,5 - 4,5 mg u 5-MeO-AMT a 10 - 30 mg 

u AMT.1 Pokud jsou užité perorálně, mají tyto látky pomalý nástup účinku (1-3 hodiny), ale 

dlouhé trvání mezi 12 až 18 hodinami. Intoxikace bývá charakteristická změněným vnímáním 

barev, vizuálními halucinacemi a stimulačními účinky. Často je doprovázena silnými 

negativními vedlejšími příznaky, jako je nevolnost, průjem či silné bolesti hlavy.11 

 

Detekce a analýza tryptaminů 

Pro testování vzorků podezřelých na obsah tryptaminů lze použít chemické kity založené na 

barevné důkazové rekci. Testovat lze jak pevné, tak i kapalné vzorky. Použití kitů je velmi 

jednoduché, po přidání činidla ke vzorku se v řádu několika sekund objeví barevná reakce. 

Testy určené k detekci trpytaminů jsou založené na Ehrlichově činidle, které v přítomnosti látek 
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obsahující indolový skelet (tryptaminy a LSD) poskytne fialovou nebo modro-fialovou 

barevnou reakci. Vzhledem k tomu, že všechny testovací kity jsou založené na nespecifických 

barevných reakcích, měly určitou výpovědní hodnotu v době, kdy se na drogové scéně 

objevovalo omezené množství látek. V dnešní době mohou činidla zkříženě reagovat s mnoha 

látkami a jejich využití je tedy značně omezené.13  

V případě analýzy tělních tekutin osob podezřelých z intoxikace tryptaminy jsou možnosti 

omezené prakticky jen na metody založené na kombinaci kapalinové či plynové chromatografie 

a hmotnostní spektrometrie (LC-MS, případně GC-MS).14 Tyto metody lze použít nejen k 

detekci, ale i ke kvantifikaci psychotropních látek a jsou nedílnou součástí klinických testů. 

Nová validovaná metodika, založená na kapalinové chromatografii - lineární iontové pasti - 

hmotnostní spektrometrii, umožňuje analýzu několika desítek tryptaminových derivátů v moči 

nebo krevní plazmě s limity detekce mezi 10 až 100 ng/ml v moči a 1 až 100 ng/ml v plazmě.15 

Nevýhodou těchto metod je časová náročnost a nemožnost využití mimo laboratoř.  

Z důvodu rychlého odhalení intoxikovaných osob přímo v terénu jsou vhodné testovací kity 

založené na imunochemické detekci vybraných psychotropních látek. K největším výhodám 

těchto testů patří jednoduchost, rychlost, nízká cena a možnost okamžitého použití mimo 

laboratorní podmínky. Doposud byly tyto testy komerčně dostupné pro několik zástupců 

„klasických“ drog a ne pro nové drogy z kategorie NPS. Díky práci naší výzkumné skupiny 

jsou nyní dostupné tyto imunochemické kity i pro detekci vybraných tryptaminů a některých 

dalších zástupců NPS. 

 

Imunochromatografické testy 

Tyto testovací kity jsou založené na formátu LFIA (Lateral Flow ImmunoAssay). Jejich 

postatou je vzlínání kapalného vzorku skrz proužek polymerního materiálu s nanesenými 

protilátkami, které jsou unášeny společně se vzorkem a specificky interagují s analytem. 

Prvním dostupným LFIA testem byl těhotenský test, založený na detekci lidského 

choriogonadotropinu (hCG), který byl uveden na trh v osmdesátých letech dvacátého století.16 

V dnešní době jsou komerčně dostupné LFIA testy pro detekci drog, různých alergenů, toxinů, 

patogenů a pro další diagnostické účely, jako třeba potvrzení selhání vnitřních orgánů (infarkt, 

cukrovka, selhání ledvin).17,18  

LFIA test je obecně rozdělen na 4 zóny: vzorkovací, konjugátová, testovací a absorbentová 

(Obr. 7). Vzorkovací zóna slouží k nanesení vzorku a je tvořena z celulosy nebo zesíťovaného 

silikagelu. Konjugátová zóna je v blízkém kontaktu se vzorkovací i testovací zónou a obsahuje 

vysušený značený analyt nebo protilátky. Bývá vyrobena ze zesíťovaného silikagelu. Testovací 

zóna sestává z membrány tvořené nejčastěji nitrocelulosou. Protože membrána je křehká, je 

přichycena na plastový nosič a obecně celý test je uzavřen v robustním plastovém pouzdru, kde 

jsou přístupné pouze detekční okénko a vzorkovací část. Testovací zóna obsahuje minimálně 

dva proužky, testovací a kontrolní. Na testovacím jsou imobilizované protilátky či příslušné 

konjugáty a slouží k vyhodnocení přítomnosti analytu. U multikomponentních testů může být 

testovacích proužků více v závislosti na počtu stanovovaných analytů ve vzorku. Kontrolní 

proužek slouží k potvrzení správného vzlínání kapaliny a věrohodnosti výsledku. Obsahuje 

zpravidla protilátky vůči značeným částicím a vždy by měl poskytnout pozitivní odezvu.18 

Existují dvě základní uspořádání LFIA kitů, kompetitivní a sendvičové. Kompetitivní 

uspořádání se používá v případě analytů ze skupiny haptenů, což jsou nízkomolekulární látky 

mající pouze jedno vazebné místo pro navázání protilátek (tzv. epitop). Do této skupiny se řadí 

i běžné drogy. Analyt ze vzorku konkuruje značenému analytu ve vazbě na protilátky obsažené 

v testovacím proužku. Druhým možným uspořádáním je nanesení konjugátu proteinu a analytu 
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na testovací proužek a aplikace značených protilátek v konjugátové zóně. Pokud vzorek 

obsahuje cílový analyt, naváže se na značené protilátky a ty pak nemohou interagovat s 

konjugátem v testovacím proužku. V obou případech kompetitivního uspořádání je velikost 

signálu testovacího proužku nepřímo úměrná koncentraci analytu ve vzorku, takže plně 

vybarvený testovací proužek značí negativní výsledek. Sendvičové uspořádání lze použít pro 

analyty s více než jedním epitopem. V tomto případě jsou v testovacím proužku zakotveny 

protilátky specifické vůči jednomu epitopu analytu a v konjugátové zóně jsou naneseny značené 

protilátky specifické vůči jinému epitopu. Pokud je ve vzorku obsažen cílový analyt, váže se 

na značené protilátky a následně na protilátky v testovacím proužku (Obr. 1). V tomto 

uspořádání je velikost signálu přímo úměrná koncentraci analytu, takže zabarvený testovací 

proužek značí pozitivní výsledek.17 

 

Obr. 1 - Schematické znázornění LFIA testu a uspořádání v případě sendvičového typu17 

 

 

Detekční metody v LFIA jsou hlavně kolorimetrické a dávají kvalitativní či semikvantitativní 

informaci. Značení protilátek či analytů je prováděno barevnými či fluorescentními 

nanočásticemi, nejčastěji se využívá koloidní zlato nebo latex, méně často liposomy V dnešní 

době existují ale i možnosti detekce fluorescencí či elektrochemicky a tyto mohou poskytnout 

kvantitativní informace o obsahu cílového analytu.17,18 Nejnižší detekční limit v případě optické 

detekce pro LFIA se sendvičovým uspořádáním se pohybuje okolo 1 pg/ml,19 při použití 

elektrochemické detekce okolo 10 pg/ml.17 

 

Vývoj LFIA testu 

Pro vyvinutí LFIA testů je nutné získat protilátky proti cílovým analytům. Tryptaminy, stejně 

jako všechny ostatní drogy, spadají do kategorie haptenů, což jsou nízkomolekulární látky, 

které samy o sobě nejsou schopny vyvolat imunitní reakci. K získání protilátek je nutné hapteny 

navázat na protein. Jednou z možností je modifikovat strukturu drogy krátkou spojkou 

zakončenou karboxylovou funkcí, kterou se pak hapten váže na koncovou aminoskupinu lysinu 

amidovou vazbou. Tímto konjugátem lze imunizovat laboratorní zvířata a z nich získat 

příslušné polyklonální protilátky. Po jejich otestovaní na citlivost vůči příslušným analytům a 

křížovou reaktivitu mohou být sestaveny testy na formátu LFIA (Obr. 2). 
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Obr. 2 - Schéma vývoje LFIA testů pro detekci nízkomolekulárních analytů 

 

 

Jako výchozí drogy při vývoji našich LFIA testů byly zvoleny dimethyltryptamin (DMT), 5-

methoxydimethyltryptamin (5-MeO-DMT), diisopropyltryptamin (DiPT) a 5-

methoxydiisopropyltryptamin (5-MeO-DiPT). Na základě jejich struktury byly syntetizovány 

hapteny nesoucí ve vhodně vybraných polohách spojku s karboxylovou funkční skupinou. Ke 

konjugaci byl zvolen hovězí sérový albumin a získanými konjugáty byly imunizováni 

laboratorní králíci. Testování získaných protilátek potvrdilo jejich citlivost vůči cílovým 

tryptaminům a ve spolupráci s firmou Dynex, s.r.o. byly vyvinuty komerčně dostupné LFIA 

testy. Tyto testy jsou dostupné pro detekci zmíněných tryptaminů buď ve slinách, nebo v moči. 

Příklad takového trestu je uveden na obrázkcích (Obr. 3 a Obr. 4). Ve stádiu vývoje je i 

imunochromatografický test na psilocin, dostupné jsou i další námi vyvinuté LFIA testy na 

různé zástupce NPS, například 2-CB a JWH-200. 
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Obr. 3 - Komerčně dostupná sada pro detekci 5-MeO-DMT ve slinách 

 

 

Obr. 4 - Vyhodnocení LFIA testu v případě negativního a pozitivního vzorku 
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Postupy a metódy daktyloskopovania mŕtvol v jednoduchších 

prípadoch 

 

Soňa Masnicová, Magdaléna Krajníková, Radoslav Beňuš 

 

Abstrakt 

Článok sa venuje odoberaniu odtlačkov papilárneho terénu mŕtvolám  

v jednoduchších prípadoch, ktoré sa týkajú nedávno zosnulých a mŕtvol v skorších štádiách 

rozkladu. Sumarizuje postupy a metódy, ktoré umožňujú získanie daktyloskopických odtlačkov 

vhodných na ďalšie skúmanie a identifikáciu. 

 

Kľúčové slová  

daktyloskopia, daktyloskopické odtlačky, daktyloskopovanie mŕtvol, daktyloskopická 

identifikácia  

 

Abstract 

The article deals with fingerprinting of papillary terrain of corpses in simpler cases relating to 

the recently deceased and corpses in earlier stages of decomposition. There are summarized the 

procedures and methods that enable the obtaining of fingerprints suitable for further 

examination and identification. 

 

Keywords 

dactyloscopy, fingerprints, fingerprinting the deceased, fingerprint identification 

 

Zaznamenávanie detailov papilárneho terénu z tela mŕtvych osôb je dodnes pre odborníkov 

veľkou výzvou. Odtlačky, ktoré boli mŕtvole odobrané, sa zvyčajne využívajú na stotožnenie 

daktyloskopických stôp, ktoré boli nájdené na mieste udalosti alebo na zistenie jej totožnosti. 

Treba si uvedomiť, že úspešné zviditeľnenie, zaistenie a individualizácia často neveľkých 

fragmentov nájdených odtlačkov poskytuje veľmi hodnotnú stopu pri vyšetrovaní mnohých, 

hlavne násilných, trestných činov.  

Pri voľbe spôsobov a metód odoberania odtlačkov mŕtvym osobám sa prihliada na tieto 

skutočnosti: 

1. Ide o osobu, ktorá umrela nedávno a ktorej daktyloskopovanie je relatívne jednoduché. 

2. Osoba je mŕtva po dlhší čas a proces zaistenia odtlačkov je náročnejší v dôsledku 

stuhnutia rúk prstov, začiatočného štádia dekompozície alebo oboch naraz. 

3. Daktyloskopovanie osoby je sťažené kvôli rozmočeniu, vysušeniu alebo obhoreniu 

pokožky, alebo sa tá nachádza v pokročilom štádiu rozkladu. 

Stav poškodenia pokožky osoby bude určovať rôzne metódy a techniky, ktoré by sa mali použiť 

na to, aby bol úspešne zaznamenané charakteristiky papilárnych línií. Uspokojivé výsledky 

v jednoduchších prípadoch možno veľakrát dosiahnuť použitím rovnakých metód, ako v 



192 

 

prípade daktyloskopovania živých osôb, s prípadným využitím špecifických nástrojov pre 

zjednodušenie procesu.  

 

Snímanie odtlačkov nedávno zosnulého 

Ak sa ruky mŕtvej osoby nachádzajú v nepoškodenom a zachovalom stave a sú ešte ohybné, na 

odobratie odtlačkov stačí narovnať prsty a dlane, ktoré predtým umyjeme a necháme uschnúť. 

Pokiaľ je potrebné získať len odtlačky prstov, najvhodnejšie je stlačiť prst tesne nad hánkou, 

čím sa vyrovná a oddelí od ostatných prstov, čo uľahčuje daktyloskopovanie. Odtlačky dlaní sa 

odoberajú tak, že sa ruka ohne v zápästí, poprípade je možné získať odtlačky jednotlivých častí 

dlane osobitne.114  

Valčekom s vrstvou daktyloskopickej černe rovnomerne nanesieme farbivo na snímanú časť 

papilárneho terénu. Taktiež možno použiť špachtľu s tenkou vrstvou černe, ktorá bola nanesená 

pomocou valčeka. Čerň sa následne prenesie rolovaním špachtle na prsty. 

Do daktyloskopickej lyžice, znázornenej na obr. 1, sa vloží časť daktyloskopickej karty. 

Odporúča sa rozstrihať ju na 2 pásy (po 5 políčok) alebo na 10 samostatných políčok, ktoré sa 

potom umiestnia na špeciálny držiak alebo do lyžice tak, že ich vrchný okraj smeruje k rúčke 

lyžice.  

 

Obr. 1 - Daktyloskopická lyžica115 

 

 

                                                           
114 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint Sourcebook. Chapter 4: Recording Living and 

Postmortem Friction Ridge Exemplars. P. 11. 
115 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint Sourcebook. Chapter 4: Recording Living and 

Postmortem Friction Ridge Exemplars. P. 10. 
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Jednou rukou uchopíme prst, napriamime ho a druhou rukou k nemu priložíme daktyloskopickú 

lyžicu tak, aby prst bol v jej strede a zľahka ho pritlačíme. Následne lyžicu cez špičku 

odklopíme.116 Použitie lyžice eliminuje potrebu rolovania prsta zosnulého, keďže kúsok karty 

sa prispôsobí ohnutému tvaru nástroja a jemný tlak pôsobiaci na prst pri jeho kontakte s kartou 

má za následok vytvorenie váľaného odtlačku bez skutočného rolovania prsta.  

Táto procedúra sa opakuje na viaceré pásy (políčka) daktyloskopickej karty dovtedy, kým nie 

sú získané dostatočne kvalitné odtlačky. Je lepšie rozstrihať viacero daktyloskopických kariet 

a nielen jednu, pre prípad, že nedôjde k zaznamenaniu celej plochy odtlačku alebo dôjde k jeho 

poškodeniu. Po odobratí všetkých odtlačkov sa všetky políčka (alebo obidva pásy) prilepia na 

daktyloskopickú kartu v správnom poradí. 

Prax ukázala, že celý tento proces sa dá zjednodušiť tak, že mŕtvola sa položí tvárou a dlaňami 

dolu na stôl, tak ako je to ukázané na obr. 2. Pri zaisťovaní odtlačkov dlaní možno taktiež 

priložiť na svoje koleno ruku mŕtvoly dlaňou hore (obr. 3).  

 

Obr. 2 - Daktyloskopovanie mŕtveho v polohe na bruchu117 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 STRAUS, J. – PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. S. 123. 
117 FBI. The Science of Fingerprints: Classification and Uses. P. 131. 
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Obr. 3 - Podopieranie ruky mŕtveho kolenom pri odoberaní odtlačkov118 

 

 

Daktyloskopovanie mŕtvych v náročnejších prípadoch 

Táto druhá skupina zahŕňa prípady, v ktorých ruky mŕtveho sú zovreté, brušká prstov 

zošúverené, začal proces dekompozície a/alebo došlo ku kombinácii týchto podmienok. 

Rigor mortis 

Mŕtvolná stuhnutosť (rigor mortis) je posmrtná zmena, ktorá postihuje nielen končatiny, ale aj 

všetky svaly tela. Pre posmrtnú stuhnutosť sa nedá hýbať končatinami v kĺboch. Jej príčinou sú 

chemické zmeny. Najskôr sa vytvára na žuvacom svalstve, potom na svalstve horných a 

napokon dolných končatín. Len veľmi zriedka postupuje v opačnom poradí. Stuhnutosť na 

svaloch pretrváva len ohraničený čas. Potom začína miznúť, obvykle v takom poradí, v akom 

vznikla. Vyznačuje sa dôležitou vlastnosťou: ak sa na končatine násilne naruší úplne vytvorená 

stuhnutosť, už sa viac neobnoví.119 

V prípadoch, kedy nastala posmrtná stuhnutosť, je potrebné prsty nasilu vyrovnať. Podržíme 

ruku zosnulého jednou rukou, štyrmi prstami druhej ruky chytíme jeho prst a svoj palec, ktorý 

slúži ako páka, položíme na hánku a prst vyrovnáme. Následne odoberieme odtlačky vyššie 

popísaným spôsobom. 

 

 

 

                                                           
118 STRAUS, J. – PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. S. 124. 
119 MEGO, M. Súdne lekárstvo I. S. 27-28. 
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Obr. 4 - Násilné prekonanie rigor mortis120 

 

 

Ďalej možno rigor mortis prekonať zohnutím zápästia smerom k vnútornému predlaktiu 

a stláčaním jednotlivých prstov smerom ku dlani alebo zápästiu. V tejto pozícii dôjde k ich 

oddeleniu a vyrovnaniu tak, že je možné otlačiť každý prst bez toho, aby si navzájom zavadzali. 

Môže nastať aj situácia, že rigor mortis nie je možné narušiť alebo že ruka je tak skrútená, že 

prsty sa ani pri pôsobení tlaku dostatočne nevyrovnajú. Vtedy sa odporúča prekonať posmrtnú 

stuhnutosť neinvazívnym spôsobom. 

Cez malý (1.5-2cm) horizontálny rez na dlani vložíme špičku skalpela pod povrchové a hlboké 

ohýbače. Následne sa čepeľou prerežú šľachy tak, aby sa rez na dlani nezväčšoval, a prsty sa 

stanú ohybnejšími.121 Palec, ktorý je zovretý alebo ohnutý, sa dá vyrovnať tak, že urobíme 

hlboký zárez v oblasti medzi palcom a ukazovákom. Odporúča sa však, aby takéto zákroky 

vykonávali iba lekári a odborne spôsobilé osoby. 

Nakoniec sa odoberú odtlačky prstov pomocou daktyloskopickej lyžice vyššie popísaným 

spôsobom. 

Zošúverená pokožka 

Ďalší problém, s ktorým sa možno pri daktyloskopovaní stretnúť, zahŕňa mŕtvoly, ktoré boli 

vytiahnuté z vody alebo sa našli vo voľnej prírode. Epidermálna vrstva absorbuje vodu, často 

napuchne a môže sa oddeliť od zamše (dermis) už pár hodín po namočení. Prsty a dlane sú 

ohybné a pokožka je neporušená, no prítomnosť vrások sťažuje získanie dostatočne kvalitných 

odtlačkov. 

Jedným zo základných predpokladov pre získanie kvalitných odtlačkov, najmä v prípadoch 

pobytu umretého vo vode  je, že jeho prsty musia byť suché. Rýchly spôsob pre vysušenie 

predstavuje ich ponorenie do acetónu na približne 30 minút. Následne sa prsty namočia do 

xylénu na asi hodinu. Po vybratí zo xylénu by sa prsty mali položiť na pijak, pokiaľ sa na 

povrchu už nebudú zdať suché. Účel xylénu spočíva v tom, že zjemní pokožku.   

                                                           
120 FBI. The Science of Fingerprints: Classification and Uses. P. 132. 
121 KAHANA, T. a kol. Fingerprinting the Deceased: Traditional and New Techniques. P. 908. 
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Ak papilárny terén pokožky je iba mierne zvraštený a nie je vážne poškodený, pokožku opatrne 

vyčistíme, utrieme alkoholom a odoberanie odtlačkov sa môže vykonať ako u nedávno 

umretých osôb.   

Ak sa pokožka oddeľuje od dermálnej vrstvy a je zvráskavená, papilárny terén vyhladíme 

pevným zovretím prstu a vyrovnaním pokožky. Toto uľahčí následné daktyloskopovanie a dá 

sa využiť aj pri odoberaní odtlačkov dlaní a chodidiel. 

Je potrebné poznamenať, že takýto typ procesu môže zväčšiť plochu papilárneho terénu prsta, 

čo môže ovplyvniť výsledok hľadania v AFISe. Epidermis sa môže oproti dermis zväčšiť až 

o 33%. Z tohto dôvodu pri stotožňovaní odtlačku využívajúc AFIS nemôžeme použiť pôvodný 

odtlačok,  ale musíme ho upraviť na 70% pôvodnej veľkosti.122 

V prípadoch, keď je pokožka zvraštená, ale nie dostatočne pružná na to, aby sa mohla napnúť, 

použijeme injekčnú striekačku s neriedeným glycerínom alebo vodou, ktorej ihlu vpichneme 

cez druhý článok pod pokožku brušiek prstov. Tekutinu vtláčame do prstu dovtedy, kým sa 

neodstráni zošúverenosť a bruško prsta nie je zaguľatené. Zriedkavo sa môže stať, že vpichnutie 

kvapaliny do bruška prsta ho dostatočne nevyplní. Môže byť teda nevyhnutné ju vpichnúť aj na 

viacerých miestach, pokiaľ nedosiahneme požadované výsledky. Pevným zaviazaním šnúrky 

pod miestom vpichu zabránime vytečeniu kvapaliny.123 

 

Obr. 5 - Vpichovanie glycerínu do bruška prsta cez druhý článok124 

 

 

Rovnako možno do článku prstu vpichnúť „tissue builder“ (tzv. vyplňovač tkanív), ktorý má 

výhodu oproti glycerínu a vode v tom, že za chvíľku stvrdne a nevytečie, čo sa ostatným 

                                                           
122 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint Sourcebook. Chapter 4: Recording Living and 

Postmortem Friction Ridge Exemplars. s. 12. 
123 FBI. The Science of Fingerprints: Classification and Uses. P. 134. 
124 FBI. The Science of Fingerprints: Classification and Uses. P. 134. 



197 

 

tekutinám môže pri vyvinutí tlaku na prst stať. Ak ho chceme použiť, musíme taktiež zaobstarať 

aj riedidlo, ktorým sa očistí striekačka a ihla, keď vyplňovač v nich stvrdne.  

Keď sa nám podarí zvráskavený prst vypnúť a zaguľatiť, valčekom nanesieme daktyloskopickú 

čerň na prsty a odoberieme odtlačky popísaným spôsobom. 

V prípadoch, kedy sa nám nepodarí vypnúť pokožku použitím tekutiny, možno odtlačky získať 

odliatím pomocou pružnej odlievacej hmoty na báze silikónu. Odliatím získame negatív 

odtlačku. Potom za použitia separátora (napr. silikónový olej) vytvoríme opäť odlievacou 

hmotou pozitív. Následne nanesieme valčekom na papilárne línie pozitívu farbivo a odtlačením 

na kartu získame odtlačok usporiadania papilárnych línií.125 

Počiatočné štádium rozkladu 

Na začiatku dekompozície tela sa pokožka postupne odlupuje z prstov a rúk mŕtveho. Po ich 

starostlivom prezretí by sme mali zhodnotiť, či ostala zachovaná v jednom kuse alebo došlo 

k strate niektorej jej časti. Ak je pokožka celistvá, pokúsime sa odobrať odtlačky tak, ako keby 

bola normálne pripevnená k prstu. Alebo ju celú oddelíme od prsta, priložíme na svoj prst 

a vytvoríme odtlačok tak, ako keby sa pokožka nachádzala na prste mŕtveho (tzv. rukavicová 

metóda). 

Ak však kožu zosnulého nemôžeme použiť na účely daktyloskopovania ako rukavicu preto, že 

jeho ruky sú oproti našim väčšie, K. I. Modeste a B. Anderson vypracovali alternatívnu 

metódu.126 Jej podstatou bolo použitie daktyloskopického prášku k vytvoreniu kontrastu pri 

fotografovaní papilárnych línií na rukách mŕtveho. 

Išlo o muža, ktorého pozostatky boli nájdené zabalené do posteľnej prikrývky, ktorá bola na 

oboch koncoch zaviazaná nylonovým povrazom. Telo sa nachádzalo pod vrstvou vegetácie. 

Počas súdnej pitvy sa potvrdilo, že muž tam už ležal po dlhší čas. Jeho koža sa uvoľňovala od 

ďalších tkanív a kostí. Patológom sa podarilo oddeliť kožu z oboch rúk mŕtveho. Tá bola 

autorkám štúdie poskytnutá na účely zaistenia odtlačkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 STRAUS, J. – PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. S. 125. 
126 MODESTE, K. I. – ANDERSON, B. Using Fingerprint Powder to Record Friction Ridge Details from 

a Cadaver. P. 302-307. 
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Obr. 6 - Koža prstov a dlaní mŕtveho pred spracovaním127 

 

 

Koža rúk sa rozprestrela na podsvietenom stole. Pri pozorovaní sa zistilo, že okraje kože sú 

tenké a krehké a ľahko by sa dali roztrhnúť, preto bolo jasné, že nanesenie černe alebo použitie 

daktyloskopickej fólie by spôsobilo nenávratné škody na papilárnych líniách. Minúcie na 

prstoch a dlaniach boli veľmi dobre pozorovateľné, takže sa pokožka odfotografovala. Na obr. 

7 je interdigitálna oblasť ľavej dlane pred nanesením prášku. 

Pri fotografovaní bolo ku koži priložené biele merítko. Čierny daktyloskopický prášok sa jemne 

naniesol pomocou štetca na pokožku. Pokiaľ jedna osoba pridŕžala kožu, aby sa nezrolovala, 

ďalšia nanášala prášok po povrchu pokožky tak, aby ho nebolo priveľa. Na obr. 8 možno 

pozorovať rovnakú časť ľavej dlane ako na obr. 7, ale po nanesení prášku. 

Fotografie sa stiahli do počítača, originály sa uložili a vytvorili sa ich kópie. Pre editáciu 

fotografií sa použil softvér Adobe Photoshop (verzia 7), pričom sa kládol dôraz na to, aby 

použité nástroje boli akceptované štandardmi SWGIT (Scientific Working Group on Imaging 

Technologies). 

 

 

 

 

                                                           
127 MODESTE, K. I. – ANDERSON, B. Using Fingerprint Powder to Record Friction Ridge Details from 

a Cadaver. P. 305. 
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Obr. 7 - Interdigitálna oblasť ľavej dlane pred nanesením prášku128 

 

 

Obr. 8 - Interdigitálna oblasť ľavej dlane po nanesení prášku129 

 

                                                           
128 MODESTE, K. I. – ANDERSON, B. Using Fingerprint Powder to Record Friction Ridge Details from 

a Cadaver. P. 306. 
129 MODESTE, K. I. – ANDERSON, B. Using Fingerprint Powder to Record Friction Ridge Details from 

a Cadaver. P. 306. 
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Obr. 9 - Interdigitálna oblasť ľavej dlane po spracovaní v grafickom programe130 

 

 

Na obr. 9 vidíme výsledok použitia metódy, pri ktorej sa použil daktyloskopický prášok na 

zvýraznenie papilárnych línií. Jej výhoda spočíva v tom, že žiaduci efekt možno dosiahnuť 

použitím základných nástrojov, akými sú podsvietený stôl, čierny daktyloskopický prášok 

a fotoaparát s makro objektívom.  

Zriedkavo sa stáva, že prvá vrstva kože chýba. Ostáva iba dermis, druhá vrstva kože, ktorá je 

však rovnako hodnotná pre identifikačné účely. Pri daktyloskopovaní s ňou zaobchádzame, ako 

keby sama bola pokožkou. Detaily dermálnych papíl sú menej výrazné ako línie na vonkajšej 

pokožke, a preto je potrebné dávať zvýšený pozor pri získavaní odtlačkov. 

V súčasnom príspevku sme sa zaoberali daktyloskopovaním mŕtvol vtedy, keď je pokožka 

pevná a papilárny terén dobre viditeľný. Problémy však nastávajú, ak sa ruky mŕtveho 

nachádzajú v rôznom štádiu rozkladu. Techniky na daktyloskopovanie sa v týchto prípadoch 

značne odlišujú a závisia od stupňa dekompozície, vysušenia alebo macerácie prstov. Postupmi 

a metódami daktyloskopovania mŕtvol v obzvlášť náročných prípadoch sa budeme zaoberať 

v budúcom príspevku. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 MODESTE, K. I. – ANDERSON, B. Using Fingerprint Powder to Record Friction Ridge Details from 

a Cadaver. P. 307. 
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Analýza psychoaktivních látek v biologické matrici metodou 

kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostním detektorem 

 

David Mervarta*, Petra Mikšátkováa,b, Martin Kuchařa,b 

 

Abstrakt 

Na ilegálním trhu s drogami se objevuje stále větší počet nových psychoaktivních látek. Jedná 

se hlavně o nová strukturní analoga legislativně kontrolovaných látek. Tyto chemické deriváty 

mají podobné účinky jako látky, od kterých jsou odvozeny. Objevují se v důsledku snahy 

výrobců drog obejít legislativní seznamy ilegálních látek a jejich prekursorů. Užití takovéto 

psychoaktivní látky lze prokázat analýzou vzorku biologického materiálu. Z toho důvodu je 

zapotřebí vývoje citlivých a specifických metod k průkazu užití. Cílem práce bylo vyvinout 

metodiku zpracování vzorků močí a optimalizovat metodu UHPLC-MS/MS pro analýzu 

širokého spektra psychoaktivních látek v moči. Reálné vzorky byly ředěny octanovým pufrem 

a paralelně podrobeny enzymatické hydrolýze pro uvolnění některých látek z jejich hlavních 

metabolických konjugátů. Metodou s ESI+ ionizací a s gradientovou elucí mobilními fázemi 

5mM mravenčanem amonným s 0,01% kyselinou mravenčí a MeOH s 0,01% kyselinou 

mravenčí bylo detekováno 13 parentních látek anebo metabolitů. Jednalo se především  

o zneužívaná léčiva, konkrétně antipsychotika, antidepresiva, benzodiazepinová anxiolytika  

a opiáty, dále pak o metamfetamin a novou psychoaktivní látku flefedron. Limit detekce látek 

se pohybuje v rozmezí 0,8 až 5,2 ng/ml moči. 

 

Klíčová slova 

Kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, psychoaktivní látky, nové syntetické 

drogy, biologická matrice, moč 

 

Abstract 

The number of new psychoactive substances increases on the illicit drug market. Most of them 

are mainly new structural analogues of legislatively monitored substances. These chemical 

derivatives have similar effects as the original monitored substances. They are made as a result 

of searching for ways to avoid the law. The abuse of psychoactive substances can be found out 

by analysing a sample of biological material. The current situation demands a development of 

sensitive and specific analytical methods for confirmation of substance abuse. The task of this 

work was to develop a methodology for urine samples preparation and optimize the UHPLC-

MS/MS method for analysis of a wide range of psychoactive substances in urine. Urine samples 

were diluted with acetate buffer and in other way enzymatically hydrolysed to release parent 

substances from their metabolic conjugates. In sum 13 parent compounds or metabolites were 

detected by the method with ESI+ ionization using gradient elution of mobile phases 5 mM 

ammonium formate with 0.01% formic acid and MeOH with 0.01% formic acid. Most of them 

were antipsychotics, antidepressants, benzodiazepine anxiolytics and opiates, followed by 

methamphetamine and new psychoactive substance flephedrone. Limits of detection are in the 

range 0.8–5.2 ng/ml of urine.  
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Úvod 

 

Psychoaktivními látkami se rozumí omamné a psychotropní látky (OPL), které mohou být 

přírodního nebo syntetického původu a které působí na centrální nervovou soustavu, ovlivňují 

tělesné funkce a způsobují dočasné změny nálad, vnímání a vědomí. Z hlediska legislativy 

České republiky se návykovými látkami rozumí OPL uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení 

vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, s poslední novelou nařízení vlády 

č. 46/2017 Sb.. 

Psychoaktivní látky můžeme rozdělit do dvou základních skupin na klasické zneužívané látky 

a na nové psychoaktivní látky (NPS, new psychoactive subtances). Pojem nové syntetické 

drogy (NSD) označuje širokou skupinu látek, se kterými se můžeme setkat na současné drogové 

scéně v důsledku snahy výrobců obejít současné legislativní normy výrobou psychoaktivní 

látky, která není uvedena v seznamech ilegálních látek, nebo jejíž prekursory nejsou 

monitorovány. Nejedná se o látky zcela nové, ale o strukturní analoga a chemické deriváty 

kontrolovaných látek označované jako „designer drugs“, které jsou navrženy tak, aby měly 

podobné účinky jako látky kontrolované, které nahrazují1. Některé látky byly původně vyvinuty 

v akademických nebo farmaceutických laboratořích jako potenciální léčiva, avšak schválení k 

uvedení na trh se nedočkaly. Jejich syntézy jsou často popsány ve vědecké nebo patentové 

literatuře2. Počet NPS se na nelegálním drogovém trhu stále zvyšuje, z toho důvodu je mimo 

jiné zapotřebí vývoje citlivých a specifických metod k průkazu jejich užití. Nebezpečí většiny 

těchto látek spočívá v tom, že je k dispozici velice málo odborných prací, které by se zabývaly 

studiem jejich farmakologických nebo toxikologických vlastností. 

Nové psychoaktivní látky nemusí být pouze syntetické látky, patří sem i legálně dostupné 

produkty z přírodních zdrojů, jako jsou rostliny a houby v surové formě nebo jejich extrakty3. 

 

Situace v ČR 

V roce 2012 byl uskutečněn národní průzkum o užívání návykových látek Národním 

monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti ve spolupráci s agenturou SC&C. Počet 

respondentů činil 2 134, jejich věk se pohyboval v rozmezí 15 až 64 let. Z dat průzkumu 

vyplývá, že nejčastěji zneužívanou drogou je konopí. Zkušenost s užíváním konopí uvedlo 

27,9 % respondentů. Celoživotní prevalence u respondentů ve věku 15 až 34 let byla 46,4 %. 

Průzkum dále ukázal, že užití NPS je běžnější u mladší populace, kdy 0,9 % respondentů ve 

věku 15 až 34 let přiznalo zkušenost s užitím nové syntetické drogy4. 

Podle výroční zprávy Národní protidrogové centrály SKPV PČR z roku 2014 patří k často 

zneužívaným drogám v České republice metamfetamin. Přes tři čtvrtiny problémových 

uživatelů zahrnují uživatele této drogy. Přispívá k tomu tuzemská produkce metamfetaminu, 

která převyšuje produkci ostatních drog. Druhou nejčastější drogou spojenou s primárními 

drogovými trestními činy je konopí (Graf I). Největší část spotřeby konopných drog pokrývá 

domácí produkce. Uživatelé heroinu z důvodu nízké kvality drogy pocházející z pouličního 

prodeje zneužívají léčivé přípravky na bázi opioidů, rozšiřuje se více zneužívání fentanylu, 

hlavně jeho transdermálních náplastí. V případě nových psychoaktivních látek patří Česká 
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republika mezi země s nízkou poptávkou. Prodej nových syntetických drog v kamenných 

obchodech je řídký, ve stále větším objemu jsou však nabízeny například jako „research 

chemicals“ formou internetového prodeje5. 

 

Graf I - Skladba stíhaných primárních drogových trestných činů dle jednotlivých komodit  

v České republice v roce 20145 

 

Biologické materiály 

Informace o užití psychoaktivních látek poskytují analýzy různých odebraných biologických 

materiálů, které mají odlišné nároky na zpracování a vyznačují se různým detekčním oknem, 

tj. různým intervalem detekce v čase uplynulém po dávce drogy. U vzorků krve, slin a potu 

dosahuje detekční okno řádově hodin, pro moč a stolici pak dny a pro vlasy, nehty a mekonium 

týdny až měsíce. Mezi tradiční analyzované materiály patří krev, moč a žaludeční obsah, 

zkoumání alternativních materiálů pak zahrnuje sliny, vlasy a mekonium6. 

Pokud je k dispozici vzorek krve i moči, kvantifikace analytu se přednostně provádí ze vzorku 

krve, zatímco moč je spíše preferována pro toxikologický screening7. Koncentrace parentních 

drog v krvi většinou převažují nad koncentrací jejich metabolitů 6.  

V moči se psychoaktivní látky a jejich metabolity vyskytují ve formě konjugátů, nejběžněji s 

kyselinou glukuronovou a sírovou. Největší podíl podané látky je vylučován právě jako 

konjugát v moči a žluči8. Neinvazivní odběr a relativně větší získané množství vzorku moči 

jsou výhodou. Jedna z nevýhod je, že odběr vyžaduje intimní prostředí, ve kterém může 

docházet k manipulaci se vzorkem a falšování6. 

Zpracování vzorků 

Přítomnost proteinů a velkého množství ostatních endogenních látek v biologických tekutinách 

znemožňuje jejich přímé analýzy. Postupy zaměřené na odstranění proteinů jsou založené na 

precipitaci s rozpouštědly, deproteinaci proteolytickými enzymy, separaci ultrafiltrací přes 

membrány podle molekulových hmotnostní, precipitaci tvorbou komplexů s kovy, vysolování 

a tepelné denaturaci. Mezi další nejčastěji používané techniky pro přípravu vzorků patří 
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extrakce kapalina-kapalina (LLE) například s extrakčním rozpouštědlem ethylacetátem9  

a extrakce na pevné fázi (SPE)10. V některých metodách pro screening drog a léků v moči jsou 

naředěné vzorky analyzovány přímo bez extrakčního kroku. 

Problém s přítomností glukuronidových metabolitů v moči je při analýze řešen hydrolýzou 

konjugátů ve vzorku buď enzymatickou cestou, nebo kyselou či zásaditou chemickou 

hydrolýzou. Tyto procesy jsou často nekompletní a přispívají k zvýšení nejistot výsledků. Na 

druhé straně u přímých analýz glukuronidů je nevýhodou nestála nabídka a vysoká cena jejich 

standardů11. 

 

Metody analýzy 

Laboratorní vyšetření biologických tekutin a tkání na přítomnost drog nebo jejich metabolitů 

vyžaduje analytické technologie, které jsou schopné přesné identifikace a kvantifikace  

s ohledem i na jejich finanční aspekty. Přítomnost drog bývá nejprve zjištěna 

imunochemickými nebo chromatografickými screeningovými metodami. Předností 

imunochemických metod je jejich citlivost, nízká cena a technická nenáročnost. Nevyžadují 

vysoce kvalifikované pracovníky, jsou použitelné ve formě terénních testů nebo automatických 

analyzátorů. Screeningové imunochemické metody poskytují rychlé orientační výsledky  

o přítomnosti drog jedné skupiny v testovaných vzorcích, navíc detekují i konjugované 

metabolity, které pro detekci chromatografickými metodami vyžadují hydrolytické štěpení. Na 

druhou stranu matriční vlivy a strukturně podobné látky mohou způsobovat falešně pozitivní 

výsledky. Pozitivní výsledky screeningových metod bývají dále potvrzeny selektivnějšími 

metodami. 

Mezi konfirmační metody patří plynová chromatografie (GC) a kapalinová chromatografie 

(LC) kombinované s různými hmotnostními spektrometry (MS), především s tandemovými 

hmotnostními detektory (MS/MS)12. Ve většině metod vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC) zaměřených na toxikologickou analýzu se uplatňuje rozdělovací 

princip s nepolární stacionární fází (reverzní neboli obrácená fáze), kterou bývá chemický 

modifikovaný silikagel6. V toxikologických aplikacích jsou nejvíce používány silikagely  

s chemicky vázanou oktadecylsilanovou skupinou (C18)9,13. Při separaci směsí drog o rozdílné 

struktuře se využívá gradientové eluce, kdy se složení mobilní fáze v průběhu analýzy 

programově mění6. Jako mobilní fáze se používají směsi organických rozpouštědel s vodou, 

např. kyselina mravenčí nebo octová, mravenčan amonný v kombinaci s methanolem13, octan 

amonný v kombinaci s methanolem14 i acetonitrilem15 nebo samotný acetonitril9. 

 

Experimentální část 

Cílem práce bylo vyvinout metodiku zpracování vzorků močí a optimalizovat UHPLC-MS/MS 

metodu pro analýzu širokého spektra psychoaktivních látek v moči. Anonymní vzorky močí 

byly získány ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR na pilotním projektu.  

Všech 79 reálných vzorků močí bylo jednak ředěno octanovým pufrem a v dalším paralelním 

zpracování byly podrobeny enzymatické hydrolýze z důvodů uvolnění některých látek z jejich 

hlavních metabolických konjugátů. Pro hydrolýzu glukuronidových konjugátů ve vzorcích 

moči byl připraven roztok enzymu β-glukuronidasy. Tento enzym disponuje mimo 

glukuronidasové aktivity také sekundární sulfatasovou aktivitou. 

Pro analýzu ředěných a hydrolyzovaných vzorků byl použit UHPLC Agilent 1290 Infinity 

 s chromatografickou kolonou Zorbax Eclipse Plus C18 a s hmotnostním detektorem typu 

Q-TOF Agilent 6550 s ionizací elektrosprejem (ESI). Vzorky byly analyzovány dvěma 
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metodami: s pozitivní ESI ionizací a mobilními fázemi 5mM mravenčanem amonným a 0,01% 

kyselinou mravenčí (A) a MeOH s 0,01% kyselinou mravenčí (B), a s využitím ESI ionizace 

v negativním módu a mobilními fázemi 1 mM fluoridem amonným (C) a MeOH (D). Byla 

použita gradientová eluce. 

Identifikace analytů byla založena na srovnání hmotnostních spekter s daty v komerční 

knihovně a s retenčními časy analyzovaných standardů. Pro některé analyty chyběla v knihovně 

příslušná data. Jejich hmotnostní spektra proto byla přidána z analýz příslušných standardů. 

 

Výsledky a diskuze 

Ze 79 reálných vzorků močí od subjektů podezřelých na zneužívání drog nebo léčiv bylo 

pozitivních 41 vzorků. V souhrnu bylo identifikováno 13 různých látek zahrnujících jak 

parentní látky, tak metabolity. Jednalo se hlavně o zneužívaná léčiva, konkrétně antipsychotika 

(paliperidon), antidepresiva (citalopram, mirtazapin), benzodiazepinová anxiolytika 

(alprazolam, klonazepam, oxazepam), opiáty (hydromorfon, fentanyl, tramadol), dále  

o klasickou zneužívanou drogu metamfetamin a o novou psychoaktivní látku flefedron. Limity 

detekce (LOD) a retenční časy analytů nalezených v reálných vzorcích močí jsou shrnuty 

v Tabulce I. 

 

Tab. I - LOD a retenční časy analytů nalezených v reálných vzorcích 

Analyt Retenční čas (min) LOD (ng/ml moči) 

7-Aminoklonazepam 4,20 2,0 

Citalopram 5,63 3,0 

Flefedron 3,13 2,6 

Hydromorfon 2,50 0,9 

α-Hydroxyalprazolam 7,06 1,1 

Metamfetamin 3,24 1,6 

Mirtazapin 4,50 5,1 

Morfin-6-β-D-glukuronid 1,92 5,2 

Norfentanyl 3,90 1,1 

O-Desmethyltramadol 3,20 0,8 

Oxazepam 7,36 3,9 

Paliperidon 4,59 3,1 

Tramadol 4,10 3,9 

 

V případě metamfetaminu byla ve vzorcích detekována parentní látka. Dále byl ve formě 

parentní látky detekován v jednom vzorku citalopram a ve více vzorcích mirtazapin.  

U některých látek byly detekovány pouze metabolity, jak je tomu u klonazepamu, jehož 

hlavním metabolitem je 7-aminoklonazepam, u fentanylu, jehož metabolitem je norfentanyl,  

a také u alprazolamu, jehož detekovaným metabolitem byl α-hydroxyalprazolam. V případě 

tramadolu byla detekována jak parentní látka, tak i metabolit O-desmethyltramadol, který ale 
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nebyl nalezen ve všech vzorcích pozitivních na tramadol, neboť tento metabolit vzniká jen 

v určité části populace. V případě flefedronu, hydromorfonu a oxazepamu se ukázala hydrolýza 

jako nutný krok pro jejich detekci, jelikož jejich hlavní metabolity byly přítomny v moči ve 

formě konjugátů, nebo pro ně nebyly k dispozici standardy nekonjugovaných metabolitů. 

Detekovaný morfin-6-β-glukuronid může být metabolitem více látek ze skupiny opiodů.  

V případě detekce paliperidonu (9-hydroxyrisperidonu) nelze jasně říct, zda se jednalo přímo  

o užití paliperidonu nebo risperidonu, jehož metabolitem je právě paliperidon. 

 

Závěr 

 

UHPLC-MS/MS metodou s ionizací elektrosprejem v pozitivním módu bylo detekováno více 

analytů než při použití ionizace v negativním módu. Nejvíce látek bylo detekováno  

v nehydrolyzovaných vzorcích ve formě parentní látky anebo nekonjugovaného metabolitu. 

Detekovanými látkami uvolněnými z konjugátu v hydrolyzovaných vzorcích byly zneužívaná 

léčiva hydromorfon, oxazepam a nová psychoaktivní látka flefedron. 

Počet vzorků močí pozitivních na přítomnost antipsychotik, antidepresiv, benzodiazepinových 

anxiolytik, opiátů, metamfetaminu a flefedronu činil v souhrnu 41 z 79 analyzovaných vzorků.  

Limit detekce studovaných látek se pohybuje v rozmezí 0,8 až 5,2 ng/ml. Výsledná metodika 

je vhodná pro analýzu 214 toxikologicky a forenzně významných látek ze skupin léčiv  

a klasických i nových drog. 
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Vplyv alkoholu na ručné písmo 

 

Ladislav Klucsik, Jozef Meteňko 

 

Abstrakt 

Kriminalistické skúmanie má aj napriek rozsiahlym poznatkom mnoho neujasnených 

a nedefinovaných oblastí poznania. Ručné písmo a jeho využitie vo vyšetrovaní má významné 

miesto. Jednou z oblastí je využitie jeho skúmania pri majetkových trestných činoch, 

súvisiacich s uvádzaním do omylu s väzbou na psychotropné látky. Jednou z oblastí ktorá pri 

skúmaní ručného písma nie je dôsledne doriešená je aj zisťovanie vplyvu požitia alkoholu. 

Realizovaný kriminalistický výskum umožňuje už v jeho priebehu publikovať niektoré 

čiastočné výsledky. Tie by mohli pomôcť v základnej orientácii v problematike, ale aj rozvíjať 

výskum v tejto oblasti ďalej. Táto štúdia je čiastočným výstupom projektu „Vplyv alkoholu na 

ručné písmo – podpis“ – VÝSK č. 193/2013. 

 

Kľúčové slová 

alkohol, ručné písmo, skúmanie, zmena písma 

 

Abstract 

Criminalistics examination has in spite of extensive knowledge many unclear and undefined 

areas of knowledge. Handwriting and its use in the investigation has an important place. One 

area is the use its in investigation of property offenses related to misleading practices with a 

link to psychotropic substances. When examining the handwriting is not solved yet also the 

impact of alcohol use. Realized criminalistics research permits already partway publish some 

partial results. They could assist in the orientation on the issue, but also to better develop further 

research in this area. This study is a partial output of the project „Vplyv alkoholu na ručné 

písmo – podpis“ – VÝSK č. 193/2013. 

 

Keywords 

alcohol, hand writing, exploring, changing fonts 

 

Úvod 

 

Kriminalistika a kriminalistické skúmanie má aj dnes a napriek veľkému znalostnému a 

vedeckému potenciálu mnoho neujasnených a nedefinovaných oblastí poznania. Ručné písmo 

a jeho využitie vo vyšetrovaní deliktov má významné miesto. Jednou z oblastí je využitie jeho 

skúmania pri majetkových trestných činoch, najmä podvodoch. Už niekoľko rokov sa objavujú 

prípady majetkových podvodov súvisiacich s falšovaním podpisov, ale aj uvádzaním do omylu 

s väzbou na psychotropné látky. Jednou z oblastí ktorá pri skúmaní ručného písma nie je 

dôsledne doriešená je aj zisťovanie vplyvu požitia alkoholu. Kriminalistický výskum ktorý 

realizuje ako garant Katedra kriminalistiky a forénznych vied Akadémie PZ v Bratislave, 

umožňuje už v jeho priebehu publikovať niektoré čiastočné výsledky. Tie by mohli pomôcť 
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v základnej orientácii v problematike, ale aj rozvíjať výskum v tejto oblasti ďalej. V roku 2013 

bol riešiteľským tímom zloženým z vedecko-pedagogických pracovníkov Akadémie 

Policajného zboru v Bratislave, odborníkov z policajnej praxe a odborníkov v oblasti 

písmoznalectva a grafológie vypracovaný projekt vedeckovýskumnej úlohy s názvom „Vplyv 

alkoholu na ručné písmo – podpis“ – VÝSK č. 193/2013, ktorý bol následne pred oponentskou 

radou Akadémie Policajného zboru v Bratislave úspešne obhájený a schválený k jeho realizácii. 
131 

Predmetom výskumu bolo riešiť dôkaznú núdzu vo vyšetrovaní trestných činov kde mali byť 

skúmané podpisy osôb u ktorých vzniklo podozrenie, že ku zmene ich podpisov mohlo dôjsť 

z dôvodu že v čase ich vyhotovenia boli pod vplyvom alkoholu. Jednalo sa o prípady v ktorých 

podozrivé osoby neboli závislé na alkohole v minulosti sa neliečili na alkoholovú závislosť a 

znalec nemal k dispozícii porovnávací materiál (napr. zdravotnú dokumentáciu, či iné listinné 

materiály) pomocou ktorých by vedel identifikovať osobu páchateľa z ktorého dôvodu k ich 

usvedčeniu už následne nedošlo.     

 

Význam a miesto písmoznalectva v rámci kriminalistiky 

 

Písmoznalectvo patrí do rámca kriminalistickej techniky a slúži ako jedna z metód 

kriminalistickej identifikácie, je špecifickou disciplínou – odvetvím kriminalistiky, ktorá sa 

zaoberá skúmaním písomných stôp. Ako píše Blažek v praxi sa často možno stretnúť s osobou 

páchateľa, ktorý zneužil svoje schopnosti na spáchanie trestného činu tým, že zaznamenal 

a poskytol utajované informácie prostredníctvom určitého písomného prejavu, niekoho 

poburoval písomnosťou, nabádal na spáchanie trestného činu, urážal, ohováral alebo sa 

nebezpečne vyhrážal, dával v listoch pokyny alebo poskytoval iné nevyhnutné informácie na 

spáchanie trestného činu, prípadne vyhotovil písomnosť, pomocou ktorej niekoho uviedol do 

omylu, aby získal prospech pre seba alebo pre iného. Základným cieľom písmoznalectva pre 

kriminalistiku je určenie autora písomností.132         

Pojmu písmoznalectvo sa hlbšie venovali aj znalkyne Saxová a Zelenková, ktoré uvádzajú, že 

písmoznalectvo, písmoznalec sa v slovníku Slovenského jazyka nenachádzajú ako samostatné 

heslové slová, pretože ide o slová, ktoré vznikli skladaním dvoch slov písmo a znalectvo, písmo 

a znalec, čo je z lexikologického hľadiska prípustná metóda tvorby slov, pojmov. Ďalej 

uvádzajú, že písmoznalectvo, znalecký odbor, pod ktorým Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky v inštrukcii 12/2005 MS SR z 19. júla 2005, č. 19292/2004 – 53, 

v Inštrukcii 2/2009 MS SR z 25. marca 2009, č. 23635/2009 – 51, začleňuje znalecké odvetvie 

ručné písmo (identifikácia pisateľa), je veľmi široký pojem a v súvislosti s identifikáciou 

pisateľa, podľa ich názoru, nie je jeho výber ako pomenovanie znaleckého odboru náležitý už 

aj vzhľadom na obsah pojmu a jeho výklad. V tejto súvislosti poukázali aj na rozpor, na základe 

ktorého znalci tým istým MS SR v rozpore s citovanými inštrukciami boli vymenovaní 

a zapísaní v odbore písmoznalectva (nie písomníctvo), odvetvie ručné písmo (identifikácia 

pisateľa). Postupným vývojom vedeckovýskumnej činnosti zameranej na štúdium predmetu, 

systém a metód kriminalistiky sa v rámci kriminalistiky od pojmu písmoznalectvo, 

                                                           
131 KRAJNÍKOVÁ, M., SAMKOVÁ, J.,  KLÚCSIK, L., MASNICOVÁ, S., BAČÍKOVÁ, I., SAMEK, M., 

Zmena v podpise: Projekt výskumnej úlohy. / Rieš. výsk. úl. Magdaléna Krajníková, Spolurieš. Ladislav Klúcsik, 

Spolurieš. Jaroslava Samková, Spolurieš. Soňa Masnicová, Spolurieš. Iveta Bačíková, Spolurieš. Martin Samek. 

- 1. vyd. - Bratislava: Akadémia PZ - K kriminalistiky a forenzných vied, 2013.  
132 BLAŽEK, R. Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní, Právnická fakulta 2011. ISBN   

   978-80-7160-298-9, s. 35.                                       
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písmoznalecká expertíza  upustilo a pojem písmoznalecká expertíza je nahradený pojmom 

kriminalistické skúmanie ručného písma avšak MS SR pod znaleckým odborom uvádza naďalej 

odvetvie ručné písmo a nie odvetvie kriminalistické skúmanie ručného písma.133  

K pojmu kriminalistické skúmanie ručného písma Krajník (2005) uvádza, že kriminalistické 

skúmanie ručného písma je samostatnou časťou kriminalistiky, ktorá sa zaoberá skúmaním 

kriminalistických stôp vytvorených ručným písmom a za ručné písmo označuje kriminalistika 

písmo vytvorené dynamickým stereotypom, ktoré je pre každú osobu individuálne.134 

Pojem porovnávanie písma vychádza zo základnej metódy, ktorá sa využíva v tomto odbore. 

Nech totiž, ide o akúkoľvek písmoznalckú expertízu, nepostačuje skúmanie samotnej spornej 

písomnosti (kriminalistickej písomnej stopy) ale je potrebné túto stopu porovnať s tzv. 

porovnávacími materiálmi. Samotných definícií písmoznalectva, respektíve kriminalistického 

skúmania ručného písma ako to uvádza Blažek môžeme nájsť niekoľko135: 

„Skúmanie ručného písma sa zaoberá písomným prejavom človeka s cieľom identifikácie 

pisateľa, t. j. osoby, ktorá text vytvorila“ 

„Kriminalistické skúmanie ručného písma j vedným odborom kriminalistiky, ktorý sa zoberá 

skúmaním kriminalistických stôp vytvorených písaním.“  

„Kriminalistická expertíza ručného písma je expertízou zo skupiny expertíz na identifikáciu 

osôb. Je to skúmanie, ktoré využíva zákonitosti fyziky, biofyziky a biomechaniky pri skúmaní 

písomného prejavu osôb na ich individuálnu  identifikáciu.“ 

 

Hlavné činitele ovplyvňujúce vznik rukopisu 

 

Rukopis každej osoby je individuálny a u každej osoby činitele, ktoré ovplyvňujú jeho vznik je 

taktiež individuálny, na ktorý však majú vplyv nasledovné činitele:136 

 individuálna psychika a motorika pisateľa, 

 stupeň automatizácie písacieho pohybu, 

 osvojenie školskej predlohy, 

 vek, pohlavie, profesia a vzdelanie pisateľa, 

 psychický a somatický stav v rámci písacieho výkonu, 

 písacie potreby,  

 držanie písadla,  

 ďalšie vonkajšie okolnosti ako svetlo, teplota, miesto, poloha a podobne.  

Individuálnosť ako to Jeřábek uvádza, predstavuje celý rad tvarov a znakov. V globálnejšom 

dojme z rukopisu však môžeme hovoriť o jeho nápaditosti, jedinečnosti, originalite, fantázii, 

                                                           
133 SAXOVÁ, A., ZELENKOVÁ, M., Písmoznalectvo, písomníctvo alebo kriminalistika? In: Policajná teória a 

prax., Roč. 19, č. 2(2011), s. 40-53.                                        
134 KRAJNÍK, V. a kol.: Kriminalistika, Bratislava 2005. ISBN 80-8054-356-9, s. 109.                                       
135 BLAŽEK, R. Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní, Právnická fakulta 2011. ISBN   

   978-80-7160-298-9, s. 36.                                       
136 JEŘÁBEK, J. Úvod do grafologické diagnostiky, Praha 1994. ISBN 80-85609-65-7, s. 13.  
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premrštenosti, manévrov, excentrickosti, alebo naopak nenápadnosti, zdržanlivosti, postate, 

vecnosti, banálnosti a podobne:137 

Naša osobnosť sa neustále mení vplyvom našich skúseností a nášho životného prostredia. Má 

trvalé jadro, ktoré zahŕňa v sebe naše najcharakteristickejšie črty takzvané vlastnosti od ktorých 

sme takí, akí sme a jadro obklopuje plastickejšia časť obsahujúc tie vlastnosti, ktoré sme si 

vytvorili počas výchovy a počas splnenia svojich očakávaní sebareflaxiu a autoreguláciu. 

„Prečo je to, že nie vždy máme rovnaký rukopis?" Je to úplne prírodzený jav, že písanie nie je 

úplne rovnaké. Ako Herakleitos povedal, „nie je možné vstúpiť dvakrát do tej istej rieky", takže 

jediná konštantná vec v živote je zmena. Aj veci, ktoré sú zdanlivo v poriadku sa neustále 

menia, len my to nie vždy vnímame.138 

Ako naša osobnosť, tak aj naše písanie má relatívne konštantné takzvané statické a dynamické 

vlastnosti. Statickou zložkou je napríklad spôsob viazania, čo môžeme spozorovať pri písaní 

písmen m, n. Tieto vlastnosti je možné spozorovať už aj pri kresbe trojročného dieťaťa, ktoré 

uprednostňuje zaoblené alebo naopak hranaté línie. Je jedným z charakteristík, ktoré sa dajú iba 

ťažko zmeniť, nakoľko sa vytvárajú spontánne, bez nášho vedomia, napriek tomu čo sme sa 

učili a vystihuje našu osobnosť. 139 

Dynamické prvky nasledujú najviac zmeny v našej osobnosti a našich duší, napríklad rytmus, 

rýchlosť, rozdelenie atramentu, linky, tvar rozpätie medzi výškou a šírkou, veľkosti písmen. 

Obdobie okolo 13-14 roku života je vek, kedy sa ľudská osobnosť najintenzívnejšie formuje. 

Dospievajúci hľadá seba, svoje miesto vo svete, a odpovede na to kto vlastne je, akým je a tieto 

zmeny sprevádzajú aj silné emócionálne zmeny. V tomto prípade, to nie je zriedkavé, keď obraz 

písma sa mení takmer denne, vznikajú a zanikajú nové formy písma.140 

 

Vplyv alkoholu na nervový systém a mozgové procesy 

 

Z neurologického hľadiska je možné uviesť, že alkohol je protoplazmatický jed, kde je 

spočítané, že 1g zničí 100 neurónov a vysoká konzumácia môže viesť k demencii. Alkohol 

uvoľňuje biologicky aktívnu látku serotonin 5-HT, tzv. neurotransmiter - prenášač vzruchu 

a nepodaním alkoholu v čase vytriezvenia dochádza k jeho deficitu, čo sa prejavuje depresiou 

a bolesťou hlavy. Častejším podávaním alkoholu sa aj častejšie uvoľňuje serotonin čo 

spôsobuje závislosť na alkohole141.  

Alkohol koluje v krvi nerozriedený v dôsledku čoho postihuje aj nervovú sústavu a má podobný 

vplyv na ľudský organizmus ako hypnotiká, t. j. tlmí impulzy nervového systému, čo sa prejaví 

v predĺžení reakčného času, zároveň postihuje senzorické schopnosti následkom čoho 

dochádza k zlej adaptácii na zmenu svetla, či odhadnutia vzdialenosti a podobne. Taktiež má 

negatívny vplyv na motorické funkcie v spomalení vystieracieho svalstva (extenzorov) 

a ohýbacieho svalstva (flexorov), v ťažkostiach udržania rovnováhy142 a zároveň postihuje 

kognitívne – psychické funkcie t.j. paralyzuje funkčnosť mozgovej kôry s následkom čoho sa 

spomalia reflexy a reakcie na vonkajšie a vnútorné podnety, zhorší sa artikulácia podobne.  

                                                           
137 JEŘÁBEK, J. Úvod do grafologické diagnostiky, Praha 1994. ISBN 80-85609-65-7, s. 53.  
138 http://www.azirastukreben.hu/mitol-valtozik-az-iras 
139 SAXOVÁ, A., ZELENKOVÁ, M., KRAJNÍKOVÁ, M., Skúmanie originálov a kópií sporných písomností. / 

In: Kriminalistika. ISSN 1210-9150 - Roč. 47, č. 2 (2014), s. 139-150. 
140 http://www.azirastukreben.hu/mitol-valtozik-az-iras 
141 http://people.ksp.sk/~misof/skola/!to%20process/Kognitivna%20veda/MJurkovic.pdf [1.2.2014] 
142 http://www.gjar-po.sk/studenti/biologia/alkohol/alkoholizmus3.ppt [31.12. 2013] 
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Kyselina gama-aminomaslová (GABA) je aminokyselina, ktorá preniká aj tzv. 

hematoencefalickou bariérou (t.j. preniká z krvi priamo do mozgového tkaniva) do nervových 

buniek (neurónov), kde má ako inhibičná aminokyselina dôležitú úlohu pri zmierňovaní ich 

nadmerného dráždenia, ktoré môže viesť k psychickým problémom, depresii a podobne. 

Aminokyselinu produkuje ľudské telo. Jej hlavnou úlohou je spomaliť ničenie neurónov 

v mozgu aj vplyvom alkoholu. Vďaka tejto spomaľovacej funkcii, GABA pošle správy do 

mozgu, miechy, srdca, pľúc a obličiek, aby spomalili. 

 

Alkohol ovplyvňuje najmä nasledujúce neurotransmitery: 

 dopamín - s miestom účinku v oblasti nucleus accumbenc. (Nucleus accumbens je tiež 

nazývané “centrum odmeny“ a je práve zodpovedné za motivačné chcenie, nabudenie 

sa=wanting. Zaplavenie nucleus accumbens dopamínom vyvolá prijemné pocity a práve ono je 

terčom účinku alkoholu).  

 opioidné peptidy - s miestom účinku v oblasti area ventralis tegmenti (VTA) 

 kyselina y-aminomaslova – s miestom účinku v oblasti amygdala (lat.: corpus 

amygdaloideum) je párová mozgová štruktúra, umiestnená v strednej časti spánkového laloku 

a je prepojená do ostatných častí limbického systému a do mozgovej kôry. Jej hlavnou úlohou 

je formovanie a uchovávanie pamäťových stôp spojených s emóciami. Významne ovplyvňuje 

správanie pri strachu, radosti. 

 endokanabinoidy - sú látky zo skupiny kanabinoidov, ktoré si podľa potreby produkuje 

ľudský organizmus. 

Rozoznávame niekoľko stupňov opitosti s nasledovnými príznakmi (ebrietas ethylica)143:  

 žiadna opitosť – s nameraným množstvom alkoholu v krvi: 0,00 až 0,14 mg/l (0 až 

0,29 promile), 

 excitačná opitosť – s nameraným množstvom alkoholu v krvi: 0,15 až 0,47 mg/l 

(0,30 až 0,99 promile) s prejavom hovorovosť, mierne stupňovanej eufórii (t. j. intoxikovaný 

má lepšiu, povznesenejšiu náladu, stále však v hranici normy). Od 0,80 promile viac nie je 

vodič schopný bezpečne riadiť vozidlo, 

 mierna opitosť - s nameraným množstvom alkoholu v krvi: 0,48 až 0,71 mg/l (1,00 

až 1,49 promile) s prejavom eufória, miestami planým vtipkovaním, zvýšeným sebavedomím 

a sebadôverou. Psychomotorika je už ovplyvnená alkoholovou intoxikáciou - reakčný čas je 

predĺžený. Ataxia, pohľadový nystagmus (mimovoľné pohyby očí), 

 stredná opitosť - s nameraným množstvom alkoholu v krvi: 0,72 až 0,95 mg/l (1,50 

až 1,99 promile) je psychomotorika už výrazne narušená - sú prítomné poruchy koordinácie 

a spomalenie telesných pohybov, znížená pozornosť. Afektivita (t. j. približná reaktivita na 

podnety) je labilná - nálada sa môže buď zlepšiť, alebo naopak nastupuje celkový útlm (možno 

až k zaspaniu), možné aj kolísanie z oboch krajných polôh. Deliberácia jednania (zníženie 

zábran), opilec ká sebevražednosť, agresivita, 

 ťažká opitosť - s nameraným množstvom alkoholu v krvi: 0,96 až 1,43 mg/l (2,00 

až 2,99 promile) s prejavom blábolivej reč, neschopnosťou samostatnej chôdze, sú prítomné 

psychické poruchy a výraznejšie poruchy chovania (opilecká sebevražednosť, agresivita), 

zvracanie, 

                                                           
143 http://www.zdravie.sk/kalkulacka/29659/vypocet-alkoholu-v-krvi-kalkulacka-alkoholu-vypocet-promile [31. 

12. 2013] 
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 vážna otrava alkoholom - s nameraným množstvom alkoholu v krvi: 1,44 až 1,91 

mg/l (3,00 až 3,99 promile), sú prítomné ťažké poruchy vedomia (stupor), blúznenie, 

nereaguje na podnety, dýchanie je pomalé a plytké, môžu nastať poruchy srdečného rytmu. 

Riziko zástavy dychu a krvného obehu, 

 riziko smrteľnej otravy alkoholom - s nameraným množstvom alkoholu v krvi: 

1,92 a viac mg/l (4,00 a viac promile).  

 

Výskum zmien ručného písma vplyvom alkoholu 

 

Stručná analýza skúmaného problému 

V roku 2013 bol riešiteľským tímom zloženým z vedecko-pedagogických pracovníkov 

Akadémie Policajného zboru v Bratislave, odborníkov z policajnej praxe a odborníkov v oblasti 

písmoznalectva a grafológie vypracovaný projekt vedeckovýskumnej úlohy s názvom „Vplyv 

alkoholu na ručné písmo – podpis“ – VÝSK č. 193/2013, ktorý bol následne pred oponentskou 

radou Akadémie Policajného zboru v Bratislave úspešne obhájený a schválený k jeho realizácii.  

Predmetom výskumu bolo riešiť dôkaznú núdzu vo vyšetrovaní trestných činov kde mali byť 

skúmané podpisy osôb u ktorých vzniklo podozrenie, že ku zmene ich podpisov mohlo dôjsť 

z dôvodu že v čase ich vyhotovenia boli pod vplyvom alkoholu. Jednalo sa o prípady v ktorých 

podozrivé osoby neboli závislé na alkohole v minulosti sa neliečili na alkoholovú závislosť a 

znalec nemal k dispozícii porovnávací materiál (napr. zdravotnú dokumentáciu, či iné listinné 

materiály) pomocou ktorých by vedel identifikovať osobu páchateľa z ktorého dôvodu k ich 

usvedčeniu už následne nedošlo. 144    

Cieľom výskumu bolo riešiť tento problém v znaleckom ako aj v trestnom konaní a odpovedať 

na otázku či vplyvom alkoholu môže dôjsť ku zmene ručného písma osôb nie závislých na 

alkohole a ak áno, aké zmeny sme spozorovali. 

 

Ciele, hypotézy a metódy výskumu 

Hlavným cieľom realizácie tohto výskumu bolo experimentom na malej vzorke respondentov 

zistiť, či alkohol môže vyvolať zmeny v ručnom písme u osôb nie závislých na alkohole, 

vytvoriť priestor pre odborné konzultácie v odbore písmoznalectvo – odvetvie ručné písmo 

a získané poznatky sprostredkovať pre tvorbu metodickej pomôcky, v ktorej by boli 

vyšpecifikované znaky charakteristické pre písmo zmenené vplyvom alkoholu. Metodická 

pomôcka by umožnila znalcom v rámci znaleckého skúmania vyhodnocovať aj písmo v takých 

prípadoch, v ktorých vznikne podozrenie, že k jeho zmene mohlo dôjsť užitím alkoholu. 

 

Čiastkové ciele výskumu: 

C1: Spracovať informácie o danej problematike z dostupnej literatúry. 

C2: Zistiť či vplyvom alkohol môže dôjsť ku zmene ručného písma.  

C3: Zistiť aké zmeny sú charakteristické pre ručné písmo zmenené vplyvom alkoholu.  

                                                           
144 KRAJNÍKOVÁ, M., SAMKOVÁ, J., Možnosti falšovania rukopisu nedominantnou rukou. In: Policajná 

teória a prax. ISSN 1335-1370. Roč. 21, č. 2 (2013), s. 86-94. 
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C4:  Zistiť či ku zmenám dochádza u každého respondenta, alebo sú u každého individuálne.  

C5:  Na základe výsledkov výskumu spracovať analýzu zo skúšok písma a navrhnúť ďalší 

postup a odporúčania pre realizáciu výskumu na väčšej vzorke respondentov.  

 

Na základe cieľov vedeckého výskumu boli naformulované nasledovné hypotézy. 

Všeobecná pracovná hypotéza - respondentom v stave strednej opitosti sa zmení podpis. Táto 

hypotéza bola postavená na základe výsledkov výskumov realizovaných na vplyv alkoholu na 

centrálny nervový systém (ďalej len CNS).  

 

Ku všeobecnej hypotéze boli testované pracovné hypotézy: 

Pracovná hypotéza č. 1 - respondentom s prípadným tremorom  rúk užitím alkoholu sa zmení 

ich podpis (sa zintenzívni alebo sa zjemní tras rúk). V našom výskume sa zameriavame na 

skúmanie ručného písma u osôb nie závislých na alkohole ale z dôvodu, že tras rúk sa môže 

vyskytnúť o respondentoch aj v spojitosti s inými chorobami o ktorých sami nemajú vedomosť, 

sme do experimentu zaradili aj túto možnosť skúmania, 

Pracovná hypotéza č. 2 - respondentom v stave strednej opitosti sa zväčšia podpisy. 

Predpokladalo sa, že vplyvom psychosomatických zmien v stave strednej opitosti 

u respondentov dôjde aj poruche vnímania, k emocionálnym zmenám a k afektívnemu 

správaniu ktoré sa môže prejaviť aj vo zväčšení písmen, či zväčšení celého podpisu,    

Pracovná hypotéza č. 3 - respondentom užitím alkoholu dôjde ku zmene sklonu písma. Túto 

hypotézu sme zaradili do výskumu z dôvodu, že sme predpokladali, že v dôsledku vplyvu 

alkoholu na centrálny nervový systém (CNS) môže dôjsť aj ku zníženiu sústredenosti, môže 

nastať únava ako aj môže dôjsť k iným zmenám v centrálnom nervovom systéme, ktoré sa môže 

prejaviť aj zmenou sklonu vedenia písma v podpise,  

Pracovná hypotéza č. 4 - respondentom užitím alkoholu sa zmení čitateľnosť podpisu 

(zjednodušením podpisu). Pri zníženej koncentrácii, či sústredenosti môže dôjsť aj ku zmene 

čitateľnosti podpisu,   

Pracovná hypotéza č. 5 - respondentom užitím alkoholu sa zmení čitateľnosť podpisu 

zjednodušením podpisu (skrátením, zjednodušením podpisu).  

 

Metódy výskumu 

 

Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov výskumu sme si zvolili nasledovné výskumné 

metódy: 

 Metóda štúdia odbornej literatúry – bola použitá pri spracovaní teoretickej 

časti práce, ktorou bol naplnený prvý čiastkový cieľ (C1).    

 Metóda pozorovania – bola použitá pri spracovaní záznamových hárkov 

z pozorovania respondentov, z ktorých získané údaje ako vek, pohlavie, váha respondentov boli 

použité pri stanovení množstva alkoholu na jednotlivca k dosiahnutiu stavu strednej opitosti 

a ďalšie údaje ako choroba, či dominantná ruka respondenta pri písaní boli použité pri ďalšom 

odbornom skúmaní  znalcami z odborov písmoznalectvo a grafológia.     
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 Experimentálna metóda – bola použitá pri vyhotovovaní skúšok písma 

respondentmi pred podaním stanoveného množstva alkoholu ako aj po podaní stanoveného 

množstva alkoholu.  

 Kvalitatívne metódy – boli použité pri odbornom skúmaní písma znalcami 

z odboru písmoznalectvo – odvetvie ručné písmo a z odboru grafológia, ktorými bol naplnené 

ďalšie čiastkové ciele (C2, C3, C4). 

 Kvantitatívne metódy - boli použité pri analýze výsledkov skúmania 

a grafickom vyhodnotení (C5). 

Voľba miesta a času realizácie výskumu 

Z organizačného hľadiska realizácia výskumu bola závislá aj od požiadaviek kladených zo 

strany respondentov, ku ktorým bolo potrebné sa adaptovať a to z nasledovných dôvodov: 

 odlišný vek (od 18 až do 75 rokov)  

 pohlavie (muž – žena) 

 dostupnosť respondentov (zamestnanie, rodinné povinnosti, choroba) 

 zdržanlivosť pred cudzími osobami – (hanblivosť) 

 nevyhovujúca doprava na miesto realizácie 

 nevyhovujúce miesto realizácie výskumu  

 sledovanie respondentov (po požití alkoholu zo zdravotno-bezpečnostných 

dôvodov) 

Z uvedených dôvodov voľba miesta a času realizácie výskumu bola náročná a sme sa rozhodli 

výskum s respondentmi realizovať v menších trojčlenných skupinách. Rozdelenie 

respondentov na menšie skupiny nám umožnilo priame sledovanie a pozorovanie respondentov 

počas celej doby podávania alkoholu. 

 

Realizácia skúšky písma s podávaním alkoholu 

 

Skúška písma bola s respondentmi realizovaná v trojčlenných pracovných skupinách 

nasledovne:  

 privítanie respondentov a ich opätovné oboznámenie s predmetom výskumu 

(vykonal pozorovateľ), 

 spracovanie vyhlásenia respondentov o ich dobrovoľnej účasti na výskume ako 

aj o ich zdravotnej a právnej spôsobilosti (vykonal respondent), 

 vyplnenie požadovaných údajov do pozorovacích hárkov (vykoná pozorovateľ), 

 prepočet množstva alkoholu na jednotlivca (vykonal pozorovateľ),   

 vyhotovenie vlastnoručných podpisov 10 krát na listinách formátu A4 na vopred 

vyznačených miestach s číselným označením od 1.1 až 1.10 a ich následné odovzdanie 

pozorovateľovi (vykonal respondent), 

 pokračovanie vo vyplňovaní záznamových hárkov s pozorovaním respondentov 

počas vyhotovovania podpisov pred užitím alkoholu (vykonal pozorovateľ), 

 podávanie stanoveného množstva alkoholu respondentom k dosiahnutiu stavu 

strednej opitosti (vykonal pozorovateľ), 
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 pokračovanie vo vyplňovaní záznamových hárkov z pozorovania zmien počas 

podávanie alkoholu (vykonal pozorovateľ), 

 po uplynutí 1 hodiny po užití stanoveného množstva alkoholu sa respondenti 

podpísali 6 krát na listinách formátu A4 na vopred vyznačených miestach s číselným označením 

od 1.11 až 1.16 ktoré následne odovzdali pozorovateľovi (vykonal respondent), 

 pokračovanie vo vyplňovaní záznamových hárkov z pozorovania počas 

vyhotovovania podpisov respondentmi po užití alkoholu (vykonal pozorovateľ),  

 ukončenie skúšky písma, monitorovanie respondentov z hľadiska vplyvu 

alkoholu na ich organizmus zo zdravotno-bezpečnostných dôvodov (vykonal pozorovateľ). 

 

Vyhodnotenie výskumu 

 

Analýza respondentov na základe záznamových hárkov z pozorovania bola zameraná na 

vyhodnotenie nasledovných kritérií:  

 vek a pohlavie respondentov  

 užívanie alkoholu respondentmi v dennom živote (podľa ich počtu a pohlavia) 

 užívanie alkoholu respondentmi v dennom živote (podľa ich veku a pohlavia) 

 užívanie alkoholu respondentmi (podľa ich pohlavia a váhy)    

 k určeniu množstva podávaného alkoholu respondentom (pri realizácii skúšky 

písma)  

V rámci tejto analýzy boli vyhodnotené údaje získavané k respondentom výskumu pri realizácii 

1. etapy výskumu zo spracovaných údajov získaných zo záznamových hárkov z pozorovania, 

ktoré boli následne graficky vyhodnotené.  

 

Analýza respondentov podľa ich veku a pohlavia 

Výskumu sa zúčastnilo celkovo 20 respondentov z toho 19 respondentov mužského pohlavia 

a 1 respondent ženského pohlavia vo veku v nasledovnom zložení: 

 od 18 rokov do 25 rokov v počte 3 respondenti z toho 2 muži a 1 žena 

 od 26 rokov do 35 rokov v počte 2 respondenti mužského pohlavia 

 od 36 rokov do 45 rokov v počte 2 respondenti mužského pohlavia 

 od 46 rokov do 55 rokov v počte 3 respondenti mužského pohlavia 

 od 56 rokov do 65 rokov v počte 7 respondentov mužského pohlavia 

 

Analýza respondentov vo vzťahu užívania alkoholu v ich dennom živote podľa ich počtu 

a pohlavia 

Z celkového počtu 20 respondentov alkohol respondenti v dennom živote užívajú nasledovne: 

 príležitostne alkohol užívajú 6 respondenti 

 raz za mesiac alkohol užívajú 4 respondenti 

 raz za týždeň alkohol užívajú 7 respondenti z toho 1 ženského pohlavia a 6 

respondentov mužského pohlavia 

 každý deň alkohol užívajú 3 respondenti 
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Pozorovanie respondentov a zapisovanie získaných informácií do záznamových hárkov bolo 

realizované vo dvoch etapách: 

Pozorovanie respondentov pred podaním alkoholu: V tejto etape respondenti sa 10 krát 

podpísali na listinách formátu A4 na vopred vyznačených miestach s číselným označením od 

1.1 až 1.10. Pozorované zmeny boli zaznačené v  pozorovacích hárkoch. Pozorovaním 

respondentov výskumu v tejto etape (t. j. pred podaním alkoholu) bolo zistené, že zo 

zúčastnených 20 respondentov sme zaznamenali tras rúk u 4 respondentoch (viď grafické 

znázornenie nižšie). Z percentuálneho hľadiska tras rúk bol zaznamenaný u 20 % 

respondentoch. 

Pozorovanie respondentov po podaní potrebného množstva alkoholu: V druhej etape sme 

vykonávali pozorovanie respondentov po podaní alkoholu a zaznamenávali zmeny v ručnom 

písme (zmenu veľkosti písma, zmenu sklonu písma, zmenu čitateľnosti podpisov a prítomnosť 

tremoru v písme). V tejto etape boli podpisy vyhotovené 6 krát na listinách formátu A4 na 

vopred vyznačených miestach s číselným označením od 1.11 až 1.16. Pozorovaním 

respondentov bolo zistené, že po podaní alkoholu zo 4 respondentov s číselným označením (1, 

5, 10, 11) u ktorých bol v prvej etape prítomný tras rúk u 3 došlo k miernemu zlepšeniu písma 

(t. j. tras sa zjemnil) a u 1 respondenta došlo k zhoršeniu písma (tras sa zintenzívnil). 

U ostatných 16 respondentoch s číselným označením (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20) rovnako ako v prvej etape tras rúk zaznamenaný nebol.  

 

Zmena veľkosti písma 

Čo sa týka zmeny veľkosti písma z 20 respondentov sme zmenu spozorovali u 12 

respondentoch a u 8 respondentoch ku zmene veľkosti písma nedošlo. Zmena oproti podpisom 

vyhotoveným pred podaním alkoholu u týchto podpisoch spočívala vo zväčšovaní písmen. 

Zmenšovanie písmen zaznamenané nebolo. Z percentuálneho hľadiska ku zmene veľkosti 

písma došlo u 60 % respondentoch. 

Ako sme už vyššie uviedli z 20 respondentov zmena veľkosti písma v druhej etape v porovnaní 

s prvou etapou bola spozorovaná u 12 respondentoch s číselným označením (2, 5, 6, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 19, 20). U zvyšných 8 respondentoch s číselným označením (  1, 3, 4, 7, 11, 16, 

17, 18) ku zmene veľkosti písma v druhej etape nedošlo. Nižšie sú znázornené ukážky podpisov 

respondentov náhodným výberom s očíslovaním (2, 8, 14, 20) u ktorých v druhej etape 

v porovnaní s prvou etapou došlo ku zväčšeniu písma. 

 

Zmena sklonu písma (podpisu) 

Čo sa týka zmeny sklonu písma z 20 respondentov sme zmenu spozorovali u 3 respondentoch 

s číselným označením (1, 2, 5) a u 17 respondentoch s číselným označením (3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) ku zmene sklonu písma nedošlo. Z percentuálneho 

hľadiska ku zmene sklonu písma došlo u 15 % respondentoch. 

 

Zmena podpisu zjednodušením 

Čo sa týka zmeny podpisov zjednodušením, pri týchto zmenách sme u niektorých podpisov 

spozorovali aj horšiu čitateľnosť podpisov: Uvedená zmena bola zaznamenaná u 6 

respondentoch s číselným označením (2, 5, 8, 11, 14, 16) a u ostatných respondentoch 

s číselným označením ( 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20) sme zmenu nezaznamenali. 
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(viď grafické znázornenie nižšie). Z percentuálneho hľadiska táto zmena bola spozorovaná u 30 

% respondentoch.      

 

Diskusia 

 

Vyhodnotenie skúšok písma spočívalo v odbornom skúmaní a následnom vyhodnotení skúšok 

písma vyhotovených respondentmi pred a po podaní alkoholického nápoja. Vyhodnotenie 

prebiehalo v spolupráci so znalcami z odboru písmoznalectva a z odboru grafológie, ktorým 

boli položené otázky na ktoré mali odborným skúmaním odpovedať.  

 

V rámci odborného skúmania znalci z odboru grafológie a z odboru písmoznalectva – 

odvetvie ručné písmo mali odpovedať na nasledovné otázky: 

1. či v rámci odborného skúmania boli spozorované zmeny v podpisoch 

vyhotovených respondentmi po podaní alkoholického nápoja v porovnaní s ich podpismi 

vyhotovenými bez podania alkoholického nápoja? 

2. v prípade, že boli spozorované zmeny v podpisoch, aké konkrétne zmeny boli 

spozorované? 

3. či by sa dalo na základ predložených podpisov určiť, že sa jedná o podpisy 

vyhotovené respondentmi po požití alkoholu? 

4. či v rámci grafológie exituje metodická pomôcka – materiál, kde sú 

vyšpecifikované znaky charakteristické pre písmo, kde je predpoklad, že k jeho zmene mohlo 

dôjsť vplyvom alkoholu u osôb nie závislých na alkohole? 

5. iné zistenia odporúčania v rámci odbornej praxe. 

 

Odborným skúmaním znalec z odboru grafológie na položené otázky odpovedal 

nasledovne: 

1. zmeny v podpisoch vyhotovených respondentmi po podaní alkoholického 

nápoja v porovnaní s ich podpismi vyhotovenými bez podania alkoholického nápoja boli 

spozorované vo všetkých podpisoch nie však rovnaké. V niektorých prípadoch boli zmeny 

diskrétnejšie, menej nápadné a aj štatisticky málo významné,  

2. odborným skúmaním boli spozorované nasledovné zmeny: 

 širší písmový obraz (nárast primárnej a sekundárnej šírky, plnšie oválové tvary 

a obraty), 

 zvýšená rytmická labilita, 

 väčšia alebo variabilnejšia výška strednej zóny písmen, 

 menej presné horizontálno-vertikálne usporiadanie podpisov. 

3. na základ predložených podpisov sa nedá jednoznačne určiť, že sa jedná 

o podpisy vyhotovené respondentmi po požití alkoholu, 
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4. v rámci odboru grafológie nie je k dispozícii metodická pomôcka – materiál so 

špecifickými znakmi charakteristickými pre písmo kde je predpoklad, že k jeho zmene mohlo 

dôjsť vplyvom alkoholu u osôb nie závislých na alkohole, 

5. výskumy realizované uvedenej problematike by mohli napomôcť k poznaniu 

odborných súvislostí a zákonitostí v súvislostí s užívaním alkoholu a v ich možných prejavoch 

v rukopise a boli by pre odborníkov veľkým prínosom pri riešení niektorých špecifických úloh. 

Aktuálne poznanie bude potrebné v budúcnosti oveľa intenzívnejšie posilniť pomocou 

exaktných výskumov nielen v medicínskych odboroch (neurológie, neuropsychológia, 

psychiatria) ale aj v písmoznalectve a kriminalistike. 

 

Odborným skúmaním znalec z odboru písmoznalectva na položené otázky odpovedal 

nasledovne: 

1. v skúmaných podpisoch boli podpisy v ktorých vplyvom alkoholu nenastali 

žiadne zmeny a boli podpisy v ktorých zmeny nastali, 

2. v rámci odborného skúmania boli spozorované zmeny v niektorých sa zmenila 

celková veľkosť, v niektorých bola zjednodušený podpis a v niektorých nastali zmeny vo 

všeobecnej a zvláštnej rovine, 

3. na základe predložených podpisov by sa nedalo jednoznačne určiť, či takýto 

podpis bol vyhotovený po požití alkoholu, 

4. v rámci písmoznalectva neexistuje metodická pomôcka – materiál, kde by boli 

vyšpecifikované znaky charakteristické pre písmo, kde je predpoklad, že k jeho zmene mohlo 

dôjsť vplyvom alkoholu, 

5. z praxe znalec uvádza, že vie si predstaviť situáciu, kde pisateľ bude chcieť 

dokázať, že zmeny v spornom podpise mohli nastať vplyvom alkoholu. 

 

Vyhodnotenie hypotéz 

 

Vzhľadom k tomu, že pri realizácii vedeckovýskumnej úlohy bola aplikovaná metóda 

kvalitatívneho výskumu hypotézy uvedené v projekte boli modifikované.    

Pracovná hypotéza:  

Respondentom v stave strednej opitosti sa zmení podpis. K testovaniu tejto hypotézy bola 

s respondentmi vykonaná skúška písma vyhotovením podpisov 10 krát pred podaním alkoholu 

a následne skúška písma vyhotovením podpisov 6 krát po podaní alkoholu. Uvedené podpisy 

boli podrobené odbornému skúmaniu znalcami z odboru  písmoznalectva – odvetvie ručné 

písmo a z odboru grafológia, ktorými bolo zistené že ku zmene podpisov u respondentov došlo.  

na základe vyššie uvedeného sa nám pracovná hypotéza potvrdila. 

 

Záver  

 

Vychádzajúc zo skúmania znalca z odboru grafológie bolo zistené že pri podpisoch 

respondentov po podaní alkoholického nápoja v porovnaní s ich podpismi vyhotovenými bez 

podania alkoholického nápoja ku zmenám v podpise došlo u všetkých respondentoch nie však 
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rovnakým spôsobom. V niektorých prípadoch boli zmeny diskrétnejšie, menej nápadné a aj 

štatisticky málo významné. Boli spozorované zmeny ako širší písmový obraz (nárast primárnej 

a sekundárnej šírky, plnšie oválové tvary a obraty), zvýšená rytmická labilita, väčšia alebo 

variabilnejšia výška strednej zóny písmen, menej presné horizontálno-vertikálne usporiadanie 

podpisov.  

Znalec z odboru písmoznalectva – odvetvie ručné písmo odborným skúmaním spozoroval že 

v niektorých prípadoch sa zmenila celková veľkosť písma, v niektorých bol podpis 

zjednodušený a v niektorých nastali zmeny vo všeobecnej a zvláštnej rovine. 

Zo skúmaných celkovo 320 podpisov znalci z odboru grafológie a odboru písmoznalectva – 

odvetvie ručné písmo nevedeli jednoznačne určiť či podpisy boli vyhotovené pod vplyvom 

alkoholu z dôvodu, že odbor grafológia ako ani odbor písmoznalectvo nedisponuje 

dostatočným poznaním, ani metodickou pomôckou v ktorej by boli  špecifikované znaky 

charakteristické pre písmo so zmenou pod vplyvom alkoholu u osôb nie závislých na alkohole. 

Práve výskumy realizované v uvedenej problematike by mohli napomôcť k poznaniu 

odborných súvislostí a zákonitostí v súvislostí s užívaním alkoholu a v ich možných prejavoch 

v rukopise a boli by pre odborníkov veľkým prínosom pri riešení niektorých špecifických úloh.  

Zo štúdií z oblastí neuorológie a neurobiochémie vyplýva, že k podobným zmenám v ľudskom 

organizme môžu dôjsť aj vplyvom chorôb, liekov používaných na liečbu neurotických ochorení 

(epilepsia) diasepam, nitrasepam a podobne, ktoré taktiež ako alkohol majú psychotropné 

účinky.  

Z uvedeného vyplýva, že aktuálne poznanie bude potrebné v budúcnosti oveľa intenzívnejšie 

rozšíriť pomocou exaktných výskumov nielen v medicínskych odboroch (neurológie, 

neuropsychológia, psychiatria) ale aj v písmoznalectve a kriminalistike. Považujeme za 

potrebné výsledky výskumu aplikovať na väčšej vzorke respondentov za účelom získavania 

nových vedeckých poznatkov pre rozvoj vedy a techniky.   
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Charakteristika vybraných trestných činů z nenávisti 

 

Jan Novak 

 

Abstrakt 

V současnosti se stále častěji setkáváme s projevy extremismu, a zejména jeho odvětvím 

terorismu, které se velmi často stávají předmětem sváru jednotlivých výkladů a nemožnosti 

nalezení jednotné hypotézy k charakteristice pojmových znaků, a to jak právních, tak volněji 

interpretovaných společností. Práce se zabývá výkladovými prostředky a zvláštnostmi pojmů, 

předmětů a způsoby jejich ověřování. 

 

Abstrakt  

At present, we are increasingly confronted with the manifestations of extremism and in 

particular, its sector of terrorism, are very often the subject of a conjecture of individual 

interpretations and the impossibility of finding a unified hypothesis on the characteristics of 

conceptual traits, both legal and freely interpreted. The work deals with the means of 

interpretation and the specifics of the terms, objects and methods of their verification 

 

Úvod 

 

V současné právní úpravě existují doposud mnohá právní úskalí, zejména ve vztahu k trestným 

činům spáchaným z nenávisti, které se jinak nazývají činy s extremistickým podtextem. 

Metodika vyšetřování těchto trestných činů bývá velmi variabilní, ale uhelným kamenem je 

mnohdy správná interpretace motivu jednání pachatele a také výkladová stanoviska, nálezy 

Ústavního soudu. Policejní orgán a státní zástupce mnohdy čelí kritice z důvodu vágní 

interpretace. Cílem odborného textu je charakterizovat a poukázat na systematický vývoj a 

zpřesňování některých forem páchané trestné činnosti, a také na vývoj pojmového rámce u 

některých trestných činů.  

V současnosti s ohledem na společenské postavení jednotlivých struktur pachatelů se projevy 

extremismu, a zejména jeho odvětví terorismu, velmi často stávají předmětem sváru 

jednotlivých výkladů a nemožnosti nalezení jednotné hypotézy k charakteristice pojmových 

znaků, a to jak právních, tak volněji interpretovaných společností. Je nutné si však uvědomit, 

že protispolečenské následky, které jednání těchto pachatelů vykazují, jsou mnohdy velmi 

vysoké a v některých případech i těžko odstranitelné. Takového jednání se nejčastěji dopouštějí 

mladí pachatelé s určitým druhem frustrace, která mnohdy může být motivem jejich jednání. 

Tento druh jednání se dnes s příchodem masových komunikačních prostředků velmi často 

přenáší do veřejného prostoru a do veřejné informační sítě. Mnohdy nesouhlas s 

psanými právními hodnotami a principy státu, nikoliv však kritika, která je přípustná, končí 

porušováním právních norem a narušením právního prostoru jiných osob s destruktivní 

klamnou ideologií. Takováto neakceptace práva má za následek porušování základních 

demokratických hodnot, kterými jsou rovnost lidí v důstojnosti a v právech, právo na život, na 

zdraví, svoboda vyznání, volnost v politických právech a ochrana  menšinových práv. Jedná se 

tedy o problémy vnímání, respektu k právům národnostních a jiných menšin, o práva národů 

na sebeurčení a emancipaci.  
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Extremismus je častěji chápan jako jednání, které je v určující části zjednodušující nebo 

částečně či zcela klamavé, mnohdy ideologicky motivované prohlášení, protisystémové  

a protispolečenské.  

 

Charakteristika ústavního vymezení trestního postihu extremismu v České republice 

Ústava České republiky vychází zejména ze zásad a principů majority a ochrany práv 

menšin145. Zakládá se na ofertě rozhodnutí, na základě vyjádření souhlasu většiny občanů, ač 

třeba skrze své zástupce. Ochrana menšin spočívá zejména v právu na postavení a skutečnou 

možnost stát se většinou na základě demokratického zápolení ve volbách. Je tedy nutné si 

uvědomit tu skutečnost, že nechápeme pouze jako menšiny skupiny obyvatel, které jsou pouze 

etnicky odlišné, ale i např. jazykově, národnostně, etnicky, politicky, nábožensky i sociálně 

odlišné. Jsou i takové skupiny, jednotlivci, kteří se odlišuji jakkoliv od daného názorového 

proudu. 

Ochrana práv menšiny zároveň znamená, že s jejími právy nemůže nikdo disponovat, a to 

dokonce ani lid sám. Nelze, aby většina legálně zakotvila pro určitou menšinu restrikci práv 

(např. svobody projevu, sdružování atd.), a tím jí znemožnila dostat na svou stranu další osoby 

a stát se tak většinou. Navíc by omezení základních práv pro menšinu mohlo být v rozporu  

s principem rovnosti občanů ve státě.   

Nezadatelnost a nezcizitelnost základních práv a svobod146 jsou založeny na myšlence, že 

jsou základními právy, jež člověk získal svým narozením. Pak je nesporné, že stát je musí 

garantovat, zabezpečovat výkonem práv, rozvíjet je, ale v žádném ohledu nemohou být zrušena. 

Nezadatelnost lidských práv ve své elementární podstatě znamená, že se jich člověk nemůže 

vzdát i kdyby chtěl. Nemůže je ani na jiného převést (nezcizitelnost). Listina základních práv  

a svobod v čl. 1 větě druhé přímo hovoří o nezadatelnosti, nezrušitelnosti, nepromlčitelnosti  

a nezcizitelnosti práv a svobod. Česká republika je podle čl. 1 odst. 1 Ústavy stát založený na 

úctě k lidským právům a svobodám člověka a občana.   

Uvedené premise nachází své ztotožnění nebo odraz v jednotlivých zákonných a podzákonných 

právních normách. Právní normy je blížeji popisují např. v úpravě trestního práva, které má 

povahu „ultima ratio“, tedy plní ve společnosti druhotnou úlohu. Objevují se v současnosti  

v platném trestním zákoníku147 v ust. § 12 uvádí ve věci Zásady zákonnosti a zásada subsidiarity 

trestní represe, že:  

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich 

spáchání uložit.                                             

(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat 

jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle 

jiného právního předpisu.   

 

Pojem a předmět extremismu  

Extremismus můžeme zkoumat z několika pohledů, a to v rovině politologické, sociologické  

a kriminologické. Extremismus lze vymezit jako soubor určitých sociálně patologických jevů 

vytvářených více či méně organizovanými skupinami osob a příznivci těchto skupin, 

s primárním zájmem k odepření základních hodnot, norem a způsobů chování platných  

                                                           
145 Čl. 6 Ústavy ČR, č. 1/1993 Sb. 
146 Čl. 1 Ústavy ČR, č. 1/1993 Sb. 
147 Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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v aktuální společnosti. Slovo aktuální je velmi podstatné zejména z hlediska kontinuálního 

vývoje společnosti, neboť to, co v minulosti bylo považováno za negativní faktor, může již být 

současnou společností přijato. Z pohledu nadnárodního, to, co společnost na jiném místě 

přijala, může být jinde nepřekonatelným problémem. Jedná se spíše o problém liberalismu, 

konzervatismu společnosti či zvyklostí. 

Nejčastěji diskutované pojetí pojmu Extremismus a jeho vymezení příslušníky policie se 

pokládá převážně dle způsobu provedení násilné, verbální, symbolické, grafické, numerické  

a kombinované aktivity jednotlivců nebo skupin, upevňujících svou sounáležitost a typicky se 

odchylujících z všeobecně uznávaných norem prostřednictvím verbálních prvků s verbálními 

prvky netolerantnosti, nesnášenlivosti, jednostranného pohledu a s odmítavým postojem ke 

konsensu a kompromisu, napadající samou podstatu státu, život, zdraví nebo cizí majetek. 

Na základě shora sepsaných faktů můžeme hovořit o problematice trestných činů  

s extremistickým podtextem, který je víceoborového charakteru, a proto je nutno jej tedy 

aplikovat kompetencí z mnoha různých vědních oborů, které zabezpečí objektivní a řádné 

kriminalistické zhodnocení dané problematiky. Z uvedeného je zřejmé, že je nutno také použít 

specifické kriminalistické metodiky ke shromažďování důkazů a specifické metodologické 

postupy k hodnocení získaných informací. To vše dle potřeb orgánů činných v trestním řízení 

a dle konstrukce skutkové podstaty trestné činnosti. V závislosti na tom je třeba ze strany orgánu 

činného v trestním řízení volit i otázky pro případné odborné zkoumání.        

Společnými znaky u předmětu extremismu mohou být zejména: 

a) netolerantnost 

b) nesnášenlivost 

c) nezákonnost 

d) nedemokratičnost 

Z takového jednání je však později patrné, že nevystačíme pouze s touto teorií znaků, ale je 

velmi žádoucí se nadále zabývat obligatorními znaky148 skutkových podstat jednotlivých 

trestných činu a motivem pachatele k páchání trestné činnosti. 

Trestní řád v § 89 odst. 1 TrŘ. konstatuje, že je nutné se zabývat při objasňování trestné činnosti 

zejména základními skutečnostmi, avšak pro bližší poznání je nutné také zkoumat zejména: 

a) motivaci trestného činu, 

b) způsoby, prostředky a intenzitu, 

c) obsah projevů, 

d) ideologii, projevy, způsoby propagace, charakter a zaměření, druhy a formy pomoci, 

e) okolnosti proorganizovanosti, strukturu skupiny, rozdělení úkolů, míru iniciativy  

a aktivity jednotlivých osob.149 

 

                                                           
148 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC. Teorie a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, s. 399, 2009. ISBN 978-80-7380-214-1. 

149 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC. Teorie a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. 401, 2009. ISBN 978-80-7380-214-1. 
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Podpora a propagace 

Cílem odborného textu není pojmout celkovou problematiku extremismu, ale jak je zmíněno v 

úvodu, některé jeho části. Při zkoumání se velmi často dostaneme do výkladového problému 

k některým shora uvedeným částem vyjmenovaných trestných činů, a to v případech obsahu 

projevů, ideologii, propagací atp. V rámci vyšetřování trestných činu s extrémistickým 

podtextem je potřeba věnovat náležitou pozornost  charakteru spáchaného trestného činu, 

rozboru skutkové podstaty trestného činu, zejména zavinění uvedeného v subjektivní stránce 

trestného činu. U některých případů se můžeme setkat se zvláštností, že pachatel užíval 

symboly hnutí, které potlačují práva a svobody občanů, ale nevěděl, že tyto symboly tato hnutí 

užívají. Obdobným případem je prodej kopií oblečení s tématikou grafických symbolů nebo 

nápisů na tržnicích či prostřednictvím veřejné sítě, avšak s ohledem na získání materiálního 

prospěchu, nikoli však šíření ideologie nebo intolerance. V některé argumentaci pachatelů lze 

nalézt i skutečnosti, že nemohou propagovat např. již zaniklé hnutí nebo se k němu hlásit. 

K uvedenému právě proto Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí poukazuje na skutečnost 

„…skupina osob alespoň částečně organizovaná, byť třeba formálně neregistrovaná, směřující 

k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či třídní 

zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Pro naplnění znaků této skutkové podstaty je nutné, aby 

hnutí existovalo v době, kdy je pachatel podporoval či propagoval, a to byť v jeho 

modifikované podobě (např. neofašistické nebo neonacistické hnutí apod.).“150  

Lze tedy argumentačně říci, že pokud hnutí vychází z již zaniklého hnutí a naplňuje rasovou, 

národnostní  nebo jinou zášť stejně jako hnutí zaniklé a tedy trvá v době spáchání skutku, pak  

pachatel naplnil skutkovou podstatu trestného činu propagace. Obdobně tedy lze aplikovat toto 

rozhodnutí i v případě propagace symbolů těchto hnutí nebo myšlenkových ideí. O tomto dále 

hovoří rozhodnutí Nejvyššího soudu, a to v části: „ Existujícím hnutím tedy v tomto smyslu může 

být i takové hnutí, které navazuje v modifikované podobě na již neexistující hnutí (např. 

neofašistické nebo neonacistické hnutí apod.), pokud využívá např. ideologie, symbolů, 

pozdravů a dalších atributů již zaniklého hnutí…“151  

Dalším zajímavým momentem je podpora těchto hnutí a aplikace v rámci vyšetřovacích 

úkonu. Nejvyšší soud konstatoval v rozhodnutí, že: “ Podpora hnutí směřujícího k potlačování 

práv a svobod může mít podobu materiální (např. poskytnutí finančních darů, technických 

prostředků apod.) nebo morální (např. získávání přívrženců, umožnění publikace jeho 

záměrů či ideologie atd.) a spočívá v jednání, které má takové hnutí posílit, popřípadě získat 

mu další přívržence152. Zde ve velké míře je nutno ihned v úvodu trestního řízení, ve stádiu   

přípravného řízení, užít operativně pátrací úkony k zajištění např. webových stránek, zejména 

s ohledem na přístupy autora textů, modifikace a aktualizace textů. Z praktického hlediska 

mohou vzniknout komplikace zejména u zadokumentování jevů přístupů v reálném čase  -  

záznamů o telekomunikačním provozu v § 88 odst. 1 TrŘ, s užitím jiných operativně 

dokumentačních prostředků. U základních skutkových podstat je nereálné toto použití. 

K zadokumentování morální podpory lze využít kombinačně metodiky organizované trestné 

činnosti, a to s cílem určení druhu organizovanosti, její struktury, rozdělení kompetencí atp. 

V některých případech zejména u neregistrovaných hnutí se vyskytuje hledisko náhodnosti 

uskupení, jejímž cílem může být naplnění ideologií i fyzické nenávisti. Nejčastěji se můžeme 

setkat s prolínáním krajní pravice i levice,  s fotbalovými radikálními fanoušky. Některé 

skupiny dokonce mohou vyžadovat při vstupu do těchto organizací určitý druh rituálu, nebo 

jakého si obřadu pro mladistvé. 

                                                           
150 Nejvyšší soud, Tpjn 302/2005, R 11/2007. 
151 Tamtéž. 
152 Nejvyšší soud 5 Tdo 337/2002. 
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K výkladu slova hnutí je uvedeno v rozhodnutí, že hnutí by mělo existovat alespoň v hrubých 

rysech. Hrubý rys charakterizován jako určitá  zvláštnost předmětu a pro vyšetřující orgány 

pro zahájení trestního řízení tedy ukládá povinnost zadokumentovat existenci alespoň v době 

spáchaného trestného činu, kdy je pachatel podporoval či propagoval a specialitou  oproti jiným 

metodikám, je nutnost dokumentace důkazy jakožto výpovědí svědků,  letáky nebo jinými 

písemnými materiály takových hnutí, jejich internetové stránky, videozáznamy či 

zvukové záznamy akcí hnutí nebo projevů jejich představitelů, ale také zprávy orgánů 

monitorujících jejich činnost a znalecké posudky. Zde však také nevylučuje možnost, aby 

vyšetřující orgány pro zlepšení dokumentace popisu skutku užili v prvotních operativně 

pátracích úkonech i formu hodnocení pachatelů a jejich  účasti na aktivitách těchto hnutí.  

U hnutí, kde pachatelé určitou formou (např. vylepováním letáku, psaním článků, tištěných  

i internetových atp.), se spolupodílí na pokračování tohoto hnutí, můžeme hovořit i s obsahu 

těchto článků za určitých předpokladů i o projevu sympatií k tomuto hnutí. Nejvyšší soud 

k projevu sympatií uvedl v rozhodnutí: „že propagací a projevy sympatií k zaniklému hnutí 

(organizaci) může za jistých okolností docházet k naplnění skutkové podstaty propagace  

a podpory hnutí směřujících k potlačení práv svobod člověka, pakliže však aktér propaguje ty 

(násilné) projevy takových historických a již zaniklých hnutí, které se výrazně vyznačovaly 

aktivitami v oblasti popírání přirozenoprávních práv člověka..“153.  

 

Závěr 

 

V  přípravném řízení jsou postaveny vyšetřující orgány od samotného počátku před velmi 

složitou strukturu spáchaného trestného činu. Trestný čin musí posuzovat z mnoha ohledů a 

vyšetřování je už v počátku komplikované. Jak bylo popsáno v samotné struktuře skutkové 

podstaty trestného činu, je forma zavinění vyžadována úmyslná, že pachatel chtěl způsobem 

uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo 

věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že jej 

způsobí, byl s tím srozuměn154. Charakteristika jednání pachatele a jím spáchaného trestného 

činu patří mezi velmi obtížné. U některých symbolů je již od počátku známo, že tyto užívali již 

zaniklá hnutí a jejich interpretace je široké veřejnosti známá. Vyšší náročnost pro dokazování 

přinášejí symboly, projevy atp., které nejsou běžně známé společnosti, a právě proto je jejich 

odhalování, ale zejména dokazování velmi těžké, neboť mnohdy pachatele argumentují, že jim 

není znám význam těchto symbolů a projevů. V odborném textu dále poukazuji na skutečnosti, 

které jsou už od počátku samotného vyšetřování předmětem zkoumání a roztříštěnost 

intepretace jednotlivých zvláštností předmětu a výkladových pojmů. Vyšetřování shora 

uvedených trestných činů se pak stává zvláštní a specifické s ohledem na použití různých druhů 

operativně pátrací činnosti, vyžaduje komplexní historicko-politologické a právní znalosti. Je 

také nutné se zabývat společenskou škodlivostí jednotlivých jednání, jako materiální stránkou 

trestného činům, a tedy i v duchu ústavního principu proporcionality, zda v projednávaném 

případě převažuje zájem společnosti na účinném stíhání takového jednání, zda použité 

prostředky trestní represe jsou oprávněné vzhledem ke sledovanému cíli. Zejména v případech 

spáchaného trestného činu s latentním symbolismem. České právo je dnes již velmi bohaté na 

konkrétní popisné struktury, ale formy jsou již více sofistikované a přinášejí při aplikaci 

v praktickém vyšetřování obtíže. 

 

                                                           
153 Nejvyšší soud 5 Tdo 337/2002. 
154 § 15, z. č. 40/2009 Sb. 
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Legalita postupu orgánů veřejné moci při dokazování obsahu 

internetových stránek  

 

Jiří Novotný 

 

Abstrakt 

Tento příspěvek se věnuje problematice legality postupu orgánů veřejné moci při dokazování 

obsahu prostřednictvím internetových stránek. Předkládaný text vychází z obhajoby 

kontrolované osoby ve správním řízení a následného řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu. Současně se příspěvek zaměřuje na postup orgánů veřejné moci před soudy a způsob, 

jakým orgány veřejné moci uplatňují svěřené pravomoci vůči jim nepodřízeným subjektům.  

 

Klíčová slova 

Dokazování, hodnocení důkazů, internetové stránky, legalita postupu orgánů veřejné moci, 

listina vzniklá vytištěním internetové stránky, správní orgán 

 

Abstract 

This post is dedicated to the legality of the procedure of public authorities in proving the content 

through the website. The text sources from the defense controlled persons in administrative 

proceedings and subsequent proceedings before the court in an action against a decision of a 

public authority. At the same time, the contribution focuses on the process of public authorities 

before the courts and the way in which public authorities apply the powers vested in them to 

the unsubordinated subjects. 

 

Keywords 

Keywords: evidence, evaluation of evidence, the website, the legality of the procedure of public 

authorities, resulting document printing websites, public authority 

 

1 Dokazování obsahu internetové stránky  

 

V průběhu roku 2014 jsem byl požádán svým plzeňským kolegou, advokátem, o pomoc při 

přípravě a sestavování obhajoby jeho klienta, který byl jako podnikatel na základě rozhodnutí 

správního orgánu v prvním stupni (České obchodní inspekce) uznán vinným z porušení 

povinností uvedených v ust. § 4 zákona o spotřebitelském úvěru155, když jím učiněná nabídka 

vázaného spotřebitelského úvěru prostřednictvím reklamy na internetových stránkách 

neobsahovala jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu 

informace uvedené v příloze č. 1 citovaného zákona.156 V předmětném správním řízení a jemu 

                                                           
155 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění. 
156 Rozhodnutím správního orgánu v prvním stupni byl kontrolovaný klient uznán vinným z naplnění znaků 

skutkové podstaty dle ust. § 20 odst. 1 písm. a) zákona o spotřebitelském úvěru, za což mu bylo správním orgánem 

dle ust. § 20 odst. 5 písm. a) zákona o spotřebitelském úvěru uložena pokuta ve výši: 50.000,- Kč a dle ust. § 79 
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předcházející kontrole (správním dozoru) byla jediným důkazem, na základě kterého byl 

kontrolovaný klient správním orgánem nejprve příkazem, následně rozhodnutím ve správní 

řízení, uznán vinným ze spáchání shora zmíněného správního deliktu, tištěná podoba 

internetových stránek kontrolovaného klienta.  

Klíčovou v celé věci bylo provedení důkazního prostředku, tištěné podoby obsahu 

internetových stránek kontrolovaného klienta, který inspektoři vytiskli z počítače, 

pravděpodobně prostřednictvím volby tisk v záložce soubor otevřeného internetového 

prohlížeče. Pokud si některý čtenář tohoto příspěvku zkoušel provést tisk internetové stránky, 

která ho na internetu zaujala, či chtěl mít její obsah uschovaný v tištěné podobě, zcela určitě 

zjistil, tak jako já před mnoha lety, že tištěná podoba prohlížených internetových stránek 

prostřednictvím této volby dozná podoby textového formátu, nikterak odlišného od dokumentu 

typu Word, jež sice některé informace prohlížené internetové stránky obsahuje, avšak zdaleka 

ne všechny a zdaleka ne vždy v pořadí, v jakém je internetová stránka zobrazena na obrazovce 

daného zařízení. Zásadním při tomto způsobu tisku internetové stránky je však zjištění, že  

u takto provedeného tisku obsahu internetové stránky zcela absentuje její grafická podoba, která 

je omezena na text, obvykle vytištěný na několika listech papíru bez jakéhokoli pozadí  

a interaktivních odkazů či grafických prvků.  

První otázka, která mě při sestavování obhajoby a hodnocení takto provedeného důkazního 

prostředku napadla, byla otázka, z jakého důvodu správní orgán nevyužil rozšířeně používanou 

funkci PritScrn či v novějších verzích programu Windows možnost pořízení výstřižku 

(fotografie) prohlížené obrazovky. Tímto způsobem pořízený důkazní prostředek by se přeci 

jenom více blížil podobě internetových stránek, které mohl případný spotřebitel (zákazník 

kontrolovaného klienta) prohlížet, a vypovídající hodnota snímku obrazovky by byla zcela jistě 

nesrovnatelně větší, než tištěná podoba internetových stránek pořízená správním orgánem. 

V tomto ohledu jsem již v rámci odvolání ve správním řízení sestavil obhajobu postavenou na 

tvrzení, že jediným relevantním důkazem byl tzv. „PrintScrn“ obrazovky (fotografie 

obrazovky) počítače, ze které by byl jasně zřetelný obsah webové stránky žalobce, graficky  

a obsahově nezaměnitelný s jeho elektronickou webovou prezentací a jeho vlastní identickou 

doménou. Na základě tohoto mého tvrzení jsem označil v odvolání důkazní prostředek pořízený 

správním orgánem za prostředek bez vypovídací hodnoty, zavádějící a důkazní prostředek, 

který může jakákoli osoba pořídit bez vědomí kontrolované osoby v programu Word, jehož 

tištěná podoba se od běžného dokumentu Word vůbec neodlišuje. V tomto ohledu jsem namítl 

nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu vydaného v prvním stupni a to z toho 

důvodu, že skutková zjištění nemají oporu v provedeném dokazování. Kromě jiných odvolacích 

důvodu jsem obranu oprávněných zájmů kontrolovaného klienta stavěl především na 

nedostatečném zjištění skutkového stavu, neb v rámci provedené kontroly a následného 

správního řízení nebyl proveden (mimo zmíněnou tištěnou podobu internetových stránek) 

žádný jiný důkazní prostředek, ze kterého by bylo možné dovozovat závěr, že kontrolovaný 

svým jednáním spáchal správní delikt, tedy že nesplnil povinnosti uložené jemu zákonem  

o spotřebitelském úvěru.  

Nadřízený správní orgán podané odvolání zamítl a rozhodnutí správního orgánu v prvním 

stupni potvrdil s tím, že podoba internetových stránek založená ve spise správního orgánu, jejíž 

pravost zpochybňuji, není dokumentem formátu Word, ale podle vyhotoveného kontrolního 

protokolu podoba stránky, která vznikla přímým vytištěním z internetového prohlížeče. 

                                                           
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) povinnost nahradit náklady řízení paušální 

částkou ve výši: 1.000,- Kč (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24.08.2016, čj. 1 As 80/2016 

– 30).  
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Odvolací orgán k tomuto dále poznamenal, že dle jeho názoru se jedná o obsah internetové 

stránky s uvedením doménového jména, data a přesného času vytištění na každé straně s tím, 

že grafické prvky byly podstatně zredukovány, přičemž takto vytištěná internetová stránka byla 

následně naskenována a uložena ve formátu pdf, což měl odvolací orgán zjistit z elektronického 

spisu. Nadřízený správní orgán své tvrzení uzavřel s tím, že ačkoli nebyla zachycena obrazovka 

s internetovou stránkou kontrolovaného otevřenou v prohlížeči, považuje odvolací správní 

orgán skutkový stav za dostatečně zdokumentovaný postupem, který provedl správní orgán 

v prvním stupni.  

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu byla na základě přání klienta podána žaloba podle soudního 

řádu správního, kterou krajský soud považoval za důvodnou a žalobou napadené rozhodnutí 

správního orgánu zrušil. Krajský soud shledal důvodnými dvě námitky, kdy správnímu orgánu 

vytkl nedostatečné zjištění skutkového stavu, když jediným podkladem pro napadené 

rozhodnutí byla tištěná podoba internetových stránek, a dále pak vadu řízení, která spočívala 

v absenci dokazování listinou postupem dle § 53 správního řádu.  

Proti rozhodnutí krajského soudu podal správní orgán kasační stížnost, v rámci které správní 

orgán ve vztahu ke zjištěnému skutkového stavu uvedl, že ani preferovaný způsob zachycení 

obsahu internetové stránky za pomoci funkce „printscreen“ není samospásný. Dle správního 

orgánu bylo nutné hodnotit v předmětném řízení důkazy ve spojení s dalšími skutečnostmi 

vyplývajícími z průběhu kontroly, kdy v předmětné kontrole byl sepsán protokol, ve kterém 

pracovníci inspektorátu popsali vzhled předmětné internetové stránky a její zákonné nedostatky 

spočívající v absenci povinných údajů a takto zachycený skutkový stav pracovníci podložili 

předmětným výtiskem internetové stránky, ze které je jasné, kdy a kde se stránka na internetu 

nacházela a vzhledem k tomu, že kontrolní protokol bez jakýchkoliv výhrad zaměstnanec 

kontrolované osoby podepsal a obsahu protokolu kontrolovaný nijak neprotestoval a ani podaný 

odpor proti příkazu zachycený obsah internetových stránek v něm nezpochybňoval, setrval 

správní orgán na stanovisku, že jím učiněná skutková zjištění byly dostatečná a bez vad. 

Ačkoli správní orgán v kasační stížnosti připustil, že některé prvky části textu či grafiky 

internetové stránky se při tisku deformují, vzhledem k tomu, že kontrolovaný výslovně netvrdil, 

že absentující informace se nacházely v těch prvcích či v interaktivní části textu či grafiky, které 

se při tisku internetové stránky eliminovány, měl správní orgán důvodně za to, že jím provedené 

(dokazování) zachycení internetových stránek v tištěné podobě dostatečně ozřejmilo jejich 

obsah. Krajský soud dle mínění správního orgánu tuto otázku vyhodnotil nesprávně. Z tohoto 

důvodu správní orgán v kasační stížnosti navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek 

krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Z naší strany bylo za kontrolovaného klienta 

ke kasační stížnosti podané správním orgánem pouze sděleno, že rozhodnutí krajského soudu 

považujeme za správné a zákonné.  

Nejvyšší správní soud kasační stížnost podanou správním orgánem zamítl pro nedůvodnost. 

V odůvodnění svého rozhodnutí Nejvyšší správní soud uvedl, že se v rámci své rozhodovací 

činnosti již k postupu zachycení obsahu internetových stránek opakovaně ve svých 

rozhodnutích vyjadřoval.157 K postupu správního orgánu ale Nejvyšší správní soud uvedl, že 

                                                           
157 Např. tak, že „obsah jedné a té samé internetové stránky vzhledem k povaze internetu může být - a obvykle též 

je - proměnlivý v čase (srov. rozsudek NSS ze dne 15. 4. 2009, čj. 1 As 30/2009 – 70, věc Adam Berčík proti Úřadu 

městského obvodu Ústí nad Labem – město, bod 28). […] Pokud tedy správní orgán nezachytí stav internetové 

stránky, kterou vzal v potaz pro své rozhodování, ať již tiskem nebo uložením na elektronický nosič dat, znemožní 

tak v podstatě správnímu soudu úkol vycházet při přezkumu rozhodnutí ze skutkového stavu, který tu byl v době 

rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Není totiž žádná záruka, že informace na určité internetové 

stránce budou v okamžik soudního přezkumu odpovídat informacím, které na určité internetové stránce byly 

v okamžik správního rozhodnutí“ (rozsudek ze dne 12. 4. 2011, č. j. 1 As 33/2011 – 58, bod 27). 
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správní orgány nejsou § 51 odst. 1 správního řádu v zásadě omezeny ve výběru důkazních 

prostředků. Dle Nejvyššího správního soudu je více cest k prokázání obsahu internetové 

stránky, přičemž snímek obrazovky i pouze vytištěná stránka jsou přípustnými způsoby.  

V tomto ohledu se dle Nejvyššího správního soudu názor krajského soudu a správního orgánu 

zásadně nelišil, odlišným však byl však pohled na věrohodnost a dostatečnost zachycení 

reálného obsahu internetových stránek. Věrné zachycení obsahu internetových stránek však dle 

Nejvyššího správního soudu závisí na tom, jakou část obsahu internetových stránek je třeba 

dokázat. Pokud je třeba dokázat tvrzení uvedené v textu publikovaném na internetových 

stránkách, postačí vytištění části stránky s textem bez grafických prvků. V případě, že však 

nepůjde jen o text, ale i jím doprovázené grafické prvky (např. obrázky zboží, ilustrace atp.), 

zachycení obsahu stránky musí být provedeno tak, aby i tyto prvky nebyly deformovány či 

eliminovány. Podle nejvyššího správního soudu právě „…způsob zachycení obsahu 

internetových stránek předurčuje rovněž to, zda je předmětem dokazování otázka, zda konkrétní 

informace s konkrétním obsahem na stránkách publikována byla (např. zda byl na internetu 

publikován dehonestující článek), anebo je předmětem dokazování absence určité informace 

na internetové stránce (např. právě neuvedení povinných náležitostí reklamy). Zatímco v 

prvním případě by vytištění internetové stránky dokumentující pouze existenci prokazované 

skutečnosti dostačovalo, ve druhém případě je třeba zachytit podobu internetové stránky 

komplexněji.“ Z tohoto důvodu je tedy dle Nejvyššího správního soudu nutné zdokumentovat 

všechny prvky internetové stránky, které by reálně byly schopné nést určité sdělení, které na 

stránkách má absentovat. 

Řízení o kasační stížnosti pak Nejvyšší správní soudu uzavřel s tím, že správní orgán 

kontrolovaného klienta potrestal za to, že jasným, výstižným a zřetelným způsobem v reklamě 

na internetových stránkách neuvedl určité informace o nabízeném spotřebitelském úvěru, 

přičemž právě zachycením internetové stránky tiskem se mohly vytratit nejenom určité grafické 

prvky, ale i prvky obsahující plnohodnotný text a veškeré odkazy směrující uživatele na další 

informace, přičemž právě v těchto částech se dle Nejvyššího správního soudu zákonem 

požadované informace o úvěru mohly jasně, výstižně a zřetelně nacházet. Jinými slovy, při 

pořizování věrné podoby internetových stránek je potřeba rozlišovat, zda se má internetovou 

stránkou dokázat tvrzení uvedené v textu publikovaném na internetových stránkách, či nepůjde 

jen o text, ale i o grafické prvky. V takovém případě musí být zachycení obsahu internetové 

stránky provedeno tak, aby i tyto prvky nebyly tištěnou podobou deformovány či eliminovány.  

Důležité je však dle mého mínění však i zjištění, že správní orgány nedostály své povinnosti 

zjistit skutkový stav věci tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti, když jím provedeným 

zachycení obsahu internetové stránky, nebylo možné jednoznačně dovodit, že požadované 

informace na internetové stránce uvedeny nebyly, a takovou vadu se nesnažily v řízení samy 

odstranit např. vlastním doplněním dokazování v odvolacím řízení ve smyslu prověření, zda 

prvotním tiskem eliminované prvky internetové stránky, požadované informace neobsahovaly, 

tak jak sám Nejvyšší soud pro další řízení navrhoval.  

Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu následně vyplynula právní věta, kdy pro případ, že 

je dokazovanou skutečností neuvedení určité obsahové informace na internetové stránce, 

případně grafická nebo vizuální podoba stránky, tak listina vzniklá jejím vytištěním, které 

mohlo určité části stránky potenciálně obsahující předmětné informace nezachytit, není sama o 

sobě ke zjištění věrného obsahu stránky dostatečná.  

 

 

 



233 

 

2 Legalita postupu orgánů veřejné moci při dokazování  

 

Ačkoli se tedy shora zmíněné řízení před správním soudem zabývalo především hledání 

odpovědi na otázku, jakým způsobem je možné dostatečně zachytit obsah internetové stránky, 

nelze v celé věci odhlédnout od snahy správního orgánu (České obchodní inspekce) zvrátit 

vývoj soudního řízení ve svůj prospěch způsobem, který zcela zásadně upíral kontrolované 

osobě práva, jež jí jsou zaručeny nejenom správním řádem, ale především Listinou základnách 

práv a svobod.158 Podle mého názoru tak poměrně bez povšimnutí zůstala argumentace 

správního orgánu, který na podporu svého tvrzení uvedl, že důkazy je nutné hodnotit ve spojení 

s dalšími skutečnostmi vyplývajícími z průběhu kontroly, kterými dle správního orgánu byla 

skutečnost, že zaměstnanec kontrolovaného bez jakýchkoli výhrad kontrolní protokol podepsal 

a proti jeho obsahu ani následně kontrolovaný nijak neprotestoval; a dále skutečnost, že odpor 

proti příkazu podal kontrolovaný z jiných důvodů, když zachycený obsah internetových stránek 

v něm vůbec nezpochybňoval.  

Zamyslím-li se blíže nad touto argumentací správního orgánu (inspektorátu), nemohu 

přehlédnout jeho snahu o vnesení či vytvoření svévolné koncentrace řízení, ale současně  

o nastavení postupu hodnocení provedeného důkazu naprosto nepřijatelným způsobem. 

Správním orgánem zamýšlená koncentrace by ve svém nejkrajnějším případě zapříčinila to, že 

účastník by se dle správního orgánu nemohl domáhat ve správním (či jiném řízení) skutečností, 

které již v počátku neuvedl v podaném odporu; nebo která by zamezila přijetí návrhu na 

provedení důkazního prostředku z toho důvodu, že jej osoba, která podepsala protokol, do 

protokolu již při jeho podpisu jako návrh neuvedla. Zcela zásadně nebezpečnou tendencí by 

pak bylo hodnocení důkazu v jakémkoli řízení ve spojení s dalšími skutečnostmi vyplývajícími 

z průběhu kontroly či průběhu takového řízení. Jakým způsobem by ale následně orgán veřejné 

moci zajistil rovné a spravedlivé podmínky při dokazování, když průběh každého řízení je 

originální množinou kumulující různorodé lidské jednání reagující na předchozí jednání 

účastníka či úřední úkony orgánů v průběhu řízení, již tvrzení správního orgánu neobsahuje.  

Věřím, že pro některé orgány veřejné moci by bylo velmi výhodné nastavit prvky koncentrace, 

které by znemožnily účastníkům domáhat se v řízení skutečností, které již v počátku neuvedli 

v podaném odporu, či které by znemožnily podat návrhy na provedení jiných důkazních 

prostředků, než ty, které účastník nezmínil při zahájení řízení. Obdobě by také bylo velmi 

jednoduché hodnotit důkazy čistě subjektivním pohledem orgánu veřejné moci s ohledem na 

to, jak účastník v tom kterém řízení či při prováděné kontrole vůči orgánům veřejné moci 

vystupoval. Takovéto snahy je však nutné dle mého kategoricky odmítnout.  

Koncentrace je ve správním řízení upravena v ust. § 82 odst. 4 správního řádu159, jehož cílem 

je však zamezení nových skutečností a návrhů na provedení důkazů, jež by mohly cílenou 

snahou znemožnit správnímu orgánu rozhodnout v zákonem stanovených lhůtách160, nikoli 

snaha neumožnit účastníkům řízení domáhat se svých práv prostřednictvím návrhů či podání 

před vydáním rozhodnutí. Obdobně to platí i u odporu. Tento není nutné jakkoli odůvodňovat 

a případné odůvodnění nepůsobí překážku uplatnění jiných námitek, pokud se jejich potřeba 

                                                           
158 Listina základních práv a svobod, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2.  
159 Dle ust. § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, 

uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo 

důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. 
160 „Odpor, který nemusí být nijak odůvodňován, se podává u správního orgánu, který příkaz vydal, a lze jej učinit 

ve všech formách přípustných podle § 37 odst. 4.“ JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 2. vyd. V Praze: 

C. H. Beck, 2009. S. 512. 



234 

 

v průběhu řízení ukáže později. Princip a způsob hodnocení důkazů, postavený na subjektivních 

dojmech orgánů veřejné moci je pak nejen zcela nepřijatelný, ale především v rozporu s ust. § 

4 odst. 4 správního řádu, na základě kterého má správní orgán umožnit dotčeným osobám 

uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.161 

Ať již se tyto mé úvahy o snahách vnést orgánem veřejné moci do řízení další prvky 

koncentrace či nastavit nový způsob hodnocení důkazů mohou zdát jakkoli odvážné, nebezpečí 

které se v nich nejenom pro správní řízení skrývá, je snaha některých orgánů veřejné moci 

dosáhnout výsledků bez ohledu na zákonné limity či garantovaná základní lidská práva. Pokud 

by pak orgány veřejné moci postupovaly dle vlastních pravidel a subjektivně nastavených 

principů, znamenalo by to zcela jistě opuštění nejenom principů a zásad spravedlivého procesu, 

ale především rezignaci na identitu právního státu a výkonu veřejné moci jako služby veřejnosti.  

 

Literatura 

 

JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2009. xxvi, 640 s. Beckovy 

texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7400-157-4. 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. 2. 1996, sp. zn. III. ÚS 61/94, N 10/3 SbNU 51. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016, čj. 1 As 80/2016 – 30. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2011, č. j. 1 As 33/2011 – 58, bod 27). 

 

PhDr. et Mgr. Jiří Novotný  

Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

lektor 

e-mail: jiri.novotny@vsfs.cz  

  

                                                           
161 V tomto ohledu správní orgán zcela pominul základní princip práva na spravedlivý proces, ke kterému se 

Ústavní soud ČR vyjadřoval již dne 16. 2. 1996 v nálezu sp. zn. III.ÚS 61/94, N 10/3 SbNU 51: „Zákonem 

předepsanému postupu v úsilí o právo (zásadám spravedlivého procesu), vyplývající z Listiny základních práv a 

svobod (čl. 36 odst. 1), nutno proto rozuměti tak, že ve spojení s obecným procesním předpisem (o.s.ř.), v řízení 

před soudem (obecným), musí být dána jeho účastníkovi možnost vyjádřit se nejen k provedeným důkazům (čl. 38 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a k věci samé, ale také označit (navrhnout) důkazy, jejichž provedení pro 

zjištění (prokázání) svých tvrzení pokládá za potřebné.“   
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Kriminalistické identifikace  

(objektová, systémů, biometrická a systémový přístup) 

 a závěry znalců v procesu dokazování trestné činnosti 

 

Viktor Porada 

 

Abstrakt 

Moderní pojetí kriminalistiky vychází z fyzikální interpretace a následného matematického 

zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretaci stop trestného činu 

tento čin rekonstruovat a identifikovat pachatele. V předloženém sdělení je naznačena teorie 

systémového přístupu v procesu kriminalistické identifikace (objektová, systémů, biometrická) 

a dále jsou podrobněji prozkoumány možnosti stochastické shody a problematika kritérií ve 

znalecké praxi v souvislosti s dokazováním v trestním řízení ve vztahu k možnostem soudních 

znalců. 

 

Klíčová slova 

totožnost objektu, skupinová příslušnost, kategorické soudy, pravděpodobnost, stochastická 

identifikace, identifikace systémů, systémový přístup, biometrická identifikace 

 

Abstract 

The modern conception of criminalistics is based on the physical interpretation and subsequent 

mathematical processing of basic forensic problem, the correct interpretation of traces of the 

crime to reconstruct this crime and identify the perpetrator. In the present communication is 

implied theory systemic approach in the process of criminalistics identification (object, 

systems, biometrics), and are more, there are explored stochastic identification possibilities and 

many aspects of stochastic criteria in a practical expertise, modern new approaches and 

concepts in forensic identification in connection with substantiating evidence in criminal 

proceedings in relation to the possibilities of forensic experts. 

 

Keywords 

the identity of the object, group affiliation, categorical judgments, probability, stochastic 

identification, system identification 

 

Úvod 

 

Moderní pojetí kriminalistiky vychází z fyzikální interpretace a následného matematického 

zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretaci stop trestného činu 

tento čin rekonstruovat a identifikovat pachatele. Základní pojmy a teorie z nich vytvořené 

vycházejí z této jednoduché představy. Každý pachatel je materiálního (hmotného) původu  

a lze jej v zásadě usvědčit na základě jeho interakce (vzájemného působení, odrazu) s okolím. 

Každý pachatel totiž musí, i proti své vůli, respektovat fyzikální zákony bilance energie, 
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zachování hybnosti, hmoty, entropie případně i další. Interakce pachatele s okolím je dána 

právě těmito zákony bilance formulovanými pro příslušné specifické podmínky trestného činu. 

Správnou interpretaci těchto zákonů lze z nich určit velké množství parametrů 

charakterizujících pachatele. Rekonstrukce činu a identifikace pachatele je pak prováděná 

pomocí stejných parametrů, pomocí kterých je charakterizována jeho interakce s okolím 

(Porada 1987). 

V tradičním pojetí, které ovlivnilo vývoj filozofického myšlení, logiky i základů matematiky, 

je identita (totožnost) pokládána za vztah, který je určen splněním vymezeného kritéria. 

Kritérium identity je ovlivňováno povahou konceptuálního rámce a východisek, z nichž 

formulace identity (totožnosti) vychází.  

 

Identifikace objektová 

Identita je považována za vztah, a to v tom smyslu, že „něco“ je identické (totožné) s „něčím“ 

tehdy, jsou-li splněna vymezená kritéria. Tato kritéria totožnosti jsou běžné označovaná jako 

kritéria shody (Janíček a Porada 1995). 

a) Prvotní kritéria jsou připisována Leibnitzovi, jehož zákony logické totožnosti 

vymezují totožnost takto: „Objekty T1 a T2 jsou totožné tehdy a jen tehdy, jestliže všechny 

vlastnosti objektu T1 jsou zároveň vlastnostmi objektu T2“. Jinými slovy: „Za identické lze 

pokládat ty entity, o nichž platí, že vše to, co lze vypovědět o jedné z nich, lze také vypovědět 

o druhé.“  

b) V souladu s názory autorů publikace lze též formulovat i toto vymezení: 

Identifikace objektů je procesem přiřazování podstatných a charakteristických znaků, vlastností 

a projevů (tzv. markantů) známých u jednoho objektu T1 druhému objektu T2, s cílem vyslovit 

o T2 tvrzení: „Toto je též objekt T1“ nebo „Toto není objekt T1“.  

Takto vymezená identifikace má vztah k tzv. individuální identifikaci objektu, která je 

charakteristická právě pro kriminalistiku. 

c) Vedle Leibnitzova vymezení identifikace existuje i toto vymezení B. Russella: 

„T1 je identické s T2, jestliže T2 přísluší ke každé třídě, k níž přísluší T1“. Toto vymezení 

umožňuje posuzovat přiřaditelnost entity nebo více entit k určitým vymezeným třídám. 

d) L. Tondl ve svých úvahách o identifikaci uvádí, že: „termín identifikace nemusí 

označovat jen rozhodování o vztahu identity dvou nebo více entit, ale také o přiřaditelnosti 

(vymezených znaků, vlastností, vztahů nebo funkcí pozn. autorů) jen jedné z nich. Z tohoto 

pohledu mluvíme o identifikaci zjištěného jevu, identifikaci zjištěné poruchy“. V tomto pojetí 

pak identifikovat znamená určit, že „něco“ je určitá entita právě proto, že vykazuje určité 

konkrétní znaky, vlastnosti, projevy, že ve spojitosti s ní probíhají určité procesy apod., které 

jsme již předtím přiřadili právě stejným entitám, jaké teď identifikujeme. Takovéto pojetí 

identifikace ovšem nemůžeme zaměňovat s jakoukoliv poznávací činností, např.  

s experimentálním či výpočtovým vyšetřováním vlastností a chování určitého objektu, jak se to 

mnohdy děje. 

 

Identifikace systémů v kriminalistice 

Základní přístup k řešení úkolů v interdisciplinárních vědách, tedy i v kriminalistice je postaven 

na zvládnutí systémových přístupů. Systémový výzkum představuje souhrn vědeckých  

a technických, ekonomických a společenských problémů a jejich řešení pomocí koncepcí  

a technik systémového charakteru. Tvoří ho dvě základní složky (Janíček a Porada 1995; Porada 
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a Janíček 1996): Systémový přístup – stanoví obecná a metodologická východiska pro 

zkoumání reálných nebo teoretických objektů specificky popsaných a vyhodnocených jako 

systémy (kriminalistická identifikace a její systémové pojetí) a – dynamický stereotyp 

lokomoce člověka – systém identifikačních vlastností a znaků objektů identifikace (Janíček  

a Porada 1995; Porada a Janíček 1996) 

Soudobé pojetí identifikace systému lze formulovat takto:  

Identifikace systémů je specifické vytváření systému Σ(T) nad stopou a srovnávacím 

materiálem, pro řešení konkrétního problému P (T), které se skládá z těchto dvou 

nezastupitelných kroků: 

a) Na reálném objektu se experimentálně vyšetří hodnoty parametrů popisujících 

projevy objektu související s řešením problému P (T). Tento krok se označuje jako 

identifikační experiment. 

b) Hodnoty parametrů projevů objektu pak tvoří část vstupních parametrů do algoritmu 

An nepřímé (inverzní) úlohy pro určení identifikovaných veličin. Realizace 

algoritmu inverzní úlohy v rámci identifikace je tzv. identifikační výpočet (Porada 

a kol. 2001). 

 

Biometrická identifikace 

V současnosti se již v kriminalistické praxi aplikuje i biometrická identifikace, která se opírá 

se o biometrické charakteristiky lidského těla a jeho projevů. Podle základního principu identity 

(totožnosti), každá osoba je identická (totožná) jen a jen sama se sebou. Když vědecky 

prokážeme a v mnoha směrech je prokázáno, i pokud jde o lokomoci člověka, že naše fyzické 

a psychické charakteristiky jsou individuální, pak je lze úspěšně použít pro efektivní 

identifikaci osoby s velmi vysokým stupněm jedinečnosti.  

Biometrická identifikace je vlastně využití jedinečných, měřitelných fyzikálních nebo 

fyziologických znaků jako projevů člověka k jednoznačnému zjištění (identifikaci) nebo 

ověření (verifikaci) jeho identity (totožnosti), (Rak a kol. 2008). Předpokladem pro využití 

každé biometrické charakteristiky je jedinečnost, relativní stálost, praktická měřitelnost  

a technologická možnost dalšího automatického zpracování zaměřeného na vyhodnocování 

srovnávaných charakteristik, patřících různým jedincům.  

 

Teorie systémového přístupu v procesu kriminalistické identifikace 

Interdisciplinární systémový přístup s využitím technických věd v kriminalistických procesech 

autoři této publikace popsali již v monografii (Šimšík, Porada a kol. 2008), ale prvotní definice 

aplikace systémové teorie v kriminalistice vznikli o mnoho dřív (Porada 1987). Systémový 

přístup k identifikaci objektů přinesl nové pohledy na pojetí kriminalistiky, které vychází  

z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického 

problému, tj. správnou interpretaci stop trestného činu, způsob, jak tento čin rekonstruovat  

a identifikovat pachatele. 

Z tohoto moderního pohledu byla při konkrétních experimentech zkoumána (Porada 1987): 

a) identifikace jako proces ztotožňování objektů, 

b) schéma systémového přístupu, stav a struktura systému, 

c) kritérium shody reálného objektů s modelovým objektem, 
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d) vliv chyb na identifikaci. 

Systém je základním pojmem systémových teorií a přístupů a chceme-li porozumět současným 

trendům ve vědě, inženýrství, ale též i v kriminalistice, pak je nutno mít vyjasněn jeho význam. 

Charakteristikami kriminalistického objektu jsou všechny možné zjistitelné stopy na místě činu, 

které spolu se všemi relacemi mezi sebou definují systém. Systém je tedy množina parametrů 

(charakteristik) objektu a vztahů mezi nimi. Je tedy abstraktní (nemateriální) povahy. Je třeba 

mít na paměti, že velmi často se setkáváme s pojmem systém ve smyslu materiální systém (tedy 

objekt), a je tudíž třeba dbát, aby nedošlo k záměně dvou významů pojmu systém. Zde vše, co 

existuje v realitě a je materiální povahy, nazýváme objekt. Správně je tento objekt označován 

jako soustava, čímž se navíc zdůrazňuje jeho strukturovanost (Porada 1987; Janíček a Porada 

1995; Porada a kol. 2001). 

 

Identifikace jako proces ztotožňování objektu s modelem (srovnávacím vzorkem) 

Základní schéma procesu identifikace chování systému a jeho modelu uvádí (obr. 1). Uvedené 

schéma umožňuje analyzovat podstatné znaky tří etap identifikace/verifikace. Na tomto základě 

je aplikována matematicko-fyzikální varianta jako metoda provádění matematických modelů 

(Porada 1987). 

 

Obr. 1 - Základní schéma procesu identifikace. Zdroj: Porada, 1987 

 

 

V tomto pojetí se identifikační metody skládají v podstatě ze tří etap: 

 ze zjišťování chování systému při daných vnějších podmínkách; 

 z navržení hypotézy modelu; 

 z verifikace totožnosti sledovaných znaků chování systému a jeho modelu. 

V případě kriminalistické identifikace jde rovněž o ztotožňování (jiného druhu). Identifikace v 

kriminalistice se liší od identifikace v jiných oblastech. V kriminalistice lze uvedené základní 

schéma procesu identifikace orientačně upravit do tvaru, uvedeném na obr. 2. Podrobným 

studiem kriminalistické stopy (identifikačních znaků, mechanismu vzniku stopy v okolí atp.) 

se vyčleňuje tzv. vstupní informace Ivst, pomocí které vytváříme modely (srovnávací vzorky 1-

u). V rozhodovacím bloku vzájemným srovnáním výstupních informací Ivýst z kriminalistické 

stopy a jednotlivých srovnávacích vzorků, na základě aplikace kritéria shody, zjišťujeme 
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totožnost (hledaný vztah totožnosti) mezi stavy a projevy jednoho a téhož objektu. Jde tedy o 

objekt, který způsobil kriminalistickou stopu, a o příslušný srovnávací vzorek (ztotož 

Identifikační znaky mohou mít různé úrovně, od popisné až po úroveň, na níž lze identifikační 

znaky vyjádřit parametry a tyto kvantifikovat (konkretizovat) hodnotami. V systémovém pojetí 

se ztotožňování stop Spa Srprovádí na základě posuzování shodností systémů (Sp-O), (Sr-O') 

nad těmito stopami v příslušných okolích O a O'. Tyto systémy jsou vytvořeny parametry 

identifikačních znaků a vazeb mezi nimi.  

 

Obr. 2 - Upravené schéma procesu identifikace pro kriminalistické účely. Zdroj: Porada, 1987 

 

 

Poznávací proces je tedy neustálá konfrontace našich představ a modelů (abstraktních i 

materiálních) s objektivní realitou. Tento proces ztotožňování objektivní reality s jejím 

modelem je identifikace. Všechny postupy a metody používané při tomto procesu nazýváme 

identifikační postupy. Systémový přístup k identifikaci objektů vyústil v posuzování shodnosti 

systémů vytvořených nad stopami trestných činů a srovnávacích vzorků. 

Základní myšlenkou, jak tento proces realizovat je posuzování shodnosti mezi reálnou stopou 

Sp zanechanou identifikovaným objektem v okolí O a stopou rekonstruovanou Sr v okolí O'. 

Pojem shodnosti obou stop může být chápán ve smyslu vzájemného přiřazování podstatných 

vlastností obou stop. V kriminalistice se pro tyto vlastnosti zavádí pojem identifikační znaky, 

což jsou ty podstatné vlastnosti a projevy (tedy chování) identifikovaného objektu (pachatele, 

předmětu), které se odrazily ve stopě. Množinu identifikačních znaků lze členit na podmnožinu 

znaků obecných a podmnožinu znaků zvláštních. Jejich průnik je charakteristický pouze pro 

jediný určitý objekt (Porada 1987; Šimšík 2008, Porada a kol. 2001).  

Jelikož hodnoty parametrů identifikačních znaků a vazeb jsou obecně časově a prostorově 

proměnné (s časem se jejich informační úroveň mění, převážně degraduje) je při identifikaci 

žádoucí pracovat se stavy systémů (Sp-O),(Sr-O'), které jsou určeny hodnotami parametrů 

identifikačních znaků v určitém časoprostorovém okamžiku, zkráceně řečeno jsou určeny 

stavovými parametry. 

Přiřazování reálné stopy Sp pachateli (předmětu), realizované přes posuzování shodnosti 

jednotlivých stavových parametrů v systémech (Sp-O), (Sr-O') (přiřazujeme tedy stavy 

systémů) se provádí pomocí tzv. kriteria shody. Kritériem je reálné číslo, vyjadřující 

kvantitativně vzdálenost stavu systému (Sp-O) od stavu systému (Sr-O'). Je též možno zavést 

tzv. míru shody mezi stavy systémů, jako poměr počtu shodných stavových parametrů v obou 

systémech k celkovému počtu sledovaných stavových parametrů. 
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Veličiny v systémech (Sp-O),(Sr-O') mají obecně stochastický charakter, protože: 

 hodnoty stavových parametrů v systémech se určují experimentálně, jsou tedy zatíženy 

chybami měření, takže se jedná o náhodné veličiny, 

 podmínky mechanismu vzniku stopy mají stochastický charakter (velikost sil, strukturní 

vlastnosti stýkajících se objektů, aj.), 

 parazitní vlivy okolí na charakteristiky stopy způsobují informační šum. 

 

Výroková funkce o shodě mezi systémy (Sp-O),(Sr-O') a tedy o tom, zda stopa Sp přísluší 

podezřelému, nemůže být deterministická, ale má pouze určitou míru pravdivosti. 

Z hlediska typů identifikace je kriminalistická identifikace identifikací objektů. Jestliže při její 

realizaci použijeme teoretické modelování a v něm pro konkretizaci systému (Sr-O') algoritmus 

nepřímé úlohy, vzniká nový typ identifikačních procesů, u něhož identifikace systému se stává 

součástí identifikace objektu (Porada 1987). 

 

Kritérium zhody objektu s modelovým objektem 

Po vytvoření modelu vyšetřovaného objektu P + O pomoci systému φ vytvořeného nad tímto 

objektem je zcela nevyhnutelné zpětně ověřovat jeho správnost. To vede k dalšímu, tentokrát 

již k přesnějšímu identifikačnímu procesu, a přitom odhaluje možné chyby modelu.  

Uvažujme objekt P s okolím O, na němž měříme a pozorujeme vlastnosti (atributy A1, 

A2,...,An). Měřením (kvantifikací) těchto vlastností (kvalit) zjistíme jeho stav, tj. stanovíme 

hodnoty parametrů X = (X1, X2,...,Xe). 

Uvažujme analogicky identifikační znaky srovnávacího vzorku (modelu) P' + O', jehož stav je 

definován parametry X' = (X´1, X´2,...,X´e). 

Shodnost objektu P + O s jeho modelem P' + O' definujeme jako nějaký předem zadaný vztah 

Q mezi jejich parametry. Tento vztah se nazývá kritériem shody Q a je to zobrazení mezi 

množinou X x X' (tj. kartézským součinem dvou podsystémů X, X' systému φ) a euklidovským 

prostorem E1  (-∞,∞). Formálně zapsáno Q: X x X´→ E1. 

Kritériem shody je tedy reálně číslo Q ϵ E, vyjadřující kvantitativně vzdálenost stavu X 

identifikovaného objektu P + O (pachatele) od stavu X' našeho modelu P´ + O´ (modelovaného 

pachatele). Nejčastějším kritériem shody je minimum součtu čtverců rozdílu odpovídajících 

parametrů objektu a jeho modelu, tj. 

Q(X, X´) = Σei = 1(Xi´-Xi)2 2

1

( , )́ ( ´ )
e

i i

i

Q X X X X


   

pro diskrétní hodnoty parametru Xi, X´i. Pro případ spojitých hodnot je sumace 

nahrazena integrací a hodnota parametrů je nahrazena hodnotami jejich hustot, tj. 

( )
( ) ( )i i

dX s
X X s X

ds
   

podobně i pro X´i. Kritérium shody má potom tvar: 
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  dssXXXQ 
2})´({´),(  𝑄(𝑋, 𝑋´) =  ∫ { 𝜌[𝑋´(𝑠) ] – 𝜌 [𝑋(𝑠) ] }2𝑑𝑠 

Zde s může být vybraný spojitý parametr změny veličiny X, resp. X'. V případě nějaké funkční 

závislosti parametru objektu a modelu na nějaké další proměnně, napr. čase, souřadnicí apod., 

je vhodným kritériem shody korelace. Nechť jsou parametry X(s), X'(s) funkce proměnně s. 

Jejich korelaci definujeme jako: 

(́ )́ ( ´ )

( ) ´ ( ) (́ )

X s X s s ds

Q sx x X s ds X s ds






   

kde integrační meze závisí na konkrétním případu. Shodnost stavu X objektu P + O se stavem 

X' srovnávacího vzorku P´+ O´ je vyjádřena korelací Qx,x´ = 1. Shodnost klesá k nule při 

zmenšování korelace k nule. Poznamenejme, že uvedené tvary kritéria shody Q jsou uvažovány 

pro aplikaci moderní výpočetní techniky v procesu kriminalistické identifikace v algoritmech s 

funkcí rozhodovacího bloku (Porada 1987; Porada a Šimšík a kol. 2010). 

 

Stochastická shoda 

V identifikačním procesu můžeme kritéria shody rozdělit do dvou skupin. Jsou to jednak 

absolutní kritéria, tj. nezbytné podmínky, jež musí splňovat experimentální vzory přicházející 

v úvahu pro srovnání, a jednak relativní kritéria, což jsou znaky, jimiž se posuzuje stupeň 

relativní přednosti a nedostatků jednotlivých srovnávacích vzorů a uskutečňuje jejich vzájemné 

srovnání (Porada 1987; Straus 1996). 

Zhotovení srovnávacího vzorku, který by do všech detailů věrně kopíroval originál (stopu), je 

na základě zkušeností na současné úrovni poznání zřejmě nemožné a bude mít proto víceméně 

stochastický charakter. „Nejvhodnější" srovnávací vzorek bude pravděpodobně kompromisem. 

Soubor kritérií pak ukazuje, co je a co není vhodné pro stanovený cíl. Kritérium shody musí 

být určeno jednoznačně tak, aby totožnost objektu byla také jednoznačná. V případě 

nemožnosti určení jednoznačného kritéria shody, kdy totožnost nelze určit na sto procent, je 

možné určit alespoň stochastickou totožnost. Stochastická totožnost je pouze pomůckou ke 

zjištění totožnosti objektů identifikace. Stochastická shoda může určit pouze největší 

pravděpodobnost shody mezi stopou a několika srovnávacími vzorky (využitelné v procesu 

určování skupinové příslušnosti objektů). 

V kriminalistické praxi se může stát, že se shodují různé identifikační znaky stopy s různými 

identifikačními znaky srovnávacího vzorku. Některé znaky stopy se nemusejí objevit ve 

srovnávacím vzorku, a naopak ve srovnávacím vzorku mohou být nějaké znaky, jež nejsou ve 

stopě. Pak rozhodnutí o totožnosti objektu, který způsobil stopu i příslušný srovnávací vzorek, 

je velmi nesnadný úkol.  

Stochastickou shodu stopy a srovnávacího vzorku je třeba rozhodnout na základě objektivních 

metod rozhodování. Metody operačního výzkumu vnášejí nový přístup do řešení rozhodováni. 

Algoritmizace problémů ve spojení s výpočetní technikou umožňuje propočítat v krátkém čase 

i velké množství variant a nalézt tak opravdové maximum nebo minimum účelové funkce. 

Na základě výše uvedeného konstatování lze shrnout, že v rámci procesu kriminalistické 

identifikace zejména ve forenzních oborech, ale i v kriminalistice (lze nazírat, rovněž jako 

forenzní disciplína) lze zřetelně zaznamenat významný posun v přístupech subjektů 

identifikace (znalců, expertů) od klasické, objektové identifikace k identifikaci systémů 

v kriminalistice. Završením tohoto rozvoje je biometrická identifikace, která umožňuje v plném 

rozsahu uplatnit systémový přístup a systémovou metodologii objektů při zkoumání objektů 
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kriminalistické identifikace. Znalci v příslušných vědních oborech v procesu kriminalistické 

identifikace při konkrétních forenzních zkoumáních rozhodnou o vlastním způsobu 

identifikace, podle současných možností srovnání identifikačních informací obsažených 

v kriminalistické stopě a srovnávacích vzorcích, které vlastně limitují možnosti aplikace 

objektové, „systémové“ nebo biometrické identifikace. 

 

Závěry znalců v procesu kriminalistické identifikace v trestním řízení 

Důkazem v procesním slova smyslu je výsledek činnosti orgánů činných v trestním řízení při 

dokazování. Jedním z významných důkazních prostředků v trestním řízení je důkaz získaný 

znalcem v rámci znalecké činnosti v procesu kriminalistické identifikace 

Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování různých 

objektů, a to za účelem získání trestně-procesních a jiných důkazů. Z tohoto důvodu má obecný 

význam jak pro kriminalistickou vědu, kriminalisticko-praktickou činnost, tak i pro teorii 

trestně procesního dokazování. Učení o kriminalistické identifikaci je speciální 

kriminalistickou teorií a kriminalistická identifikace je specifická metoda kriminalisticko-

praktické činnosti. Nejčetnější kriminalistickou identifikací je identifikace prováděná 

expertizním (znaleckým) zkoumáním. 

Srovnávacím zkoumáním objektů v procesu objektové, systémové (identifikace systémů)  

a biometrické identifikace se zjišťuje, zda identifikační znaky nebo identifikační systémy znaků 

(markanty) odpovídají (souhlasí), či zda jsou odlišné (nesouhlasí). Základem je vědecké 

srovnávací zkoumání podle zvoleného kritéria shody, spočívající v hluboké analýze a syntéze 

zkoumaných znaků nebo účelově vytvořených systémů znaků objektů identifikace. 

Identifikační hodnota znaků vůči odrážené identifikační vlastnosti identifikovaného objektu je 

zpravidla změněná. Tuto skutečnost spojenou se změnou, ztrátou nebo deformací identifikační 

informace musí znalec vysvětlit. 

Vyhodnocení výsledků identifikačního zkoumání se provádí na základě hodnocení 

identifikačních znaků podle zjištěné shodnosti a odlišnosti i s ohledem na jejich identifikační 

hodnotu. Cílem je zhodnotit výsledky srovnání a posoudit, zda znaky odrážené ve stopě nebo 

jiném zobrazení (systému, modelu) odrážejí vlastností některého z prověřovaného objektu. 

Jestliže odpověď na tuto otázku je kladná, dochází k individualizaci vztahu mezi stopou nebo 

jiným zobrazením a objektem, který stopu nebo jiné zobrazení skutečně vytvořil. Musí však být 

současně posouzeno, zda adekvátní znaky ve stopě nebo jiném zobrazení a znaky srovnávacího 

materiálu tvoří neopakovatelný komplex znaků, který odpovídá neopakovatelnému komplexu 

identifikačních vlastností identifikovaného objektu, kterým je tento objekt určen (definován). 

Při formulování závěrů o totožnosti, resp. určení skupinové příslušnosti se používají metody 

formální logiky. Závěry musí být jednoznačné, stručné a srozumitelné. Tomu nejlépe vyhovují 

kategorické soudy: obecně kladný, obecně záporný, částečně kladný a částečně záporný soud 

(Porada 1983).  

V případech, kdy se znalci z jakékoli příčiny nepodaří dospět ke kategorické odpovědi, 

formuluje tzv. závěry pravděpodobné. Z naznačeného hlediska prozkoumáme možnosti 

stochastické identifikace a problematiku multikriteriálnosti ve znalecké praxi a jejich vliv na 

objektivnost znaleckého dokazování (Chmelík 2001; Straka, Zimmer, Chmelík 2010). 

Jistota a objektivita závěrů kriminalistického identifikačního zkoumání je závislá na řadě 

faktorů, nejdůležitější z nich je úplnost vstupních podmínek pro analýzu a existenci 

matematického modelu sledovaného děje a stupeň jeho shody se skutečným průběhem, 
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jednoznačnost právního předpisu, který je podkladem pro znalecký rozbor aj (Bradáč 1997, 

1999). 

Pravdivého poznání lze dosáhnout cestou dostupného narůstání pravděpodobnosti (v případech, 

že je to možné), až do úrovně praktické pravdivosti. Neexistuje přesně vyhraněná hranice mezi 

pravděpodobností a jistotou. I v případech, kdy proces znaleckého zkoumání je zcela 

algoritmizován a vyjádřen matematicky, má taková hranice podmíněnou, relativní pravdu a se 

zdokonalováním metod se může měnit a zpřesňovat. Pravděpodobnost je často nevyhnutelným 

stupněm poznání. Jakékoliv poznání, zvláště vědecké, nelze vždy redukovat do kategorických 

soudů „ano-ne“, nýbrž často připouští různá částečná řešení, což platí i pro identifikační činnost. 

Nelze nutit znalce k tomu, aby činil pouze kategoricky potvrzující nebo negující závěr, jestliže 

nachází částečné řešení, které dává také určitou důkazní informaci. Z hlediska objektivnosti  

a přezkoumatelnosti výsledků znaleckého dokazování musí být zřejmé, jaké podklady byly 

v procesu kriminalistické identifikace k dispozici, jaké znalec použil vzorce, grafy a výpočetní 

programy, co znamenají jednotlivé veličiny vzorců, prameny, z kterých pocházejí aj. (Chmelík 

2001; Straka, Zimmer, Chmelík 2010). 

Pravděpodobnost ve znaleckém posudku a stochastický charakter znaleckých závěrů. Každá 

z metod použitých při hodnocení má svoji přesnost, závislou od mnoha vlivů - nedokonalostí 

přístrojů, pomůcek, při některých metodách zjednodušení matematického modelu oproti 

reálnému ději, vlivu subjektu hodnotitelů apod. Pokud má být matematický model určitého děje 

použit pro objektivní posouzení tohoto děje, musí být známo, s jakou přesností byly získány 

vstupní veličiny, dosazované do výpočtu a jaká je z těchto chyb výsledná chyba resp. rozptyl 

výsledku (Chmelík, Porada 2001). Příkladem mohou být např. výpočty a pravděpodobnost 

v soudním inženýrství, forenzní biomechanice aj. Rovněž např. pro poznání mechanického 

chování kostí pro potřeby soudního lékařství je vyvíjena snaha o intenzivní aplikaci zákonů a 

experimentálních postupů technické mechaniky, jež má vést ke zjištění tzv. konstituční rovnice 

různých druhů kostní tkáně a dále ke stanovení pevnostních charakteristik kostních tkání v 

různých oblastech jejich namáhání (pružné deformace, plastické vlastnosti, lom, únava, 

regenerace atp.) a v důležitých stadiích vývoje, dále při zkoumání mechanického namáhání na 

integritu člověka v soudním lékařství (tzv. tupé poranění hlavy)aj., při analýze dopravních, 

zejména silničních nehod, nebo v rámci specializovaných komplexních systémů pro zkoumání 

mechanoskopických, balistických, trasologických a daktyloskopických stop nebo v různých 

aplikacích vytvořených podle definovaných potřeb kriminalistických expertů a forenzních 

znalců. 

Jistota a objektivita závěrů kriminalistického identifikačního zkoumání je závislá na řadě 

faktorů, nejdůležitější z nich je úplnost vstupních podmínek pro analýzu a existenci 

matematického modelu sledovaného děje a stupeň jeho shody se skutečným průběhem, který je 

podkladem pro znalecký rozbor aj. (Bradáč 1999). 

Je běžné, že segmenty pravděpodobnosti jsou určovány a spojovány znalcem. Právně logické 

závěry jsou však vyvozovány orgánem činným v trestním řízení. Jestliže však výklad faktů 

potřebuje speciální znalosti, může o nich učinit závěr pouze znalec. Tento závěr je však 

relevantní jen do té míry, dokud k vyslovení konečného závěru nejsou zapotřebí odborné 

znalosti. V tom případě formulaci závěru provádí znalec sám a vyslovuje jej, byť 

v pravděpodobnostní verzi ve znaleckém posudku. Znalec svůj závěr však musí vždy 

zformulovat tak, aby vysvětlil do jaké míry (jakým stupněm pravděpodobnosti) je možno 

zdůvodnit odpověď na položenou otázku (Bradáč a kol. 1999, Chmelík a kol. 2005, Porada a 

kol. 2001). 

Pravděpodobnost, že nastane určitý děj, nebo že při daném rozptylu vstupních hodnot se 

hodnoty výsledku výpočtu budou pohybovat v určitém rozmezí, je možno stanovit na 
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základě zákonů matematické teorie pravděpodobnosti. Výpočty provedené v celém 

rozmezí hodnot, jak je obvyklé např. při analýze dopravních nehod, jsou často brány tak, 

jako by v celém tomto rozmezí měly stanovené hodnoty stejnou pravděpodobnost. 

Výpočty k mezním pravděpodobným hodnotám mají svůj značný význam v trestním 

řízení, zejména z pohledu posuzování jednání pachatele podle zásady „in dubio pro reo“ 

- v pochybnostech v jeho prospěch (Chmelík a kol. 2005, Straka, Musilová 1991). 

V řadě znaleckých zkoumání je znalecký závěr vysloven na základě subjektivního názoru 

znalce. Závěr znalce se opírá o zkušenosti a znalosti znalce. V několika výjimečných oborech, 

jako je např. daktyloskopické zkoumání nebo genetické zkoumání je stanovení individuální 

identifikace dáno množstvím charakteristických identifikačních znaků (markantů). Opačná 

situace je např. při zkoumání ručního písma a identifikace pisatele. V těchto zkoumání je 

identita dána subjektivním hodnocením znalce a zpravidla je stanovena stupněm 

pravděpodobnosti. Pro stanovení stupně pravděpodobnosti se užívá verbální vyjádření. Nejde 

o formu matematické pravděpodobnosti, ani vyjádření procenty, ale o stupeň dokazatelnosti 

nálezu vzhledem ke zpracovatelnosti sporného materiálu a kvalitě materiálů srovnávacích. 

Někteří autoři (Blažek, Valaška, Porada 1984) uvádějí stupnici pravděpodobnosti, 

stupně závěrů a jejich charakteristiky: 

a) Kladný kategorický závěr se vysloví, jestliže bylo zjištěno dostatečné množství relativně 

stálých, zřídka se vyskytujících individuálních znaků, které se nacházejí jen v rukopisu jedné 

osoby a vylučují možnost náhodné shody rukopisu dvou osob.  

b) Záporný kategorický závěr se vysloví, jestliže byly analýzou sporného a srovnávacího 

materiálu zjištěny stálé individuální znaky, které se zcela nebo částečně neshodují, přičemž 

souhrn takových rozdílů vylučuje možnost, že by sledovaný text byl napsán podezřelou osobou.  

c) Pravděpodobný kladný závěr se vysloví v těch případech, kdy mezi písmem sporné  

a srovnávací písemnosti nejsou stálé rozdíly, ale množství a kvalita zjištěných shodných znaků 

nemůže vyloučit možnost náhodné shody písma různých osob.  

d) Pravděpodobný záporný závěr se vysloví v těch případech, kdy jsou zjištěny rozdíly  

v některých znacích, ale není možné určit jejich stálost, např. pro malý rozsah materiálů. 

Při slovním vyjádření stupně pravděpodobnosti se rozlišují (Bradáč 1999) - od 0 % 

nemožnost, aby výsledek (nebo děj) nastal, do 50 % možnost, že výsledek nastal, 50-60 % 

pravděpodobnost výsledku, 60-70 % převažující pravděpodobnost výsledku, 70-85 % velká 

(vysoká) pravděpodobnost výsledku, 85-97 (99) % velmi vysoká pravděpodobnost výsledku, 

100 % jistota výsledku. 

Z uvedených tvrzení a často rozdílné praxe je zřejmé, že problematika 

pravděpodobnostních závěrů a jejich využití v praxi je velmi složitá, ale v kriminalistické  

a právní praxi zcela obvyklá. I když vyšetřovatelé i soudy pracují nejraději s kategorickými 

závěry, které bohužel nelze v některých případech vyslovit, musí při dokazování trestné 

činnosti závěry vyplývající z identifikace systémů a biometrické identifikace respektovat  

a naučit se s nimi pracovat.   
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Kvantifikace steroidních saponinů v doplňcích stravy s obsahem 

rostliny Tribulus terrestris metodou HPLC-MS 

 

Pavla Průchováa*, Petra Mikšátkováa,b, Martin Kuchařa,b 

 

Abstrakt 

Steroidní saponiny patří mezi bioaktivní metabolity rostliny Tribulus terrestris, tudíž na jejich 

složení a koncentraci závisí i aktivita extraktu. Steroidní saponiny tak mohou být použity 

k posouzení kvality rostlinných materiálů a produktů z nich připravených. Rešeršní část stručně 

pojednává o rostlině T. terrestris a jejích potenciálních účincích na lidské tělo. Dále se 

zabýváme zpracováním vzorků a následnou kvantifikací vybraných steroidních saponinů 

(dioscinu, diosgeninu, protodioscinu, ruscogeninu) v komerčních doplňcích stravy s obsahem 

rostliny T. terrestris metodou HPLC-ESI-MS. Během optimalizace metody byla porovnávána 

dvě extrakční činidla, ethanol a chloroform. Testovány byly také dva typy následné extrakce,  

a to extrakce na pevné fázi (SPE) i extrakce v systému kapalina-kapalina (LLE). Nejefektivnější 

metodou úpravy rostlinné matrice se ukázala extrakce ethanolem a jako nejvhodnější extrakční 

technika byla vybrána SPE. Vyhodnocením dat jsme zjistili, že ve většině vzorků nebyl 

detekován protodioscin, který se uvádí jako hlavní účinná látka T. terrestris. 

 

Klíčová slova 

Tribulus terrestris, steroidní saponiny, dioscin, diosgenin, protodioscin, ruscogenin 

 

Abstract 

Steroidal saponins are among the bioactive substances of the plant Tribulus terrestris, thus the 

activity of the extract also depends on its composition and concentration. Steroidal saponins 

can be used to assess the quality of plant materials and products which are made from them. 

The first section briefly discusses the plant T. terrestris and its potential effects on the human 

body. Then we developed a suitable method for sample extraction and subsequent 

quantification of selected steroidal saponins (dioscin, diosgenin, protodioscin, ruscogenin) in 

commercial food supplements containing T. terrestris by HPLC-ESI-MS. We compared an 

effectivity of extraction process using two different solvents - ethanol and chloroform. Two 

types of subsequent extraction, solid phase extraction (SPE) and liquid-liquid extraction (LLE) 

were evaluated. The most effectiveness method for plant matrix processing was found 

extraction with ethanol and subsequent SPE technique. We found out the interesting absence of 

protodioscin, which is given as the main active substance in most samples of T. terrestris. 

 

Key words 

Tribulus terrestris, steroidal saponins, dioscin, diosgenin, protodioscin, ruscogenin 
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Úvod 

 

Tribulus terrestris (TT), česky kotvičník zemní, je jednoletá bylina patřící do čeledi 

kacibovitých (Zygophyllaceae). Tato poléhavá rostlina se žlutými květy tvoří hustý porost a její 

málo větvená lodyha dosahuje výšky od 10 do 60 cm1. Na obrázku 1 můžeme vidět morfologii 

rostliny (a. květ rostliny, b. plod rostliny složený z pěti plůdků, c. samotný plůdek obsahující 

2-5 semen). Původ kotvičníku je pravděpodobně na písčitých mořských pobřežích Číny. Dnes 

je ale rozšířen po celém světě. Přirozená místa výskytu jsou teplé a tropické oblasti2. Pro své 

léčivé účinky je kotvičník známý už po celá staletí. Ve starověku byl užíván v tradiční medicíně 

pro snížení krevního tlaku, léčení zánětů močových cest a pro jeho afrodiziakální i analgetické 

účinky1. Dnes se kotvičník přidává do doplňků stravy pro sportovce kvůli jeho možnému efektu 

na zvýšení fyzické výkonnosti a nárůst svalové hmoty2. 

 

Obr. 1 - Tribulus terrestris  

 

 

Zdroj: Kostova, I.; Dinchev, D., Saponins in Tribulus terrestris - chemistry and bioactivity. 

Phytochemistry Reviews 2005, 4 (2-3), 111-137. 

 

Obsahové látky 

Hlavními obsahovými složkami kotvičníku jsou steroidní saponiny, flavonoidy, fytosteroly 

a alkaloidy. Steroidní saponiny se obecně skládají z cukerné a necukerné části (aglykon). Platí, 

že cukerné části steroidních saponinů v kotvičníku jsou oligosacharidy, které jsou složeny ze 

dvou až čtyř rozdílných druhů cukerných jednotek. Například D-glukóza, D-galaktóza, D-

xylóza a L-rhamnóza se obvykle objevují na terminální pozici2. Obsahuje-li sloučenina jednu 
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nebo více monosacharidových jednotek a alespoň jednu nesacharidovou součást, jedná se  

o glykosid. 

Dle literatury kotvičník obsahuje steroidní sapogeniny: chlorogenin, ruscogenin, tigogenin, 

neotigogenin, gitogenin, neogitogenin, hecogenin, neohecogenin, diosgenin, sarsasapogenin2  

a yamogenin3 a jejich glykosidy. Dále steroidní saponiny daucosterol, gracillin, protogracillin, 

terrestrosin, tribulosin a protodioscin (obr. 2), který je pravděpodobně hlavní obsahovou látkou. 

Mezi další složky identifikované v kotvičníku patří steroly stigmasterol, campesterol a beta-

sitosterol; flavonoidy kaempferol, rutin, rhamnetin, kvercetin a tribulosid;  alkaloidy harman 

a harmin4,5. Kromě těchto látek se v kotvičníku nacházející též mastné kyseliny (kyselina 

linolová, olejová, palmitová, stearová), aminokyseliny (kyselina asparagová a glutamová), 

vitamin C, vápník, draslík, sodík a další látky4. 

 

Obr. 2 - Protodioscin 

 

 

 

Užívání kotvičníku ve sportu 

Od osmdesátých let dvacátého století začaly být extrakty z kotvičníku populární v západních 

státech v nekonvenční medicíně jako prostředek posilující libido a zvyšující hladiny 

testosteronu v těle. Tribulus terrestris je oblíben zejména u kulturistů a atletů jako alternativa 

k zakázaným látkám, anabolickým steroidům, právě pro jeho údajný vliv na zvyšování hladiny 

testosteronu v krvi, což vede k rychlejšímu nárůstu svalové hmoty, regeneraci svalů a celkové 

zlepšení fyzického výkonu. TT je volně prodejný, což usnadňuje a podporuje jeho užívání. 

Obvykle je prodáván jako čistá rostlina, extrakt, nebo jako součást různých potravních 

doplňků6. Účinku je dle reklamní kampaně možné dosáhnout již ve velmi krátké době, od pěti 

do dvaceti osmi dní7. K dnešnímu dni ale stále chybí spolehlivá data ohledně užívání 

a bezpečnosti TT ve sportu. Několik vědeckých studií zkoumalo anabolický účinek TT u lidí. 

Jejich výsledky jsou však často rozdílné, a tak neexistuje přesvědčivý důkaz o účincích TT na 

lidské tělo. 

Na téma bezpečnosti TT, co se týče přítomnosti nepovolených látek, se zaměřila jedna studie. 

U elitních hráčů ragby se zkoumal vliv užívání TT po dobu pěti týdnů na nárůst fyzické síly, 

svalové hmoty a poměr testosteronu a epitestosteronu (T/E) v moči, který je klíčem ke 

stanovení zakázaného užívání testosteronu ve sportu. Z výsledků této studie je zřejmé, že poměr 

T/E v moči byl stabilní po celou dobu bez rozdílu v testovací či kontrolní skupině. Nicméně 

čistota komerčních výrobků se může mezi výrobci lišit7. 
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Úmyslné přidávání zakázaných látek neoznačených na etiketě do výživových doplňků s cílem 

zvýšit jejich účinnost je možné a u několika případů též prokázané (Tab. 1). V České republice 

není TT na seznamu zakázaných látek, nicméně Antidopingový výbor ČR varuje sportovce 

před konzumací všech doplňků stravy právě kvůli zmíněnému přidávání nepovolených látek8. 

  

Tab. 1 - Seznam nepovolených látek prokázaných Státní zemědělskou a potravinářskou 

inspekcí (SZPI) v potravních doplňcích s obsahem TT za rok 20149-12. 

Název doplňku 

stravy 

Země 

původu 
Výrobce/prodejce/dovozce Nepovolená látka 

Tribulus 

Terrestris 

90% saponins 

Velká 

Británie 

výrobce: 

Vito Life Ltd, 2 Redhouse 

square, Northampton, 

NN3 6WL 

1-dehydroandrostenedion 

tetrahydrokanabinol (THC) 

Tribulus 

60cps 
Rumunsko 

výrobce: 

S.C. PRO Nutrition Impex 

S.R.L., 405200 Dej, Cluj 

County 

tetrahydrokanabinol (THC) 

WEIDER 

TRIBULUS 

TERRESTRIS 

Německo 

dovozce:  

FIT-PRO CZECH s.r.o., 

Jaurisova 515/4, 140 00 

Praha 4 

1-dehydroandrostenedion 

tetrahydrokanabinol (THC) 

TRIBULUS 

FORTE 

Evropská 

unie 

výrobce: 

VEMO 99 Ltd. 1309 

Sofia,  Bulharsko 

1-dehydroandrostenedion 

VEMOHERB 

BULGARIAN 

TRIBULUS 

Evropská 

unie 

výrobce: 

VEMO 99 Ltd. 1309 

Sofia, Bulgaria 

1-dehydroandrostenedion 

TRIBU X neuvedena 

prodejce:  

Scitech Nutrition s.r.o., 

Bezručova 883, Kyjov 

tetrahydrokanabinol (THC) 

SURVIVAL 

Tribulus 

Terrestris 

90% Fair 

Power 

neuvedeno 

výrobce: 

Sport Wave s.r.o., 

Bruslařská 1185/16, 102 

00 Praha 10 

1-dehydroandrostenedion 

 

Vliv na sexuální funkci 

Uživatelé ve věku nad třicet let potvrdili zvýšení síly a libida při užívání výrobků s obsahem 

TT. Účinnost u této věkové skupiny může být pravděpodobně ovlivněna přirozeným 

snižováním hladiny testosteronu v procesu stárnutí13. Nicméně tyto vlastnosti nejsou zatím 

vědecky prokázané. Není zcela zřejmé, jestli TT může být užíván pro léčbu sexuálních 

problémů u žen jako u mužů14.  

V jedné studii bylo hodnoceno použití extraktu z kotvičníku k léčbě sexuální dysfunkce u žen. 

Jednalo se o studii založenou na nemocničních záznamech sto čtyřiceti čtyř pacientek 

v reprodukčním věku se sexuální dysfunkcí léčených 250 mg extraktu z TT (produkt 

Androsten®). Pacientky užívaly jednu tabletu třikrát denně po dobu devadesáti dní. Hodnotily 
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se vitální funkce, fyzický stav, laboratorní testy a přítomnost nežádoucích vedlejších účinků. 

Výsledky ukazují, že léčba sexuální dysfunkce pomocí extraktu z TT byla úspěšná15. 

 

Toxicita 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA, zařadil TT mezi rostliny, jejichž obsahové látky 

mohou mít škodlivý vliv na lidské zdraví, pokud budou užívány v potravinových doplňcích. 

Toxicita TT byla dokumentována napříč jeho historií při užívání jako léčivá rostlina a byly 

zjištěny negativní dopady na nervovou soustavu a svalový systém, na játra a ledviny16. 

 

Analyzované vzorky 

K analýze byly použity různé přípravky obsahující extrakt z rostliny Tribulus terrestris (Tab. 

2). 

 

Tab. 2 - Popis analyzovaných doplňků stravy 

* nezjištěno 

 

 

 

 

 

 

Název produktu 
Označení 

vzorku 

Výrobce/ 

prodejce/dovozce 
Číslo šarže 

Forma 

doplňku 

Tribulus Terrestris Basic 

Line 
A PROM-IN 2TM013F tobolky 

Tribulus Maximus B BioTech 
Lot 

20150819 
tablety 

Tribulus Terrestris 

Turbo 
C Nutrend -* tobolky 

Tribulus Terrestris Forte D ATP Nutrition 2T35001E tobolky 

Bulgarian Tribulus  E VemoHerb - tobolky 

Mega Tribulus 1000 F Mega-Pro 2TM013F tobolky 

Tribulus Terrestris 90 % 

Fair Power 
G Survival V6AKPEA tobolky 

Tribulus Maxx 1000 H Maxxwin M1WU5UK tablety 

Tribulus Terrestris I Carne Labs C1BPCL tablety 

Tribulon Black J Trec Nutrition - tobolky 
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Obr. 3 - Analyzované doplňky stravy 

 

 

Optimalizace extrakce 

V rámci optimalizace přípravy vzorku jsem Tribulus terrestris obsažený v komerčním 

přípravku zpracovala různými způsoby. Porovnávala jsem různá extrakční činidla a dva typy 

extrakce, LLE a SPE.  

Rostlina byla extrahována 70% ethanolem nebo chloroformem. Extrakty byly následně 

analyzovány nebo pro potlačení vlivu matrice dále zpracovány extrakcí do kapaliny 

(diethylether,ethylacetát) nebo na pevnou fázi (kolona C18). Pro porovnání aglykonů byla část 

extraktu hydrolyzována kyselinou chlorovodíkovou a následně zpracována jako ethanolický 

extrakt. Jednotlivé kroky u SPE jsou popsány v tabulce č. 3. 

 

Tab. 3 - Postup SPE 

Fáze SPE Použité činidlo 

Kondicionace kolonky 
2 ml methanolu 

2 ml HCOOH (10 mmol/l) 

Nanesení vzorku 1 ml vzorku 

Promývání 1 ml HCOOH (10 mmol/l) 

Eluce analytů 3 ml methanolu 

 

Příprava vzorků k analýze 

Pomocí optimalizace metody jsem pro kvantitativní stanovení steroidních saponinů v doplňcích 

stravy vybrala extrakci ethanolem. Při porovnání dvou typů extrakce, LLE a SPE, se výsledky 

příliš nelišily. Pro analýzu vzorků jsem tedy zvolila SPE, která má oproti LLE tyto výhody: 

zpracování je ekologické (nižší spotřeba organických rozpouštědel) a jednodušší. 
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UHPLC-MS/MS analýza steroidních saponinů 

Pro UHPLC-MS/MS analýzy byla použita sestava UHPLC Infinity 1290 spojená 

s hmotnostním detektorem Q-TOF 6550 (Agilent Technologies, USA). Chromatografická 

separace probíhala na analytické koloně Zorbax SB-C18 RRHD, 2,1mmx100mm; 1,8µm 

(Agilent Technologies, USA) s mobilními fázemi 1mM fluoridem amonným a methanolem. 

Použita byla gradientová eluce. Hmotnostní spektrometr pracoval během analýzy v pozitivním 

ESI módu. Analyty jsem identifikovala pomocí databáze Metlin Metabolite PCDL (Agilent 

Technologies). Některé UHPLC-MS/MS parametry studovaných saponinů jsou shrnuty 

v tabulce 4. 

 

Tab. 4 - UHPLC-MS/MS parametry studovaných analytů 

Analyt 
Retenční čas 

(min) 

LOD 

(ng/ml) 

LOQ 

(ng/ml) 

Dioscin 11,07 3 10 

Diosgenin 12,55 1,5 5 

Protodioscin 9,09 1,5 5 

Ruscogenin 11,35 0,3 1 

Testosteron-d3 9,11 - - 

LOD - limit detekce (stanoven jako poměr signál k šumu roven 3) 

LOQ - limit kvantifikace (stanoven jako poměr signál k šumu roven 10) 

 

Výsledky a diskuze 

Nejlepším studovaným potravním doplňkem je vzorek E: Bulgarian Tribulus od společnosti 

Vemoherb, který obsahuje všechny čtyři sledované steroidní saponiny. Tento výsledek není 

překvapením, neboť je z literatury známo, že právě bulharský Tribulus terrestris má nejvyšší 

podíl steroidních saponinů oproti TT z jiných částí světa17. 

Nejčastěji detekovaným steroidním saponinem je ruscogenin, který je přítomen ve všech 

vzorcích. Jako aglykon je nejlépe stanovován po kyselé hydrolýze. Druhý aglykon, diosgenin, 

byl po kyselé hydrolýze detekován pouze ve čtyřech vzorcích: B, C, E a J. V těchto vzorcích 

byl nalezen i dioscin. Glykosid protodioscin se mi nedařil ve vzorcích stanovit, ačkoliv se v pár 

uskutečněných studiích použil jako standard pro posuzování kvality extraktů a mnohé výrobky 

jsou standardizovány právě na jeho obsah. Jeho přítomnost byla prokázána pouze ve vzorku E 

a v nižší koncentraci i ve vzorku I. Důvodem může být nepřítomnost této látky ve studovaných 

vzorcích, nebo jeho nízké koncentrace, které byly pod detekčním limitem metody. Další práce 

by proto měla být zaměřena na ověření metod standardizace extraktů, které se používají při 

výrobě doplňků stravy s obsahem TT. 
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Možnosti současných technických prostředků pro zkoumání 

platidel, dokladů, listin, ručního písma, podpisů a dalších 

podobných objektů 

 

Roman Rak, Petra Kolitschová 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá současnými technickými prostředky, které jsou určené pro laické i forenzní 

zkoumání objektů papírového charakteru s potisky nebo popisy ručním písmem. Pro zkoumání 

jsou využívány metody optické, optoelektronické, magnetické. Jsou uvedeny jejich základní 

charakteristiky a přístupy, popsány základní metody, přístrojové vybavení. Zkoumání je 

rozlišováno na prvoliniové a forenzní. 

 

Klíčová slova 

Zkoumání, dokument, písmo, podpis, světlo, UV, magnetické pole 

 

Abstract 

The paper deals with modern technical equipments, which are designed for both the general 

and forensic examination of objects with paper prints or handwritings. For exploring and 

analysis are used optical, optoelectronic, magnetic methods. There are given its basic 

characteristics and approaches, described the basic methods, instrumentations. Exploration is 

distinguished on the frontline and forensics. 

 

Keywords 

Document, writing, signature, currency, valuables, papers, documents, exploration, 

counterfeit, devices, light, UV, magnetic field 

 

Úvod 

 

V běžné bezpečnostní praxi se stále více a více setkáváme s nutností odborného zkoumání 

nejrůznějších listin a dokumentů, písemností, dokladů, platidel, cenin a dalších různých 

objektů, jako jsou identifikační štítky vozidel, ochranné nálepky, hologramy atd. Tyto 

zkoumané objekty jsou zpravidla tištěny na různé podklady, jako je papír, nejrůznější nálepky 

(papírové či z jiného materiálu) nebo jsou výsledkem ručně psaného projevu. Pro vyhotovení 

„tiskových“ výstupů se dnes využívají nejrůznější technologie jak pro samotný „tisk“, tak i pro 

vytvoření ochranných prvků.  

Zkoumá se originalita těchto objektů za účelem jejího potvrzení nebo naopak prokázání 

nejrůznějších aktů padělání či napodobení. K identifikačně-verifikačním úlohám pak patří i 

úkoly určení autorství psaného projevu, pravosti podpisu nebo naopak zjištění jejich 

napodobitele. Celá řada objektů průmyslové produkce je rovněž chráněna nejrůznějšími 
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ochrannými prvky, aby bylo možné prokázat jejich originalitu a případně dokázat jejich 

padělání, napodobení, pozměnění apod. 

Při všech těchto činnostech se při odborných nebo forenzních zkoumáních vždy využívá 

principu referenčního srovnání zkoumaného vzorku (v kriminalistice jej pak nazýváme 

sporným materiálem či vzorkem) se srovnávacím materiálem (vzorkem), o kterém jsme si jisti, 

že je originální a obecně známe všechny jeho charakteristiky či vlastnosti (např. specimeny 

bankovek, u kterých je dána technologie vzniku, jejich ochranné prvky apod.). 

Toto zkoumání, či srovnání sporného vzorku se vzorkem srovnávacím provádíme nejčastěji 

vizuálním způsobem, a to buď svým zrakem nebo pomocí optických nebo optoelektronických 

technologií, či zařízení. 

Zkoumání probíhá ve dvou základních rovinách: 

 rovina prvoliniová; 

 rovina forenzní;   

Obě tyto roviny se navzájem od sebe liší v(e): 

 účelu (cíli) zkoumání; 

 výstupu zkoumání; 

 místě, kde zkoumání probíhá; 

 technologii, přístrojovém vybavení, které se pro zkoumání používá; 

 době trvání zkoumání; 

 výstupu zkoumání. 

 

Obr. 1 - Jednoduchá, základní optická lupa s integrovaným podsvícením a desetinásobným 

zvětšením, která se používá při prvoliniovém zkoumání platidel, identifikačních dokladů, 

ručního písma, podpisů apod. Zdroj: Regula. 
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Obr. 2 - Tatáž lupa z předchozího obrázku v pohledu ze shora. V pravé části je zobrazené zorné 

pole s měřícími odečítacími ryskami. Zdroj: Regula. 

 

 

Prvoliniová rovina zkoumání  

Jedná se o prvopočáteční zkoumání. Primárním cílem je pouhé zjištění, zda je zkoumaný objekt 

v pořádku či nikoliv, nebo zda existují nějaké podezření, že v pořádku není. Je doklad 

originální, platný? Je bankovka pravá? Výstupem je zjištění, že zkoumaný (sporný) objekt 

je/není v pořádku. 

V případě, že není, je potřeba dalšího zkoumání, objekt se předává dál, zpravidla k forenznímu 

zkoumání (tj. zkoumání pro potřeby soudu). Prvoliniové zkoumání probíhá obvykle v terénu – 

např. na letišti, na ulici, na silnici, u obchodníka v prodejně, u bankovní přepážky apod. Při 

zkoumání se používají jednoduché přístroje, technologie, které bývají mobilní, mají vlastní 

zdroje elektrické energie; jsou jednoduché na ovládání i znalosti osoby, provádějící zkoumání. 

Samotné zkoumání probíhá relativně rychle nebo namátkově, aby nedocházelo ke zbytečnému 

zdržování velkého počtu osob, nevznikaly fronty, nebylo dlouhé čekání na ukončení určitých 

procesů – odbavení osob, výdej peněz, prodej zboží či služeb.  
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Obr. 3 - Kompaktní zařízení pro prvoliniové zkoumání. Optické zvětšení 10; světelné zdroje: 

kolmé bílé světlo, boční, koaxiální světlo, UV 254, 313, 365, 400 nm, vysoce intenzivní IR 

světlo 980 nm (2 pracovní módy). Zorné pole 20 mm, korekce  ± 2 dipotrií. Zdroj: Regula. 

 

 

Prvoliniové zkoumání se často v odborné literatuře a u technologických výrobců zařízení 

na zkoumání označuje též jako „Express Document Verification“. 

 

Forenzní rovina zkoumání 

Forenzní zkoumání následuje po prvoliniovém zkoumání. Sporný objekt, u kterého 

se vyskytlo podezření, že není vše v pořádku, je předán ke zkoumání soudnímu znalci nebo 

znalecké instituci. Jsou definovány otázky, na které je třeba znaleckým subjektem odpovědět. 

Při zkoumání jsou zpravidla využity jiné, dokonalejší přístroje, technologie, než při zkoumání 

prvoliniovém. Zkoumání probíhá obvykle v prostředí, kde je možné zajistit silné laboratorní 

zázemí, vybavené nezbytnou přístrojovou technikou. Zkoumání není v podstatě, zásadně nijak 

časově omezeno. V zahraniční terminologii se můžeme setkat s termínem „Advanced 

Document Verification“. 

 

Obr. 4 - Ukázka zařízení pro forenzní zkoumání dokumentů („Advanced Document 

Verification“). Regula 4303. K zařízení je možné připojovat další periférie. Vše je 

integrováno s forenzním softwarem pro analýzu dokumentů.  
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Metody zkoumání ochranných prvků a dalších objektů 

Na dokumentech, dokladech, písemnostech apod. je celá řada objektů, které mohou být 

předmětem zkoumání s nejrůznějšími cíli. Tyto objekty byly vytvořeny obecně různými 

způsoby či technologiemi a proto se používají i různé technologie, přístupy na jejich zkoumání. 

Některé objekty, tzv. ochranné prvky, byly vytvořeny tak, aby se nenechaly změnit 

(napodobit, padělat) a pro jejich vytvoření byly vyvinuty speciální technologie, které předurčují 

následné verifikační procesy zkoumání jejich pravosti, včetně konkrétních technologií.  

 

Obr. 5 - Ukázka ochranného prvku typu nazývaného „giloše“, který je v praxi velmi využívanou 

tiskovou technikou. Jedná se o velmi složité, propracované ornamentální obrazce z vlasových 

linií, které lze tisknout jen na velmi kvalitních 

 

 

Ochranné prvky obvykle rozdělujeme na162: 

 prvky odvozené od materiálu chráněného nosiče (např. bankovky, dálniční známky 

apod.) : papír, plast, konfety, barevná vlákna, fluorescentní vlákna, zapracovaný 

ochranný proužek a vodotisk; 

 prvky odvozené od specifických vlastností tisku: soutisk, fluorescentní tisk, tisk 

metalickými barvami, hlubotiskový sklopný efekt-3D tisk, giloš; 

 ostatní prvky: hologram, kinegram, číslování bankovek apod. 

Při zkoumání sporných objektů, které jsou vyrobeny nejčastěji na papírovém nebo plastovém 

základním nosiči, se nejčastěji používají metody optické, optoelektronické a v posledních 

několika mála letech metody, využívající vlastností magnetického pole163. 

Optické metody využívají zejména vlastností optických soustav z jednoduchých nebo 

složených čoček, které zkoumané objekty zvětšují pro lidské oko. Optoelektronické metody 

využívají základního optického zvětšení zkoumaných objektů, které převádějí do digitálního 

obrazu a ten je možný dále výhodně softwarově zpracovávat včetně dalšího zvětšení, 

jednoduchého porovnávání obrazců, jejich rozměrové a úhlové měření, zvýrazňování různých 

charakteristik a jejich názornou vizualizaci atd. Nejnovější magnetické metody dokáží 

                                                           
162 Bankovka, Wikipedia, https://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovka#Ochrann.C3.A9_prvky_bankovek  
163 V některých dalších, spíše výjimečných případech nemůžeme ani vyloučit jiné metody, jako jsou další 

metody fyzikální, chemické, fyzikálně-chemické. Ty se využívají především při velmi detailním zkoumání 

papírového nebo plastového nosiče tiskoviny.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovka#Ochrann.C3.A9_prvky_bankovek
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pracovat s magnetickým obrazem ochranných prvků, které jsou velmi těžko padělatelné a 

využívají se zejména při ochraně bankovek.  

Optické, optoelektronické metody pracují s různými elektromagnetickým („světelnými“) 

spektry, které na sporný, zkoumaný objekt řízeně dopadají pod různými úhly a různou 

intenzitou. V praxi obvykle rozlišujeme: 

 Bílé seshora kolmo dopadající světlo 

 Šikmé (boční) bílé světlo 

 Koaxiální bílé světlo 

 Procházející bílé světlo (podsvícení zespodu) 

 UV záření o vlnových délkách 254, 313, 365, 400 nm 

 Infračervené záření 830, 870, 880, 940, 950, 980 nm apod. 

 

Obr. 6 - Bankovka v bílém, kolmém světle. V červených rámečcích jsou zobrazena  

místa s ochrannými prvky. Zdroj: Regula. 

 

 

Obr. 7 - Bankovka osvětlená zdrojem UV 365 nm. Ochranné prvky jsou vlákna v materiálu 

bankovky a obrazce okolí hlavy státníka. Zdroj: Regula. 
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Obr. 8 - Bankovka osvětlená infračerveným světlem IR 870 nm. V levé části bankovky je 

patrná hlava státníka vyhotovená vodotiskem. Zdroj: Regula. 

 

 

Obr. 9 - Luminiscence v infračerveném spektru. Rovněž jsou patrna ochranná vlákna 

 zalisovaná do papíru bankovky. Zdroj: Regula. 

 

 

Obr. 10 - Ukázka zobrazení magnetického inkoustu pomocí speciálního přístroje. Vystupují 

obrazce, které byly tištěny černou barvou s příměsí magnetické látky. Zdroj: Regula. 
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Zkoumání v bílém světle 

Pod bílým světlem rozumíme denní, přirozené světlo o teplotě chromatičnosti 6 500 K. Bílé 

světlo je přirozené pro lidské oko a slouží především pro dostatečné intenzivní osvětlení 

zkoumaných objektů, aby je bylo možné následně studovat při několikanásobném optickém 

zvětšení. Můžeme tak pozorovat, analyzovat a dokumentovat detaily např. ručně psaného 

písma, podpisu, ochranné prvky jako jsou mikrotexty, soutiskové značky, barevná vlákna, 

giloše164 apod.  

Světelnými zdroji jsou dnes obvykle výkonné LED diody, které kromě kvalitativního, 

intenzivního světla umožňují miniaturizaci přístrojů pro zkoumání. 

Pro základní zkoumání světlo dopadá kolmo ze shora na zkoumaný objekt. Šikmo dopadající 

boční světlo dokáže při násobném optickém zvětšení prokreslovat plastičnost obrazu, 3D 

charakteristiky prvků, které jsou při jejich vyhotovení kladeny prostorově na sebe. Je tak možné 

např. určovat pořadí tahu čar psacího nástroje ručního písma v místech křížení psacích tahů, 

protlačení papíru psaním apod. Procházející bílé světlo (tzv. podsvícení zespodu) zobrazí 

ochranné prvky, jako jsou vodotisky, soutiskové značky apod.   

 

Obr. 11 - Podpis propisovacím 

(kuličkovým) perem pořízený v kolmém, 

bílém světle. Zdroj: archiv autorů. 

 

Obr. 12 - Tentýž podpis, pořízený ale 

v bočním, šikmo dopadajícím bílém světle 

s následujícím SW zpracováním stínů. 

Vystupuje plastičnost podpisu, ze které je 

možné určit pořadí psacích tahů. Markantní 

je písmeno „e“. Zdroj: archiv autorů.

 

  

 

V praxi, zejména v posledních letech, se rovněž setkáváme s tzv. koaxiálním světlem. 

Technologicky se jedná o LED světelné zdroje umístěné do kruhu, které se postupně rozsvěcují 

a zhasínají, takže výsledkem je „rotující světelný zdroj“ nad zkoumaným objektem. Získáváme 

tak dynamicky proměnlivý obraz. Tento způsob zkoumání je používán zejména při zkoumání 

hologramů, kinegramů, opticky variabilních prvků (sklopných efektů) apod. 

 

 

 

                                                           
164 Jemná čárová dekorativní rytina v kovovém podkladu, nejčastěji ornamentálního charakteru (z 

franc. guilloche). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rytina
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Obr. 13 - Ukázka hologramů (kinegramů) na identifikačním průkazu. Zdroj: Regula. 

 

 

Zkoumání v ultrafialovém (UV) záření 

UV165 záření je pro lidský zrak neviditelné. Jedná se o elektromagnetické záření s vlnovou 

délkou kratší než 400 nm. Při vytváření ochranných prvků a při jejich následném zkoumání se 

v běžné i ve forenzní praxi využívá běžně dlouhovlnné „červené světlo“ (UVA, 315-400 nm) a 

středněvlnné UV světlo (UVB, 280-315 nm).  

Aby byl objekt s UV ochrannými prvky viditelný lidskému oku, je třeba jej nasvítit UV 

světelným zdrojem odpovídající vlnové délky. V praxi se používají nejčastěji UV lampy, či 

světelné zdroje s vlnovou délkou 254, 313, 365, 400 nm. UV světlo se v kriminalistice 

nevyužívá jen pro zkoumání „papírových“ objektů (např. bankovky, ceniny, víza, ochranné 

nálepky) ale i při vyhledávání biologických stop. 

 

Zkoumání v infračerveném (IR) záření 

Infračervené (IR166) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné 

světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Vlnová délka infračerveného záření je 760 nm až  

1 mm. Lidskému oku je neviditelné. Principy zkoumání v IR spektru jsou podobné principům 

zkoumání ve spektru UV.  

 

Zkoumání magnetických vlastností  

Počátkem 21. století se při ochraně bankovek, dokumentů apod. začíná využívat ochrana na 

základě magnetického obrazu. Podobně jako známe ochranný prvek vodotisk (který je dán 

hustotou papíru), pomocí speciálních magnetických tiskových barev lze na chráněný dokument 

                                                           
165 UV – ultraviolet – ultrafialové světlo. 
166 IR – infra red – infračervené zíření. 
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(bankovku, ceninu, identifikační průkaz apod.) tisknout různé obrazce, viditelné pak pouze 

v magnetickém poli. Tato technologie se dnes neustále zlevňuje a má před sebou 

pravděpodobně velkou perspektivu. Magnetické vlastnosti speciálního ochranného tisku lze 

totiž automatizovaně, velmi jednoduše využívat pro kontrolu bankovek a dokumentů. Tyto 

kontroly jsou podporovány výpočetní technikou a jsou velmi rychlé i při velkých každodenních 

bankovních operacích, při kterých se počítají, vydávají nebo přijímají fyzická platidla.  

 

Obr. 14 - Stodolarová bankovka USA patří mezi nejvíce padělané bankovky na světě. Zdroj: 

Regula. 

 

 

První čtečku magnetických obrazců vyvinula běloruská společnost Regula na přelomu 

posledního století. Více jak pět let však měla embargo na její využívání ze strany některých 

vlivných ekonomických mocností světa, než ji bylo možné využít i pro potřeby forenzního 

zkoumání.  

 

Obr. 15 - Na této bankovce, tištěné od roku 2009 můžeme již nalézt nový ochranný prvek 

v podobě tisku magnetickým inkoustem. Srovnáme-li s předchozím obrázkem, je zcela patrné, 

že magnetické komponenty jsou dodány do černé barvy. Pomocí speciálního zařízení a jemu 

odpovídajícímu SW pak můžeme tento ochranný prvek zobrazovat vizuálně a porovnávat jej 

s referenčním vzorem. Zdroj: Regula. 
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Obr. 16 - Čtečka magnetického pole Regula se připojuje přes USB rozhraní k libovolnému 

počítači. Pomocí specializovaného SW se pak zobrazuje obraz magnetického pole (viz 

předchozí obrázek). Zdroj: Regula. 

 

 

Závěry 

V současné době existuje velké množství oblastí, ve kterých lze a je vhodné, důležité 

kontrolovat vlastnosti nejrůznějších papírových a „plastových“ dokumentů. V prvoliniovém 

plánu se jedná o kontroly platidel, dokladů, tištěných i ručně psaných písemností z pohledu 

jejich originality (zda nebyly padělány, pozměněny apod.), tak i kvality např. v bankách, u 

notářů, v obchodech, při odbavování na letištích, v přístavech, při různých policejních 

prověrkách (cestovní, silniční, pasové a vízové kontroly). Jednoduchá prvoliniová zařízení, 

využívající 10ti násobné optické zvětšení a podsvit vlastním světelným zdrojem jsou použitelná 

i v zájmových oblastech, jako je filatelistika, numismatika, tiskařství, fotografie (zhotovování 

a kontrola tištěných fotografií) nebo i v profesionálních oblastech, jako je nástrojové 

inženýrství, zdravotnictví (zkoumání rentgenových snímků apod.) Pro některé účely postačují 

jednoúčelová, jednoduchá, přenosná zařízení, jindy se používají integrované přístroje pracující 

v různých oblastech elektromagnetického záření a rozmanité technologie jsou integrovány do 

malých, kompaktních celků (viz např. obr. 3). 
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Obr. 17  - Jednoúčelové přístroje pro prvoliniové zkoumání. Vlevo UV lampa, vpravo pak USB 

mikroskop Dyno-Lite, umožňující optické zvětšení 5-200x a přenos digitálního snímku do 

počítače. Zdroj: Dyno-lite. 

 
 

 

Forenzní zkoumání obvykle následuje až po prvoliniovém zkoumání, kde byly zjištěny první 

signály, impulsy, aby bylo provedeno další, detailnější zkoumání se zodpovězením položených 

otázek. Zkoumání se provádí s využitím technologií, zařízení, které jsou komplexnější, 

sofistikovanější a dokáží splnit náročné požadavky zadavatelů zkoumání, včetně dokumentace 

celého procesu. Přístroje jsou mnohem dokonalejší, přesnější a s ohledem na tyto skutečnosti 

vyžadují dobré laboratorní zázemí.  

 

Obr. 18 - Video spektrální komparátor. 

Zdroj: Regula. 

Obr. 19 - Videospektrální mikroskop. 

Zdroj: Regula.

 

 

 

 

V současné době se jedná o speciální pracovní stanice, které jsou vybavené forenzním 

softwarem. K těmto komplexům je pak možné připojovat různé periférie, které využívají různá 

spektra elektromagnetického záření. Takovýmto způsobem se pak jeden zkoumaný objekt může 

podrobit široké škále nejrozmanitějších analýz. 
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Obr. 20 - Ukázka forenzního SW, se kterým jsou integrovány různé periférie pro zobrazování 

zkoumaných objektů. Zdroj: archiv autorů. 
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Česká a Slovenská kriminalistická odorologie a právní ukotvení 

metody pachové identifikace 

 

Jiří Rulc, Petr Novák 

 

Abstrakt 

Autoři práce předkládají ucelený přehled ukotvení právních předpisů upravující 

kriminalistickou odorologii  od  roku 1977  po současnost s tím, že se  zaměřili na  společné 

období  společného státu Československa od roku 1977 a  pak po rozdělení Československa  na 

Českou a  Slovenskou republiku od roku 1993 do  roku 2016. 

Základní premisou bylo provést porovnání právního ukotvení interních aktů řízení České a 

Slovenské republiky v oblasti služební kynologie a souběžně i ukotvení kriminalistické 

odorologie a její metody pachové identifikace. Dále provést porovnání vědeckovýzkumné 

činnosti v oblasti této problematiky včetně publikační činnosti a spolupráce všech 

zainteresovaných stran podílející se na využití metody pachové identifikace v reálné praxi. 

Použití služebních psů na pachové práce bylo, je a s největší pravděpodobností bude i nadále 

využíváno v trestněprávním procesu a zcela určitě si zasluhuje odpovídající ukotvení 

v zákonných normách vzhledem ke změnám v páchání trestných činů a současné využitelnosti 

služebních psů při jejich odhalování. 

 

Klíčová slova 

Kriminalistika, kynologie, komparace, kriminalistická identifikace, odorologie, olfaktorika, 

olfaktronika, pachová stopa, služební pes, výcvik 

 

Abstract 

The authors presented a comprehensive overview of the anchor legislation governing forensic 

odorologii from 1977 to the present with focus on the common period of the common state of 

Czechoslovakia from 1977 and then after the division of Czechoslovakia into the Czech 

republic and the Slovak republic from the year 1993 to the year 2016.  

The basic premise was to make a comparison of the legal anchorage of the internal acts of 

management of the Czech and Slovak republic in the field of service cynology and in parallel 

the anchorage crime odorologie and his methods of odor identification. Further the author 

wanted to perform a comparison of the research activities in the field of the issue including 

publishing activities and cooperation of all stakeholders involved in the use of the method of 

odor identification in real practice. 

The use of service dogs on the scent work was, is and most likely will continue to be used in 

the criminal process, and certainly deserves the corresponding anchor in the statutory standards 

due to changes in offending and the current his usability of the service dogs in their detection. 

 

Keywords 

Crime, cynology, comparison, forensic identification, odorology, olfactoric, olfatronic, odor 

identification, service dog, training 
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1. Společná legislativa České a Slovenské republiky v letech 1977-1993 
  

V roce 1977 byla po zavedení metody pachových konzerv vydána první společná metodika pro 

realizaci porovnání (komparace) otisku pachových stop (OPS) zajištěných na místě činu 

a srovnávacích pachových konzerv (SPK), tedy pachových vzorků podezřelých osob 

natypovaných orgány činných v trestním řízení. K jejímu vydání došlo z důvodu ujednocení 

celé metodiky tak, aby všechna odborná pracoviště SNB v rámci Československa tuto 

problematiku řešila stejným způsobem a obstála tak při vzájemném porovnávání jednotlivých 

pracovišť. O vydání metodiky pod názvem „Směrnice pro využívání metody pachových 

konzerv ve Sboru národní bezpečnosti, pod č. j. VB/F-021/R-77, vedené s označením 

„TAJNÉ“, se nejvíce zasloužil genmjr. JUDr. Ján Pješčak, DrSc., který byl jedním 

z propagátorů zavedení této metody na území bývalého Československa, přičemž v době 

vydání už působil v pozici náměstka ministra vnitra ČSSR.  

 

Obr. 1 - Vlevo původní předpis, který prošel legislativní cestou až k podpisu náměstka 

ministra vnitra, vpravo schválený předpis, který byl po podpisu distribuován na 

specializovaná pracoviště MPI správ krajů (archiv autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samotná směrnice stanovovala úkoly pro všechny stupně řídící činnosti, kritéria, postupy 

a materiálně technické zabezpečení pracovišť metody pachových konzerv. Směrnice však 

podléhala v době svého vzniku režimu utajení, což metodu odsoudilo do pozice čistě 

operativně-pátracího prostředku tehdejší kriminální služby Veřejné bezpečnosti.167 Obsahovala 

9 následujících kapitol s celkovým počtem 22 stran předpisu:  

Hlava I.  Úvodní ustanovení. 

Hlava II.  Řízení MPK v kriminální službě. 

Hlava III.  Kurzy psovodů. 

Hlava IV.  Metodické řízení a pomoc. 

                                                           
167 STRAUS, J.; VAVERA, F.: Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem II, vydavatelství POLICE 

   HISTORY, P.O BOX 104, Praha, tisk Příbramská tiskárna s.r.o., Příbram, 2005, s. 90, ISBN 80- 86477-28-2. 
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Hlava V.  Vyhledávání a zajišťování pachových stop. 

Hlava VI.  Technika snímání stop. 

Hlava VII.  Odběr SPK. 

Hlava VIII.  Pachová identifikace. 

Hlava IX.   Evidence OPS a SPK.168 

 

Směrnice byla v platnosti až 28. 2. 1989, když byla v informačním věstníku VB rozhodnutím 

tehdejšího náměstka ministra vnitra ČSSR jako celek odtajněna. Od tohoto data bylo možno 

výsledky získané touto metodou využít v trestním řízení.  

  

2. Právní ukotvení metody pachové identifikace v České republice  

  

Směrnice pro využívání metody pachových konzerv ve Sboru národní bezpečnosti byla vydána 

v roce 1977. Vzhledem k délce jejího používání a vývoji v této oblasti byla nahrazena novým 

předpisem, a to Závazným pokynem policejního prezidenta č. 140/2002, kterým byly 

stanoveny Zásady jednotného postupu PČR při využívání metody pachové identifikace. 

V tomto závazném pokynu byl již použit nový název, a to Metoda pachové identifikace, který 

jednoznačně metodu pachové identifikace kodifikoval jako důkazní prostředek, důsledně se 

řídil trestním právem procesním a definitivně potvrdil přesun této metody z oboru 

kriminalistické metodiky do oboru kriminalistické techniky.169 V roce 2003 byl předpis ještě 

upraven dodatkem č. 29, který reagoval na potřebné změny, a to následným způsobem.  

V čl. 8 odst. 6 se slova „do 48 hodin” nahrazují slovy „do 7 pracovních dnů”. 

V čl. 13 odst. 8 se slova „do 48 hodin” nahrazují slovy „do 7 pracovních dnů”. 

V čl. 1 písm. A přílohy č. 2 se slova „s okny,” zrušují a slova „místnost je vybavena 8 posty pro 

umístění pachových konzerv s rozchodem 110 cm” se nahrazují slovy „místnost je vybavena 

7 posty pro umístění pachových konzerv s rozchodem 100 cm”.170 

 Z dodatku je zřejmé, že ačkoliv proběhlo standardní připomínkové řízení tohoto předpisu, po 

půlročním zavedení předpisu do praxe bylo zkonstatováno, že doba 48 hodin je příliš krátká na 

to, aby kriminalističtí technici dopravili zajištěné stopy na odborná pracoviště. Navíc některá 

odborná pracoviště nebyla schopna zajistit odpovídající prostory na pachovou komparaci, která 

by umožnila postavit porovnávací řadu na 8 postů. Uvedený závazný pokyn byl nahrazen 

vydáním nového Závazného pokynu Policejního prezidenta č. 52/2007, ke kterému došlo 

v roce 2007 s tím, že byly všechny dosavadní předpisy k této problematice zrušeny.171 K vydání 

tohoto nového předpisu došlo po pětiletém používání původního předpisu, kdy metoda 

vývojově doznala celou řadu změn, které vyplynuly z praktického použití na specializovaných 

                                                           
168 Směrnice pro využívání metody pachových konzerv ve Sboru národní bezpečnosti, vedená pod č. j. VB/F- 

021/R-77 s označením „TAJNÉ“. 
169 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 140/2002, kterým se stanoví zásady jednotného postupu PČR při 

využívání metody pachové identifikace. 
170 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 29/2003, kterým se stanoví zásady k zabezpečení jednotného 

postupu Policie České republiky při využívání metody pachové identifikace. 
171 Závazného pokynu Policejního prezidenta č. 52/2007, kterým se stanoví zásady k zabezpečení jednotného 

postupu Policie České republiky při využívání metody pachové identifikace. 
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pracovištích metody pachové identifikace jednotlivých policejních správ krajů a na které bylo 

nutno reagovat. Šlo o změny názvů, změny vybavení pracovišť a podobně, ale bylo nutné je 

provést, vzhledem k tomu, že metoda byla využívána jak policejními orgány, tak 

i vyšetřovateli. Navíc bylo třeba reagovat i na další procesy a změny, protože výsledky pachové 

komparace začaly být využívány v trestním řízení v rámci dokazování před soudem. Vydáním 

nových právních norem upravujících tuto problematiku byla v České republice završena nová 

etapa ve vývoji nově koncipované kriminalistického oboru tzv. kriminalistické olfaktoriky. 

 

Obr. 2 - Interní předpisy policie vydané v roce 2002 a 2007 (archiv autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásadní změna legislativní úpravy předpisu 

K největší změně zásadního charakteru v právní oblasti metody pachové identifikace došlo 

v roce 2009, kdy bylo přistoupeno k celkové změně legislativní politiky a celkové problematice 

služební kynologie Policie ČR. Vlivem úsporných opatření v rámci legislativních procedur 

došlo ke snížení počtu závazných pokynů policejního prezidenta a došlo také k celkovému 

sjednocení problematik do jednoho oborového předpisu. Z tohoto důvodu byl dne 15. července 

2009 vydán jenom Pokyn ředitele Služby pořádkové služby Policejního prezidia č. 9/2009, 

kterým byl stanoven postup policistů na úseku služební kynologie s tím, že do předpisu byla 

vložena celá problematika metody pachové identifikace.172  

Tento předpis se i přes protesty odborníků metody pachové identifikace platí  dodnes, ale 

celkově ztratil statut závazného pokynu policejního prezidenta s dosahem na všechny policisty  

zařazené v Policii ČR, kteří se dotčenou problematikou zabývají (chybí Služba kriminální 

policie a vyšetřování jako důležitý subjekt v trestněprávním procesu). 173    

 O tom, že vydání tohoto pokynu ředitele byl přinejmenším problematický  krok, svědčí celá 

řada novelizací, které následovaly nejenom v roce vydání, ale i ještě v následujících letech. 

První změna proběhla už za dva měsíce, a to dne 15. září 2009, a to Pokynem ředitele 

Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č.13/2009, kde byla 

                                                           
172 Pokyn ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 9/2009, kterým 

se stanoví postup policistů na úseku činnosti služební kynologie. 
173 Jde zejména o kriminalistického technika, který zajišťuje pachové stopy na místě činu, případně zajišťuje 

otisky pachových stopa vytipovaných pachatelů s tím, že pro technika neplatí žádná legislativní úprava, 

protože předpis upravuje jenom činnost pořádkové služby a ne služby kriminální policie, kde 

jsou kriminalističtí technici zařazeni. 
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opravena některá pojmosloví a zásady přezkušování.174 Pro samotný proces metody pachové 

identifikace však zásadní změny nenastaly.  

Předpis doznal další změny, a to vydáním dodatku Pokynu ředitele č. 11/2010 ze dne 1. května 

2010, který se však dotýkal jenom hipologie. Proto nebude zahrnut do celkové komparace. 

Druhá změna téhož pokynu proběhla dne 22. prosince 2010, a to vydáním Pokynu ředitele 

Ředitelství služby pořádkové policie č. 22/2010, kde došlo k celé řadě změn článků s tím, že 

metody pachové identifikace se dotýkala změna čl. 45, kde byly změněny rozměry umístění 

postů k provádění pachové komparace a jejich vzdálenosti z rozpětí 100 cm na 95–150 cm. 

Dále byla provedena změna čl. 48, odst. 7 a čl. 51, odst. 8, a to u lhůt dodávání pachových 

vzorků z původních 7 pracovních dnů na současných 15 dní. Dále byla provedena změna čl. 

59, kdy byla změněna teplota ve srovnávací místnosti z rozpětí 18–22 ºC na rozpětí 15–25 ºC. 

Došlo i ke změně vybavení sterilizační místnosti, a to z původních sterilizátorů na parní 

autoklávy včetně výměny dalších nových technických prostředků, které byly vyvinuty mezi 

rokem 2002–2009. K bodu materiálně technickému vybavení byly přidány další dva body, které 

řeší problematiku zřízení dalších skladů dle potřeby útvaru při stejném splnění podmínek 

určených v tomto předpisu.175 

K třetí změně téhož pokynu došlo dne 16. 3. 2011, pokynem ředitele Ředitelství služby 

pořádkové policie č. 3/2011, kde došlo opětovně k celé řadě změn článků jako rozdělení psů 

do jednotlivých kategorií, jejich přezkušování a hodnocení. Ve sledované oblasti byla 

provedena změna souboru disciplín pro úlohu metody, a také došlo ke snížení náročnosti na 

poslušnost služebních psů, a to z původních 10 cviků na současných 5. Z těchto cviků je dnes 

zakotveno v předpisu jenom přivolání psa, chůze psa u nohy, cviky sedni, lehni, vstaň, 

odložení psa vleže a reakce na střelbu, z nichž tato disciplína je sporná při zařazení psa na 

problematiku metody pachové identifikace. 

Ke čtvrté změně téhož pokynu došlo dne 20. srpna 2013 pokynem ředitele Ředitelství služby 

pořádkové policie č. 24/2013, která se týkala materiálně technického vybavení pracoviště-

srovnávací místnosti bez povinného rozměru, sterilizační místnosti maximálně 3×3 metry, dále 

skladem potřeb skladem pachových konzerv a místností psovodů bez limitujících údajů. K páté 

a zatím poslední změně došlo dne 30. prosince 2013, pokynem ředitele Ředitelství služby 

pořádkové policie č. 37/2013, kde došlo ke změně čl. 51, odst. 1, odběr pachových vzorků 

osoby (PVO) a dále byla změněna forma formuláře žádosti o provedení odběru pachového 

vzorku osoby, který k tomu policejní orgán vypracovává. Tedy od roku 2009 doznal tento 

předpis celkem 5 změn, které však neodstranily pochybnosti státních zástupců, soudců 

a zejména advokátů, což nesvědčí o dostatečné odborné připravenosti předkladatele v oblasti 

metody pachové identifikace. Navíc uvedené novely neodstranily zásadní nedostatky, které 

předkládala skupina advokátů, když opakovaně zpochybňovali metodu tím, že pachové 

konzervy si zakládá každý psovod-specialista na odborném pracovišti vždy sám. Jak jsme již 

popsali v předešlém textu, při zavedení Pokynu ředitele ředitelství služby pořádkové policie 

č. 9/2009, došlo v roce 2016 k pokusu o návrat metody pachové identifikace mezi legislativně 

závazné předpisy policie s tím, že byla zpracována nová forma tohoto předpisu.  

 

 

                                                           
174 Pokyn ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 13/2009, kterým 

se kterým se mění pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 

9/2009, kterým se stanoví postup policistů na úseku činnosti služební kynologie. 
175 Pokyn ředitele Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 22/2010, kterým 

se mění pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky č. 9/2009, 

kterým se stanoví postup policistů na úseku činnosti služební kynologie.  
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Obr. 3 - Interní předpis policie Pokyn ředitele ředitelství služby pořádkové policie vydaný 

v roce 2009, předpis po novelizacích v roce 2016 (archiv autor) 

 

  

Předkladatel, tedy Ředitelství služby pořádkové policie, potažmo jeho odborný útvar jako 

garant metody Odbor služební kynologie a hipologie, odeslal v dubnu roku 2016 do 

připomínkového řízení na všechny útvary policie legislativní návrh Závazného pokynu 

policejního prezidenta k provádění pachové identifikace. Je tedy otázka, jak se bude tato 

metoda vyvíjet  do budoucna.  

 

Právní úprava metody pachové identifikace a služební kynologie  

Samotné právní ukotvení pro obecné použití  služebního psa je uvedeno v z. č. 273/2008 Sb., 

o Policii ČR, kde je v § 52, písmeno j) služební pes postaven do role tzv. donucovacího 

prostředku.  Jeho použití je uvedeno v jeho následujících ustanoveních. Podle § 53 odstavce 1) 

smí policista použít jakýkoliv donucovací prostředek (potažmo i služebního psa), k ochraně 

bezpečnosti své, či jiné osoby, majetku nebo veřejného pořádku.  

Druhé právní ukotvení je v trestním řádu, kde je uvedeno v § 113 - provedení ohledání místa 

činu souvisejícího s vyšetřovanou událostí, nebo věcí s vyšetřovanou událostí související a byly 

přineseny na místo činu. Při tomto ohledání je sejmuta tzv. pachová stopa do pachové konzervy.  

Další ukotvení je také v trestním řádu, kde je uvedena v § 114/2 - prohlídku  těla  (odběr  

biologického materiálu se souhlasem,  ale i bez souhlasu podezřelé osoby) - tedy   možnost 

odběru  DNA nebo pachového vzorku osoby do pachové konzervy.  

Co se týká důkazní pachové komparace a její identifikační hodnoty, ještě pořád převládá názor, 

že odorologickou identifikaci lze zprocesnit jen formou odborného vyjádření podle ustanovení 

§ 105 odst. 1 trestního řádu. 

Z pohledu  dalšího právního ukotvení nemá Česká republika jiné právní nástroje využitelné v 

souvislosti s metodou pachové  identifikace k dispozici.  

 

Pořádání mezinárodních konferencí  

Další činnost spojená s problematikou metody pachových konzerv (později metody pachové 

identifikace) a jejího právního usměrňování bylo pořádání mezinárodních konferencí na 



276 

 

Policejní akademii v Praze zaměřené na kriminalistiku. V níže uvedeném přehledu je uveden 

jejich celkový přehled s tím, že konference od roku 2010 mají svoji samostatnou sekci na 

problematiku kriminalistické odorologie a její metodu pachové identifikace. 

 

I.  Mezinárodní konference POKROKY v KRIMINALISTICE, 2002  

II.  Mezinárodní konference POKROKY v KRIMINALISTICE, 2004  

III.  Mezinárodní konference POKROKY v KRIMINALISTICE, 2006  

IV.  Mezinárodní konference POKROKY v KRIMINALISTICE, 2008  

V.  Mezinárodní konference POKROKY v KRIMINALISTICE, 2010 (odorologie) 

VI.  Mezinárodní konference POKROKY v KRIMINALISTICE, 2012  

VII.  Mezinárodní konference POKROKY v KRIMINALISTICE, 2015  

 

Publikování v odborných publikacích a časopisech 

V rámci celkového přehledu jsme zařadili do této kapitoly i informaci o vydaných publikacích 

a publikování v odborných časopisech jako je Bezpečnostní teorie a praxe vydávaný Policejní 

akademií České republiky v Praze, Kriminalistika, Kriminalistický sborník a v Almanachu 

z konferencí Pokroky v kriminalistice.  

 

 ČERNÁ, L.; PINC, L.; PACHMAŇ, L.: Schopnost psů vycvičených na detekci výbušnin 

generalizovat pach TNT, Sborník z Mezinárodní kynologické konference z dne 24. – 25. 

10. 2012 v Domažlicích, s. 30, ISBN 978-80-231-2310-0. 

 GERNEŠ, J., TIHELKA, I.: Výcvikové středisko psovodů a služebních psů PČR Výcvikové 

středisko Plzeň – Bílá Hora, garant dodržování jednotného postupu metody pachové 

identifikace jako věrohodného důkazního prostředku v trestním řízení, sborník příspěvků 

z IV. mezinárodní konference Pokroky v kriminalistice, Praha, 2010.  

 KLIMUS, F.; KREJČÍ, Z.; KOVÁŘ, Z.; FAZEKAŠ, I.; KRAJNÍKOVÁ, M.: 

 Lidský pach a doba jeho uchování na věcném důkazu-metoda pachové identifikace, 

Bezpečnostní teorie a praxe č.1/2014, Policejní akademie Praha, s. 127, 2014.  

 KLOUBEK, M.: Kriminalistická metoda pachové identifikace prostřednictvím 

služebního psa, Kriminalistický sborník, č. 5, 2002. 

 KLOUBEK, M.: Vyhledávání a zajišťování pachových stop, Kriminalistický sborník, č. 1., 

2003 

 KLOUBEK, M.; NOVÁK P.: Metoda pachové identifikace prostřednictvím speciálně 

vycvičeného psa, aktuální stav, prognóza, Kriminalistika, 2005, č.1., r. 49. 

 RULC, J.: Dějiny služební kynologie, vydavatelství CanisTR, Praha, 2010, ISBN 978-80-

904210-3-8.  

 RULC, J.; ŠTAUDINGER, J.; NEVOLNÝ, P.: Dějiny československé služební kynologie, 

CanisTR, 2014, ISBN 978-80-904210-8-0.  

 SANTARIOVÁ, M.; PÍSAŘÍKOVÁ, A.; KLOUBEK, M. a kol.: Schopnost psů 

identifikovat lidský pach po té, co byl vystaven působení proudící vody, Bezpečnostní 

teorie a praxe, zvláštní číslo, Praha, 2012. 

 SANTARIOVÁ, M.; PINC, L.; GERNEŠ, J.: Schopnost psů speciálně vycvičených na 

metodu pachové identifikace detekovat individuální lidské pachy poté, co byly vystaveny 
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vysokým teplotám. Pokroky v kriminalistice: sborník příspěvků z IV. mezinárodní 

konference. Praha, Policejní akademie České republiky, 2010. 

 STRAUS, J.; KLOUBEK, M.: Kriminalistická odorologie, vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2010, ISBN 978-80-7380-238-7. 

 STRAUS, J.; VAVERA, F.: Historie kriminalistické metody – odorologie, Kriminalistický 

sborník č. 2, 2007. 

 VITÁSEK, V.: Porovnání pachových stop metodou pachové identifikace, Kriminalistický 

sborník č. 11, roč. 37, s. 502-503, 1993.  

 VYHNÁLEK, O.; SUCHÁNEK, J.: Kriminalistická odorologie, Kriminalistický sborník 

č. 12, roč. 37, č. 12, s 549-550, 1993. 

 VLČEK, J.: Historie metody pachové identifikace, Kriminalistický sborník, č. 2, 1994.  

 

Znalecká činnost 

Česká republika disponuje ke dni 31.12.2016 čtyřmi soudními znalci v oboru kriminalistika se 

specializací kriminalistická odorologie. Prvním znalcem je od roku 2009 doc. JUDr. Martin 

Kloubek, Ph.D., který kromě znalecké činnosti, tedy zpracovávání znaleckých posudků 

a vystupování před soudy, také realizuje propagaci této metody jak uvnitř policie, tak i mimo ni. 

Dále realizuje vzdělávání policistů zejména při odebírání pachových stop na místě činu, a při 

odebírání kontrolních vzorků individuálních pachů u podezřelých osob. Druhým soudním 

znalcem byl ustanoven v roce 2013 Ing. Bc. Jiří Rulc, Ph.D., tedy spoluautor tohoto příspěvku. 

V roce 2016  byli jmenování další dva znalci a to Ing. Václav Vokálek a  Mgr. Ladislav Kutiš. 

Dále ČR disponuje dalšími dvěma znalci v oboru kriminalistika se specializací metoda pachové 

identifikace. Jsou jimi Pavel Koutník, který působil dlouhá léta na odborném pracovišti MPI 

v Ústí nad Labem a Ivan Tihelka, který dnes působí jako odborný instruktor ve Výcvikovém 

středisku služebních psů v Plzni-Bílé Hoře. Znalci byli jmenováni krajským soudem v Praze, 

Plzni,  Ústí nad Labem a v Brně a  Českých Budějovicích za splnění podmínek, které stanovuje 

zákon o znalcích. 

 

Výzkumná činnost metody pachové identifikace 

V průběhu posledních 25 let došlo k velikému rozvoji a vývoji v oblasti  kriminalistické 

odorologie, která má velký význam pro využití služební kynologie právě ve využívání metody 

pachové identifikace v rámci policejní praxe při porovnávání pachových stop z místa činu se 

vzorky pachových stop podezřelých osob. Spolehlivost metody pachové identifikace je 

pravidelně prověřována empirickými výzkumy, které jsou realizovány vědeckými pracovišti 

v České republice. Tomuto vývoji také významně napomohlo zpracování velkého množství 

výzkumných úkolů, pokusů, experimentů a studií, zpracovaných vysokoškolských 

kvalifikačních prací a také projekty aplikovaného bezpečnostního výzkumu. Proto si 

zmiňujeme část těchto aktivit, které dokreslují celkový trend vývoje pachové identifikace.  

 

1) Je navázána spolupráce s fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České 

zemědělské univerzity v Praze, která realizuje ve spolupráci s Policií ČR projekty 

bezpečnostního výzkumu zaměřeného na pachové práce, pachovou signaturu, pachovou 

digitalizaci, metodu pachové identifikace a čichové schopnosti psů jako je projekt s názvem 

Predikce pracovní upotřebitelnosti štěňat ve stadiu ontogeneze a Zavedení umělé 

inseminace u služebních psů v PČR.  
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2) Je navázána spolupráce s Centrem pro výzkum chování psů České zemědělské univerzity 

v Praze, která provádí experimenty a projekty bezpečnostního výzkumu, naposledy 

s názvem Ověření metody pachové identifikace, kde se na této problematice dlouhodobě  

věnuje   Ing. Bc. Ludvík Pinc, Ph.D., z Centra  pro chování  zvířat této univerzity. 

3) Je navázána spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, která 

realizuje projekty bezpečnostní výzkumu, naposledy s názvem Pachová signatura. 

4) Je navázána spolupráce s Univerzitou Pardubice, která ve spolupráci s Policií ČR a Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze realizuje projekty bezpečnostního výzkumu, naposledy 

při projektu s názvem Improvizované výbušniny. 

 

Aktuální judikatura na poli pachové identifikace 

Podle zásady volného hodnocení důkazů je ponecháno rozhodování o věrohodnosti důkazů 

získaných pomocí kriminalistické olfaktoriky na soudech. Jediným sjednocovacím prvkem tak 

mohou být nálezy odvolacích soudů a Ústavního soudu ČR. Jako důkaz, že tomu tak opravdu 

je, bylo vycházeno z rozhodnutí soudů různých stupňů v mezidobí let 1996–2015 s tím, že na 

jaře roku 2016 došlo k celkovému průlomu v náhledu na metodu pachové identifikace jako 

celku.  

V roce 2016  došlo totiž k výroku, který lze považovat za průlomové rozhodnutí od doby, co se 

kriminalistickou olfaktorikou orgány činné v trestním řízení zabývají. Při celkovém shrnutí 

konstatuji, že výrok soudu zní velice pozitivně pro celkovou stabilizaci procesu metody 

pachové komparace. Samotný nález Ústavního soudu ČR 176 ve svém rozhodnutí  pod zn. US 

1098/2016  ze dne 22. 3. 2016 konstatoval  uznání obecné věrohodnosti kriminalistické metody 

olfaktorické identifikace osob, z čehož lze dospět k závěru, že je již nakročeno k překonání 

rigidního postavení soudů k přijímání pachové komparace jako důkazního byť nepřímého 

důkazu.   

Shora uvedený nález vnesl do procesu metody pachové identifikace jasný pohled s tím, že  je  

zřejmé, za jakých podmínek bude výsledek pachové komparace služebním psem policie do 

budoucna přijímán soudy. Za velice přínosné v rozhodnutí považujeme jasné stanovení 

podmínek, za kterých musí být v budoucnu pachová komparace prováděna, aby byla využita 

v trestně právním procesu.  

Jako nový důležitý ukazatel soudce Jan Musil konstatoval, že: „Při hodnocení důkazního 

významu výsledků pachové identifikace je třeba se zabývat především tím, zda kriminalistický 

technik a policejní psovod, kteří se na identifikaci podíleli, splňují kvalifikační předpoklady 

nezbytné pro výkon této činnosti, a zda použitý služební pes absolvoval předepsaný výcvik, 

eventuálně potřebné přezkoušení způsobilosti identifikovat pachové stopy, případně jaké byly 

jeho dosavadní statistické výsledky v úspěšnosti identifikace, zda metoda pachové 

identifikace použitá v konkrétním případě respektuje požadavek, aby stopy byly sejmuty 

a uchovány řádně, aby nedošlo k jejich záměně, nebo k tzv. přenosu pachu či k nepřípustné 

manipulaci při ztotožňování stopy“.177 

Tyto informace by napříště měly být uvedeny v protokolu o odebrání pachové stopy na místě, 

odebrání pachového vzorku osoby a v protokolu o provedené pachové komparace. A ještě 

jedna důležitá informace na závěr. Pokud chceme do budoucna uvažovat o tom, zda se důkaz 

získaný metodou pachové identifikace stane jediným dostačujícím důkazem sloužícím 

potřebám soudu, bude i nadále úkolem znalce v dotčeném oboru posuzovat, zda byla 

                                                           
176 http://www.usoud.cz/aktualne/pachove-stopy-jako-neprimy-dukaz-v-trestnim-rizeni/ 
177 http://www.usoud.cz/aktualne/pachove-stopy-jako-neprimy-dukaz-v-trestnim-rizeni/ 
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olfaktorická (pachová) komparace prováděná lege artis (tedy podle pravidel oboru) a je-li tedy 

důkaz získaný pachovou komparací věrohodný. 

 

3. Právní ukotvení metody pachové identifikace ve Slovenské republice  

  

Slovenská kynologie využívala taktéž po dlouhá léta předpis ke služební kynologii, který byl 

zaveden ještě za federálního Československa. V tomto případě obdobně jako Česká republika 

využívala také „Směrnici pro využívání metody pachových konzerv ve Sboru národní 

bezpečnosti, vedená pod č. j. VB/F-021/R-77, vedené s označením „TAJNÉ“. Po odchodu 

Slovenska z federálního uskupení bývalého Československa po roce 1993 došlo ve Slovenské 

republice k vydání zastřešujícího předpisu pro služební kynologii, a to nařízení č. 30 ze dne 

31. 12. 1997,178 které upravuje kynologickou činnost v policejním sboru. Předpis zde v čl. 7 

odst. 2, písmeno uvádí, že jednou z forem a využití služebního psa je i identifikace osob a věcí 

na základě metody pachových konzerv. V č. 17, odst. 1 předpis uvádí, že metoda pachových 

konzerv je prostředek kriminalistické techniky, který slouží k pachové identifikaci osob a věcí. 

V odstavci č. 2 dále předpis uvádí, že činnost metody pachových konzerv upraví samostatně 

vydaný předpis (do českého jazyka přeložil autor práce). V čl. 19 je popsána realizace výcviku 

služebního psa v rámci policejního sboru s určením potřebných hodin k výcviku. V čl. 20 byly 

popsány výcvikové kurzy a jejich rozdělení, kde v bodě 2, písm. d, e, f jsou popsány kurzy 

základní, doškolovací a kondiční. V čl. 29 je pak popsán způsob hromadného ustájení 

služebních psů v zařízeních policie, v čl. 31 je uveden způsob krmení při hromadném ustájení, 

ve výcvikových kurzech a v době dovolených, či odvelení psovoda. Čl. 32 pak řeší přepravu 

služebních psů motorovými vozidly. Čl. 35 je popisuje veterinární ošetřování služebních psů. 

Samotný předpis má ve zrušovacím ustanovení klauzuli, že zrušil dosavadní platné předpisy, 

a to Pokyn prezidenta Policajného zboru č. 4 z roku 1992, k řízení a výkonu služební 

kynologie v Policajnom zbore Slovenskej republiky, jeho doplněk č. 8 z roku 1993 a další 

doplněk č. 11 z roku 1996. Šlo samozřejmě o předpisy vydané v době společného státu, ale 

protože přesahovaly časový horizont rozdělení Československa, jsou zde uvedeny právě 

z tohoto důvodu pro celkovou přehlednost. Jak bylo již shora uvedeno, v čl. 17, odst. 2 se uvádí, 

že samotnou metodu pachových konzerv upraví samostatně vydaný předpis. Tato činnost byla 

opravdu záhy upravena vydáním Nařízením prezidenta Policejního sboru č. 10 „O metóde 

pachových konzerv“ ze dne 25. 5. 1998.179  

Předpis obsahoval také některé kapitoly, které neobsahoval původní přepis z roku 1977. Zde je 

jejich celý přehled. 

čl. 1 Úvodné ustanovenie 

čl. 2 Zásady vyhľadávanie a odoberanie stôp 

čl. 3 Odber pachovej stopy 

čl. 4 Odoberanie porovnávacej pachovej stopy 

čl. 5 Odoberanie porovnávacej pachovej stopy z predmetu 

čl. 6 Pachová identifikácia 

čl. 7 Naloženie s odoberanou pachovou stopou 

                                                           
178 Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 30, z 31. 12. 1997, o kynologickej činnosti v Policajnom zbore. 
179 Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 10, z roku 1998, o metóde pachových konzerv.  
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čl. 8  Evidencia pachových stop a ich vyraďovanie 

čl. 9  Organizácia a riadenie 

čl. 10 Podmienky a povinnosti psovoda na pracovisku metódy pachových 

konzerv  

čl. 11 Výbava kriminalistického technika 

čl. 12 Zvláštne ustanovenie 

  Príloha č. 1 – evidenčná karta metódy pachových konzerv 

Príloha č. 2 – kniha príjmu pachových stôp z miesta činu 

Príloha č. 3 – kniha príjmu porovnávacích pachových stop 

Príloha č. 4 – správa o výsledku porovnávania pachových stôp 

Príloha č. 5 – menná identifikačná karta 

Príloha č. 6 – štítok na označenie pachovej stopy z miesta činu 

Príloha č. 7 – štítok na označenie porovnávacej pachovej stopy 

Príloha č. 8 – štatistický prehľad výslednosti metódy pachových konzerv. 

 

Tento předpis byl v platnosti až do roku 2004, kdy byla vydána novelizace původního předpisu, 

a to Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 4 ze dne 9. února 2004, který doplňuje a mění 

Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 10 z roku 1998 o metodě pachových konzerv.180  

Předpis upravuje a doplňuje následující články: 

 článek 2 odst. 2, kde došlo k popisu postupu:  

„Pri číslovaní a dokumentovaní pachových stôp sa postupuje rovnako ako u iných 

druhov stôp“. 
 článek 4 odst. 4, kde jsou doplněna o následující slova: 

 „a zároveň sa vyplní menná identifikačná karta MPK podľa prílohy č. 5 tohto 

nariadenia“. 
 Dále došlo ke změně celého znění odstavce čl. 6 odst. 1, a to:  

„Pri každom porovnávaní pachových stôp a porovnávacích pachových stôp je 

postupované v zmysle tohto nariadenia za účelom individuálnej identifikácie osoby, 

ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu“. 

 Dále došlo ke vložení celého odstavce, a to č. 3, a to následně:  

 „Pachová identifikácia sa vykonáva v rade piatich až ôsmych pachových stôp z trestnej 

činnosti, medzi ktoré sa umiestni pachová stopa z objasňovaného prípadu, tento postup 

sa opakuje päťkrát so zmenou postavenia porovnávanej pachovej stopy. Po štvrtom 

označení sa považuje porovnanie za preukázateľné“. Doterajšie odseky 3 až 5 sa 

označujú ako odseky 4 až 6“.  
 

Další zásadní změna je v čl. 7 nařízení, kde byl tento článek do nařízení doplněn a jako nový 

včetně nadpisu zní: 

 

 

                                                           
180 Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 4 z roku 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta PZ 

č. 10/1998, o metóde pachových konzerv. 
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Čl. 7 

Nakladanie s odobratou pachovou stopou 

(1) Pachové stopy sa prevážajú výhradne v obale, ktorý je určený len na tento účel 

(kriminalistický kufrík). Pokiaľ kriminalistický technik nemôže zo závažných dôvodov 

odovzdať pachové konzervy osobne na príslušné pracovisko metódy pachových konzerv, 

môže byť touto úlohou poverený iný policajt, ktorý pachové konzervy odovzdá v zapečatenom 

obale. Za zapečatenie obalu je zodpovedný kriminalistický technik.  

(2) Pracovisko metódy pachových konzerv po porovnaní pachovej stopy pri negatívnom 

zistení zašle útvaru Policajného zboru, ktorý o porovnanie požiadal správu o výsledku 

porovnávania pachových stôp podľa prílohy č. 4; v prípade pozitívneho zistenia zašle aj 

protokol porovnávania pachových stôp podľa prílohy č. 9. O výsledku porovnávania 

pachových stôp sa vo všetkých prípadoch vedie protokol porovnávania pachových stôp, 

ktorým sa zaisťuje dokumentácia k správe o výsledku porovnávania pachových stôp.  

(3) V prípade pozitívneho porovnania pachových stôp útvar Policajného zboru písomne 

oznámi pracovisku metódy pachových konzerv, či trestná činnosť bola preukázaná 

podozrivej osobe a v akej miere bol využitý výsledok porovnania pachov. Zároveň v oznámení 

útvar Policajného zboru dáva súhlas na vyradenie zaistených pachových stôp“. 

 

Obr. 4 - Interní akty řízení Policajného zboru Slovenska, vlevo předpis z roku 1998, vpravo 

novelizace předpisu z roku 2004 (archiv autor) 

  

 

 Další zásadní změna je v čl. 8 nařízení, kdy byl tento článek do nařízení doplněn, jako 

nový včetně nadpisu zní následně:  
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Čl. 8 

Evidencia pachových stôp a ich vyraďovanie 

(1) o pachových stopách z miesta činu a porovnávacích pachových stopách sa vedú knihy 

príjmu podľa príloh č. 2 a 3 tohto nariadenia. Každý záznam o odbere pachových stôp sa 

spracováva a uchováva, pričom sa postupuje podľa osobitného predpisu v elektronickej 

podobe. Po vykonaní zápisu sa evidenčná karta metódy pachových konzerv o odbere 

pachových stôp označí poradovým číslom a prekontroluje sa zhodnosť údajov obsiahnutých 

na štítkoch pachovej konzervy s údajmi jednotlivých pachových stôp v evidenčnej karte 

metódy pachových konzerv o odbere pachových stôp. Na štítky konzervy pachovej stopy sa 

napíše poradové číslo, pod ktorým je evidenčná karta metódy pachových konzerv o odbere 

pachových stôp evidovaná.  

(2) Vyradenie pachových stôp sa vykonáva na základe písomného súhlasu príslušného útvaru 

Policajného zboru v prípade, ak bol páchateľ trestného činu zistený.  

(3) Ďalšie pachové stopy, ktoré boli prijaté do evidencie, sa vyraďujú po uplynutí piatich 

rokov.“ 

 

 Další zásadní změna je v čl. 9 nařízení s tím, že je doplněn nový odstavec 3, který zní 

následně: 

 

(3) Krajské riaditeľstvo Policajného zboru najmä  

a) organizuje vysielanie psovodov a služobných psov do špecializovaných kurzov metódy 

pachových konzerv a vysiela zástupcu do skúšobnej komisie k záverečným skúškam,  

b) zodpovedá za včasné vykonanie obhajoby pridelenej kategórie pre využitie psa na metódu 

pachových konzerv; obhajobu vykonať po uplynutí každých 30 mesiacov od pridelenia 

príslušnej kategórie. 

 

 Další zásadní změna je v čl. 10 nařízení s tím, že je provedena celková změna odstavce č. 1, 

který zní následně: 

 

V čl. 10 odsek 1 znie:  

(1) Podmienkou pre vykonávanie funkcie psovoda metódy pachových konzerv je 

absolvovanie základného kurzu klasickej kynológie, špeciálnej kynológie, základného 

špeciálneho kurzu metódy pachových konzerv. 

 

 Další zásadní změna je v čl. 11 odst. b) nařízení s tím, že je zde provedeno nahrazení, které 

zní následně: 

V čl. 11 ods. 1 písmeno b) sa slová „alobalové  sáčky“ nahrádzajú slovami „vhodné sterilné 

obaly“.  

 

 Další zásadní změna je v čl. 12 nařízení s tím, že tento byl tento článek do nařízení doplněn 

jako nový včetně nadpisu a zní následně: 
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Čl. 12 

Spoločné ustanovenie 

Metódu pachových konzerv v policajnej praxi využívajú 

a) orgány činné v trestnom konaní,  

b) útvary služby justičnej polície Policajného zboru,  

c) útvary služby kriminálnej polície Policajného zboru. 

 

 Další změna je provedena v příloze č. 5, kde došlo k výměně popisu identifikační karty 

MPK a byla doplněna nová Menná identifikačná karta MPK. 

 Další změna je vložení nové přílohy č. 9, která nařizuje používání nového protokolu 

s názvem Protokol porovnávanie pachových stôp. 181 

 

V rámci dalšího legislativního procesu byl po této novelizaci vydán další Vestník ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, ve kterém bylo vydáno Nariadenie Ministerstva vnútra č. 15 ze 

dne 8. 4. 2004, o služobnej kynológii.182 Zde je v čl. 13, odstavci 5, zmíněna problematika 

identifikace osob a věcí pomocí metody pachových konzerv, a dále v čl. 24 předpis praví, že: 

„Metoda pachových konzerv je prostředek kriminalistické techniky, který slouží ke zkoumání 

pachové identifikace osob a věcí při odhalování trestných činů a zjišťování jejich 

pachatelů.“. Již zde však není zmíněn odkaz na prováděcí normu, která by tuto informaci měla 

zapracovat do interní normy policie. Předpis sám při tomto vydání zrušil původní předpis z roku 

1997. Tento předpis doznal další změnu, a to vydáním dalšího Vestníku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ve kterém bylo vydáno Nariadenie ministra vnútra č. 33 z roku 2009, 

o služební kynologii, které bylo doplněno Nariadenim ministerstva vnútra č. 61 z roku 2010. 

Z tohoto nariadenie je potřebné zmínit některé články, které se dotýkají metody pachových 

konzerv. Jedná se o:  

 Čl. 11 Psovod a jeho úlohy 

 Čl. 12 Evidencia psovodov a služobných psov  

 Čl. 13 Zásady a spôsoby použitia služobného psa 

 Čl. 13 odsek n) identifikáciu osôb a vecí metódou pachových konzerv 

 Čl. 26 Identifikácia osôb a vecí metódou pachových konzerv 

(1) Na identifikáciu osôb a veci metódou pachových konzerv možno použiť len špeciálne 

vycvičeného psa, ktorý má udelenú príslušnú kategóriu a jeho psovod absolvoval príslušný 

základný kurz. 

(2) Metóda pachových konzerv je prostriedok kriminalistickej techniky, ktorý slúži na 

skúmanie pachovej identifikácie osôb a vecí pri odhaľovaní trestných činov a zisťovaní ich 

páchateľov. 

 Čl. 27 Vykazovanie výslednosti služobného psa 

 Čl. 29 Kurz psovodov a odborné previerky psovodov 

                                                           
181 Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 4 z roku 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta PZ 

č. 10/1998, o metóde pachových konzerv. 
182 Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 15 z roku 2004, o služobnej kynológii. 
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 Čl. 31 Prideľovanie služobného psa 

 Čl. 33 Starostlivosť o služobného psa 

 Čl. 34 Preprava služobného psa 

 Čl. 36 Veterinárna starostlivosť 

 Čl. 40 Špecifikácia obstarávania a kritériá pri výbere obstarávaného psa 

Príloha č. 1 Hlásenie o použití služobného psa na pachové práce 

Príloha č. 2 Menný zoznam psovodov a služobných psov 

Príloha č. 3 Výkaz výslednosti služobného psa 

Príloha č. 4 Výkaz výslednosti služobných psov 

Príloha č. 5 Cenník pre stanovenie ceny prebytočného služobného psa 

Príloha č. 6 Ocenenie služobného psa 

Príloha č. 7 Stanovenie ceny služobného psa 

 

Vzhledem ke změnám, které nastaly v průběhu let, vydal ještě ředitel odboru kynológie 

a hipologie prezidia Policajného zboru dne 13. 5. 2011 vlastní pokyn č. 1, o zkušebním řádě 

pro služební kynologii.183 Tento předpis ve svém článku č. 2, písm. g) a h) uvádí kategorie 

a stupně vycvičenosti psa na metodu pachových konzerv na dvě kategorie. 

„MPK1 – pes je pri identifikácii vedený psovodom na vôdzke, alebo ho psovod nasleduje 

počas celého výkonu na voľno pozdĺž celej rady rozmiestených pachových konzerv.  

MPK2 – pes pracuje samostatne, nie vedený a ani následovaný počas jeho výkonu psovodom 

pozdĺž celej rady rozmiestených pachových konzerv.“.184 

V čl. 49 jsou uvedeny kategorie psa na metodu pachových konzerv a popis za jakých podmínek 

může být kategorie udělena.  

V příloze č. 11 je pak uveden výčet cviků, které musí služební pes na speciální pachové práce 

v rámci přezkoušení předvést. Nariadenie ministra vnútra č. 33 z roku 2009 bylo v roce 2013 

zrušeno a nahrazeno Nariadenim ministra vnútra č. 23 dne 26. 2. 2013, o služobnej kynológii, 

kde zůstaly všechny předchozí články ze staršího předpisu a byl doplněn o: 

čl. 5 odst. 6 písm. u) zmíněno plnění úkolů při identifikaci osob a věcí metodou pachových 

konzerv, dále pak v čl. 25 odst. 2 je uvedeno použití speciálně vycvičeného psa pro metodou 

pachových konzerv, a že metoda je prostředek kriminalistické techniky, ktorý slúži na 

skúmanie a porovnanie vzoriek pachu odobratých na mieste činu a odobratých podozrivým 

osobám pre identifikáciu osôb a vecí pri odhaľovaní trestných činov a zisťovaných 

páchateľov s tím, že se tento předpis odkazuje na Nariadenie prezidenta Policajného zboru 

č. 10/1998 o metodě pachových konzerv. Samotný předpis má v přílohách tyto protokoly. 

Príloha č. 1 Hlásenie o použití služobného psa na pachové práce 

Príloha č. 2 Hlásenie o použití služobného psa na špeciálne pachové práce 

Príloha č. 3 Evidenčný list psovodov a služobných psov 

                                                           
183 Pokyn riaditeľa odboru kynológie a hipológie prezídia Policajného zboru o skúšobnom poriadku pre služobnú 

kynológiu č. 1/2011. 
184 Tamtéž, s. 3. 
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Príloha č. 4 Výkaz výsledkov činnosti služobného psa 

Príloha č. 5 Výkaz výsledkov činnosti služobných psov 

Príloha č. 6 Cenník pre stanovenie ceny prebytočného služobného psa 

Príloha č. 7 Evidenčná knižka služobného psa Policajného zboru 

Príloha č. 8 Podmienky priznania prídavku ku kŕmnej dávke  

Príloha č. 9 Evidenčná karta psovoda a služobného psa Policajného zboru 

Príloha č. 10 Certifikát o absolvovaní kurzu 

Príloha č. 11 Certifikát o absolvovaní odborných previerok185 

 

K dalším zásadním změnám došlo v roce 2015, kdy vedoucí Střediska pachové identifikace 

npor. Bc. Ján Varga předložil Prezídiu Policajného zboru žádost na změnu názvu z metody 

pachových konzerv na metodu pachové identifikace, aby došlo k celkovému sjednocení metody 

obdobně, jako tomu je v České republice. V témže roce došlo i k přestěhování Střediska 

pachové identifikace z Banské Bystrice do Slovenských Ďarmot i se všemi zaměstnanci. V roce 

2016 Ján Varga předložil v této souvislosti i nový návrh nového závazného pokynu policejního 

prezidenta k provádění metody pachové identifikace ve slovenském policejním sboru, který 

reflektuje nové vědecké poznatky, které uvedenou metodu posunují kupředu.  

Tato změna je doposud poslední změnou, která nastala v rámci legislativního procesu nařízení 

Ministerstva vnitra Slovenské republiky, které jsou dodnes v platnosti. Pokud jde o současnou 

nadřízenost a podřízenost útvarů zabývající se metodou pachových konzerv, je nutno 

konstatovat, že odborné pracoviště v Košicích je podřízeno tamnímu územnímu Krajskému 

riaditeľstvu Policajného zboru s tím, že přezkušování psovodů provádí instruktoři odborného 

pracoviště metody pachové identifikace ve Slovenských Ďarmotech. Toto středisko je však 

zároveň metodickým a školicím střediskem pro celou Slovenskou republiku a její odborná 

pracoviště metody MPI. 

 

Právní úprava metody pachové identifikace a služební kynologie  

Slovenská republika v této souvislosti šla však ještě dále než Česká republika. Tehdejší vedoucí 

odboru služební kynologie plk. Dr. Vladimír Ďurišin v roce 2001 předložil legislativní návrh 

změny zákona č. 171/1993 Z.z, o Policajnom zbore, který cílil na možnost snímání 

identifikačních znaků, a to konkrétně pro potřebu metody pachových konzerv při odebírání 

biologických materiálů, tedy vzorků pachové stopy podezřelé osoby. Jeho citace je uvedena 

níže. 

 

ZÁKON č. 490/2001 Z.z. Z 18. októbra 2001, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. 

o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

§ 20a 

                                                           
185 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 23 dne 26. 2. 2013, o služobnej kynológii, čl. 25. 
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Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov 

 

(1) Policajt je oprávnený osobe predvedenej podľa § 18 ods. 3 a 4, ak na základe oznámených 

údajov ani v evidencii obyvateľov nemožno zistiť jej totožnosť, osobe zaistenej podľa § 19, 

osobe zadržanej, osobe zatknutej, osobe obvinenej zo spáchania trestného činu, osobe 

nájdenej alebo vypátranej odobrať daktyloskopické odtlačky, zisťovať telesné znaky, 

vykonať meranie tela, vyhotoviť obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odobrať vzorky 

biologických materiálov. Policajt je oprávnený snímať identifikačné znaky cudzincovi, 

a) ktorý neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky, 

b) ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt, 

c) proti ktorému sa začalo konanie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej 

republiky alebo konanie o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky, 

d) ktorý je nežiaducou osobou, 

e) na účel určenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca, alebo 

f) staršiemu ako 14 rokov na účel konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu.  

(2) Policajt je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne 

požiadala. 

(3) Zisťovanie telesných znakov a meranie tela podľa odseku 1 vykonáva policajt rovnakého 

pohlavia alebo na jeho písomnú žiadosť odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník; odber 

krvi a odber vzoriek biologických materiálov z intímnych častí ľudského tela vykonáva na 

základe písomnej žiadosti policajta len odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník. Odber 

vzoriek biologických materiálov sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie 

osoby.186 

 

Vzhledem k úspěšnosti rozšíření zákona opětovně tehdejší vedoucí odboru služební kynologie 

plk. Dr. Vladimír Ďurišin v roce 2004 předložil další legislativní návrh změny zákona 

č. 171/1993 Z.z, o Policajnom zbore, který tentokrát zacílil na zakomponování oprávnění 

použít služebního psa na pachové práce v zákoně tak, aby měla policie oporu v legislativním 

předpisu vyšší právní síly v případě, že bude použit služební pes na pachové práce. Jeho citace 

jeuvedena  níže. 

 

ZÁKON č. 69/2005 Z, z, zo 4. februára 2005 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. 

O Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 § 20 

Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce 

 

                                                           
186 Zákon č. 490/2001 Z.z. z 18. októbra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Enoveaspi%2Esk%2Fproducts%2FlawText%2F1%2F52053%2F1%2FASPI%25253A%2F171%2F1993%2520Z%2Ez%2E
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(1) Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa 

na pachové práce najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osôb a vecí a identifikácii 

osôb a vecí. 

(2) Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá 

zo spáchania trestného činu. 

(3) Policajt je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby 

osobe nebola spôsobená ujma na zdraví, nebola ponižovaná jej ľudská dôstojnosť a boli 

dodržané základné hygienické pravidlá.187 

 

 V této souvislosti je třeba konstatovat, že oproti České republice je Slovenská republika ve 

značné výhodě, protože české zákony, potažmo zákon o policii, neobsahuje žádná ustanovení 

o použití služebního psa na pachové či speciální pachové práce. Zákon obsahuje jenom 

ustanovení, že služební pes může být použit jako donucovací prostředek, což je v tomto 

případně zásadní a Česká republika má v tomto ohledu velký legislativní nedostatek. 

 

Poslední stav legislativní normy pro metodu pachových konzerv 

Na jaře roku 2016 odbor služební kynologie a hipologie Policejního prezidia Slovenské 

republiky připravil ve spolupráci s Ministerstvem vnitra SR novelu celého služebního předpisu, 

ale jeho schválená legislativní podoba ke dni 31. 12. 2016 nebyl autorům k dispozici.  

 

Mezinárodní konference  

Další činností, která je úzce spojená s problematikou metody pachových konzerv bylo pořádání 

mezinárodních konferencí k problematice služební kynologie v zařízení Ministerstva vnitra SR 

v Donovalech, později v Bratislavě. Tyto konference se staly primární akcí odboru kynologie 

a hipologie v Bratislavě. V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny národní a mezinárodní 

konference, které měly vždy ve svém programu problematiku metody pachových konzerv s tím, 

že konference v roce 2001 byla zaměřena jenom na problematiku metody pachových konzerv 

jako takové.188 

1998   I. národní kynologická konference v Donovalech  

1999   II. národní kynologická konference v Donovalech 

2000 III. národní kynologická konference v Donovalech  

2001  IV. národní kynologická konference v Donovalech (MPK) 

2002  I. mezinárodní kynologická konference v Donovalech 

2003  II. mezinárodní kynologická konference v Donovalech 

2004  V. národní kynologická konference Donovalech  

2005  III. mezinárodní kynologická konference v Donovalech  

2007   seminář k problematice metody pachových konzerv, Banská Bystrica 

                                                           
187 Zákon č. 69/2005 Z.z. zo 4. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
188 Informace získána od plk. v.v, RNDr. Vladimíra Ďurišina v roce 2016. 
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2008   seminář k problematice metody pachových konzerv, Banská Bystrica 

2013  odborný seminář metody pachových konzerv, Bratislava  

2014  odborný seminář k metodě pachových konzerv za účasti prokuratury a  

   soudců, Bratislava 

 

Publikování v odborných publikacích a časopisech  

V rámci celkového přehledu jsme zařadili i do této kapitoly informaci o vydaných publikací 

a publikování v odborných časopisech jako je Bezpečnostná teória a prax vydávané Policejní 

akademií Slovenské republiky v Bratislavě, dále Kriminalistika a Kriminalistický sborník, 

Policajná kynológia a ve sborníku z Mezinárodních konferencí pořádaných Odborem 

služebnej kynológie a hipolóogie v Bratislavě a Policajnou akademií v Bratislavě.  

 

 DIĎÁK, B.: Keď je pes dobre vycvičený, nemýli sa, Mezinárodní seminář kynologů-

specialistů metody pachové identifikace v Bratislavě, 2013.189 

 ĎURIŠIN, V.; a kol.: Legislatívna úprava inštitútov upravujúcich činnosť služobnej 

kynológie v novele zákona o Policajnom zbore, Policajná teória a prax č. 2, s. 196, (nová 

právna úprava v paragrafe 20 a) „Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov“, 2002. 

 ĎURIŠIN, V.; GALLOVÁ, Ľ.: Policajná kynológia na Slovensku, vydal odbor kynológie 

Prezídia Policajného zboru, Bratislava 2004, ISBN 80-969216-5-7. 

 ĎURIŠIN, V.; GALLOVÁ, Ľ.: Policajná kynológia na Slovensku, Kynologický klub 

Polícia-Slovakia, Bratislava 2009, ISBN 978-80-970144-1-4. 

 ĎURIŠIN, V.: Kriminalistické skúmanie ľudských pachových stôp, Policajná kynológia 

č. 8, 2010 

 ĎURIŠIN, V.; DIĎÁK, B.; F; VARGA, J.; aj.: Kriminalistické skúmanie ľudských 

pachových stôp, Policajná teória a prax č. 2, Bratislava, 2013.190  

 ĎURIŠIN, V.; GALLOVÁ Ľ.: Police cynology in Slovakia, Publisched by Academy of the 

Police Force, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-8054-564-4. 

 FAZEKAŠ, I.: Práca služobných psov s pachovými stopami ako metóda kriminalistiky, 

Policajná teória a prax, č. zborníku 4, Bratislava, 2012. 

 KLIMUS, F.; Z.; FAZEKAŠ, I.; KRAJNÍKOVÁ, M.; aj.: Lidský pach a doba jeho 

uschování na věcném nosiči, Policajná teória a prax, č. 1, Bratislava, 2014. 

 KLIMUS, F.; METĚNKO, J.: Vybrané problémy pachové identifikace, Akademia EDU, 

2014. 191 

 KRAJNÍK, V.; aj.: Kriminalistika, 1. vydanie Akademia PZ Bratislava, tlačiareň MV SR, 

2002, ISBN 80-8054-254-6. 

 KRAJNÍK, V.; aj.: Kriminalistika, 2. vydanie Akademia PZ Bratislava, tlačiareň MV SR, 

2006. 

 KRAJNÍK, V.; ĎURIŠIN, V.; KOZÁK, M.; aj.: Policajná kynológia, vydal TELEM K&M, 

Liptovský Mikuláš, 2009, ISBN 978-80-8054-476-8. 

 NEVOLNÝ, P.: Páchateľ môže viditeľné stopy zničiť, svoj pach však neodstráni, Alarm 

Magazín č. 1, 2005. 

 ŠIMOVČEK, I.: a kol. Kriminalistika, 1. vydání, Iura edition, spol. s r.o., Bratislava, 2001, 

ISBN 987-80-7400-142-0. 

                                                           
189 www.teraz.sk/slovensko/didak-vznik-csr-psy/62492-clanok.html 
190 www.akademiapz.sk/archiv-2-2013 
191 www.academia.edu/9161937/Klimus_Metenko_niektor%C3%A9_probl%C3%A9my_pachov_identifik%C 3 

% A1cie_cz_%C4%8Dl%C3%A1nok_do_ptap_4_2014_z_cebv_uloha_3_3 
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 ŠIMOVČEK, I.: a kol.: Kriminalistika, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 

Plzeň, 2011, ISNB 978-80-7380-343-8. 

 

Znalecká činnost 

Slovensko má v roce 2016 celkem 7 znalců. Prvním znalcem v oboru veterinárstvo, odvetvie 

kynológia se v roce 1991 stala veterinární lékařka MVDr. Jana Freyová. V policejních řadách 

se jím stal v roce 2011 npor. Bc. Ján Varga. Pak byli ustanoveni další znalci, a to Bc. Ondrej 

Földi a Mgr. Branislav Diďák. Posledním jmenovaným znalcem v tomto oboru se v roce 2016 

stal plk. Mgr. Bc. Juraj Štaudinger, který působí tohoto času ve slovenském Lučenci. Slovenská 

republika má tedy čtyři osoby, které mají odborné znalosti z kriminalistické odorologie, z toho 

dva znalci pracují přímo na problematice metody pachové identifikace a zbytek tvoří 

veterinární lékaři MVDr. Juraj Rákossy a MVDr. Pavel Seman, kteří jsou znalci ve stejném 

oboru a mimo ně mají ještě obory chov koní, choroby zvierat, živočišná výroba 

a polnohospodárstvo. Jejich jmenování oproti České republice je prováděno propracovaným 

systémem přezkoušení na ministerstvu spravedlnosti v Bratislavě, kterým musel projít každý 

znalec s tím, že výběr znalců je prováděn na základě odborných teoretických i praktických 

zkušeností. 

 

Výzkumná činnost metody pachové identifikace 

I Ve  Slovenské republice došlo v posledních 25 letech k rozvoji a vývoji v oblasti  

kriminalistické odorologie, která má velký význam pro využití služební kynologie právě ve 

využívání metody pachové identifikace v rámci policejní praxe při porovnávání pachových stop 

z místa činu se vzorky pachových stop podezřelých osob. I zde je spolehlivost metody pachové 

identifikace  prověřována empirickými výzkumy vědeckých pracovišť.  Proto zde zmiňujeme 

část těchto aktivit, které dokreslují celkový trend vývoje pachové identifikace.  

 

1) Plk. v.v. Dr. Vladimír Ďurišin a kpt. Mgr. Ján Varga, vedoucí střediska MPK mají 

v rozpracování vědecko-výzkumnou úlohu o monozygotních dvojčatech s tím, že první 

série pokusů již proběhla. 

2) V rámci experimentů bylo odzkoušeno a zrealizováno zavedení nástěnných postů pro 

realizaci pachové komparace. 

3) Je navázána spolupráce s Univerzitou veterinárného lekárstva v Košicích.  

4) Je navázána spolupráce s lékařskou fakultou Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě. 

5) Je navázána spolupráce s Vysokou školou bezpečnostního managementu v Košicích. 

6) Je navázána spolupráce s fakultou chemické a potravinové technologie Slovenské technické 

univerzity v Bratislavě.192 193  

                                                           
192 Dne 15. 4. 2014 došlo na fakultě chemické a potravinové technologie Slovenské technické univerzity 

v Bratislavě za přítomnosti rektora, prorektora, děkana FCHPT a všech proděkanů univerzity ke slavnostnímu 

otevření laboratoře bezpečnostního výzkumu, která byla zřízená z prostředků projektu. Přístrojové vybavení 

umožní výzkum v oblasti bezpečnosti jako je např. identifikace výbušnin na základě povýbuchových zplodin, 

identifikace drog v různých směsích a výzkum v oblasti přístrojové analýzy pachových stop. 
193 www.teraz.sk/slovensko/didak-vznik-csr-psy/62492-clanok.html 
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7) Dne 16. 2. 2016 by oficiálně zahájen provoz nového zařízení Odboru služobnej kynologie 

a hipologie v Bratislavě pod pracovním názvem CANISPOL Slovakia, kde dnes odbor 

disponuje novými prostory pro výcvik problematiky kriminalistické olfaktoriky.194  

  

Vědecká pracoviště vysokých škol a univerzit včetně psovodů z České republiky se od roku 

2013 podílejí na projektu při zavádění EEG přístroje k mozku psa, který má monitorovat jeho 

činnost při pachové komparaci. 

 

4. Vyhodnocení provedené komparace právního ukotvení v České 

a Slovenské republice 

 

Z provedené komparace vyplývá, že snahou gestorů odborných pracovišť, tedy odborů služební 

kynologie a hipologie České i Slovenské republiky, bylo zachovat jednotný způsob provádění 

metody pachové identifikace, který vycházel z původního předpisu vydaného v roce 1977. 

Tento předpis jako první nahradila novým předpisem v roce 1998 Slovenská republika formou 

Nařízení prezidenta policejního sboru. Česká republika tento předpis nahradila až v roce 2002  

vydáním  Závazného pokynu policejního prezidenta s tím, že tento předpis již přijal nové 

názvosloví (např. metodu pachové identifikace). Česká republika uvedený předpis rozšířila 

postupně o celou řadu nových ustanovení, které s obměnami (z původních 9 článků na 22 

článků), byly další novelizací doplněny (dnes na 25 článků). Slovenská republika má doposud 

v platném předpise 12 článků. Z předchozího přehledu interních aktů řízení platných k 31. 

červenci 2016 je zřejmé, že Česká republika má v této problematice méně propracovaný systém 

interních aktů řízení, než je tomu ve Slovenské republice. Lze to přičítat tomu, že Česká 

republika od roku 2002 do současnosti sice provedla celkem 9 novelizací svých vlastních 

interních aktů řízení, které zacílila do oblasti řádného metodického propracování dokumentace 

otisků pachových stop (OPS), jak z místa činu tak i při zajišťování porovnávacích pachů (PVO), 

ale nesoustředila se o zapracování této metodiky do právních aktů vyšší právní síly, což 

Slovenská republika učinila Nařízením prezidenta Policejního zboru č. 10, „O metóde 

pachových konzerv“ ze dne 25. 5. 1998 a také jeho novelizacemi až do Nariadenie ministra 

vnútra č. 23 dne 26. 2. 2013, které je platné doposud. 

Obě republiky svoji snahu směřovaly především k zabezpečení standardů pachové komparace 

na odborných pracovištích, materiálně technickému zabezpečení odborných pracovišť, 

vybavení psovodů, výběru psa, jeho kondici, veterinární problematice, přičemž sledovaly cíleně 

i dodržování všech postupů, které se k realizaci pachové komparace dlouhodobě váží. Česká 

republika však ponížila právní dosah svého interního předpisu do pokynu jenom s dopadem na 

službu pořádkové policie a vynechala útvary jako je kriminální služba a úřady vyšetřování, 

které na celém procesu spolupracují, což je v porovnání se Slovenskem velká nevýhoda, která 

snížila účinnost, úroveň a vliv legislativního rámce předpisu v celé České republice. Tedy 

Česká republika k této problematice v roce 2009 vydala interní akt  (Pokyn ředitele pořádkové 

služby č. 9), který má regulující dopad jen na jednu službu policie, který byl navíc  v pěti 

případech novelizoval. 

Slovenská republika, na rozdíl od České republiky, vytvořila sice jediný předpis v roce 1998 

dotýkající se přímo metody pachových konzerv, který v jednom případě novelizovala v roce 

                                                           
194 www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/otvorenie-laboratoria-bezpecnostneho- 

vyskumu.html?page_id=3427 
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2004. Tento předpis si však do dnešní doby udržel statut interního aktu řízení  s dosahem pro 

celou policii, který byl podpořen vydáním Nařízení ministerstva vnitra ke služební kynologii, 

ale také ustanoveními v zákoně o policii, čímž posílila činnost psovodů v samotném výkonu 

služby.  

Z provedené komparace právního ukotvení metody pachové identifikace obou republik 

vyplývá, že Slovenská republika je v této oblasti v lepším právním postavení, než je tomu 

v České republice. Slovenská republika tak v této oblasti převyšuje Českou republiku, zejména 

současně platnými nařízeními ministra vnitra a ustanoveními o policejní kynologii v zákoně 

č. 171/1993 Z.z., o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, kde se slovenské straně podařilo prosadit změny zákona s ukotvením tzv. 

Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov a Oprávnenie použiť služobného psa na 

pachové práce, což se České republice nepodařilo.  

Další výhodu Slovenské republiky lze spatřovat v tom, že nikdy nepřerušila výcvik psovodů na 

metodu pachových konzerv, později metodu pachové identifikace oproti České republice, která 

v letech 1991-2004 neměla žádné výcvikové středisko a neprováděla cílený výcvik psovodů se 

služebními psy v odborném zařízení policie. Navíc je potřeba v této souvislosti konstatovat, že 

Slovenská republika v roce 2006 zažádala o grant na výstavbu nového pracoviště odboru 

služební kynologie a hipologie s výcvikovým střediskem na speciální pachové práce, který se 

podařilo uvést do provozu jeho otevřením v únoru 2016 pod názvem CANISPOL Slovakia, 

o čemž Česká republika doposud ani neuvažuje. 

Naproti tomu Česká republika se v roce 2010 zapojila výrazným způsobem do realizace 

programů bezpečnostního výzkumu, kde se jí podařilo zrealizovat projekt Ověření metody 

pachové identifikace, včetně dalších souběžných projektů, výzkumů a experimentů, které 

výrazně posunují tuto metodu vpřed. To vše za využití Centra pro chování psů na České 

zemědělské univerzitě v Praze. 

Ve značném předstihu před Českou republikou byla Slovenská republika také v pořádání 

mezinárodních konferencí, které se konaly pod záštitou samotného odboru služební kynologie 

v Bratislavě ve spolupráci s Akademií Policajného zboru. Tato aktivita však byla ukončena 

odchodem vedoucího odboru v roce 2011. Česká republika realizuje mezinárodní konference 

jednou prostřednictvím Policejní akademie v Praze zpravidla za 2-3 roky s tím, že tato 

konference má od roku 2010 trvalou sekci kriminalistické odorologie zaměřenou na metodu 

pachové identifikace. 

Publikační činnost v dotčené oblasti je více méně na stejné úrovni. Slovenská republika však 

vyčnívá v počtu znalců v dotčeném oboru s tím, že v České republice jsou čtyři znalci v oboru 

kriminalistická odorologie a dva znalci v oboru metody pachové identifikace,  Slovenská 

republika má 7 znalců v oboru kynologie, z nich 4 znalci jsou přímo odborníky metody pachové 

identifikace. 

Při celkovém shrnutí lze konstatovat, že zainteresovaní odborníci obou republik se účastní 

mezinárodních setkání, konferencí, publikují, podílejí se na experimentech, projektech, 

znalecké činnosti, přednáškách, podílejí se na tvorbě interních aktů řízení, případných novel 

zákonů, byť rozdílným způsobem s tím, že základní premisou této činnosti je celou 

problematiku posunout výrazným způsobem kupředu. 

  

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Enoveaspi%2Esk%2Fproducts%2FlawText%2F1%2F52053%2F1%2FASPI%25253A%2F171%2F1993%2520Z%2Ez%2E
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Opis osoby pred rekogníciou 

 

Martin Samek 

 

Abstrakt 

Autor vo vedeckej štúdii pojednáva o rekognícii, ako o kriminalistickej metóde, ktorá 

z pohľadu trestného práva predstavuje zároveň dôležitý procesný úkon. Vedecká štúdia je 

jedným z výstupov výskumnej úlohy „Realizácia rekognície v policajnej praxi“, ktorej projekt 

je na Akadémii Policajného zboru v Bratislave vedený pod číslom výsk. 167. Cieľom 

vedeckej štúdie je snaha autora upozorniť na dôležitosť výsluchu poznávajúcej osoby pred 

rekogníciou, ako na jeden z predpokladov, ktorý podmieňuje úspešnosť rekognície.        

 

Kľúčové slová 

rekognícia, výsluch, opis osoby, poznávajúca osoba, podmienky vnímania  

 

Abstract 

In the scientific study, author discusses recognition as a forensic method, which in terms of 

criminal law also constitutes an important procedural step. Scientific study is one of the 

outcomes of the research project registered by the Academy of the Police Force in Bratislava 

under the number 167, entitled "Implementing the recognition in the police practice". In the 

scientific study, the author emphasizes the importance of interrogation of identifying person 

before recognition, as a one of the primary conditions for success recognition.  

 

Keywords  

recognition, interrogation, description of person, identifying person, conditions of perception  

 

Skúmanie pamäťových stôp uložených vo vedomí ľudí má svoju technickú, ale zároveň aj 

taktickú stránku. Technická stránka spočíva v dokumentácii priebehu a výsledkov skúmania, 

pričom taktická stránka predstavuje psychické ovplyvňovanie osoby, aby bol naplnený cieľ 

metódy. Súčasne však platí, že nejde o využívanie nátlaku, ale o legálne presviedčanie osoby, 

aby vypovedala pravdivo, prípadne bola vôbec ochotná, či schopná vypovedať.  

Pamäťové stopy sa skúmajú väčšinou kombináciou kriminalistických metód, z ktorých každá 

má vymedzený svoj parciálny cieľ (výsluch, konfrontácia, rekognícia, previerka výpovede na 

mieste, rekonštrukcia a kriminalistický experiment). V tejto súvislosti môžeme konštatovať, že 

spôsob využívania pamäťových stôp je u každej z uvedených metód odlišný, avšak existujú 

medzi nimi vzťahy vzájomnej podmienenosti.  

V rámci spektra kriminalistických metód skúmajúcich informačnú hodnotu pamäťovej stopy 

zastáva dominantné postavenie výsluch, ktorý predstavuje akúsi východiskovú metódu pri 

aplikácii ďalších kriminalistických postupov. Dôvodom môže byť fakt, že výsluch sa využíva 

vo všetkých etapách objasňovania, a je najčastejšie používanou metódou. Podstatou výsluchu 

je získavanie relevantných informácií z pamäťových stôp prostredníctvom komunikácie, čo je 
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možné zároveň zúročiť pri ostatných kriminalisticko-taktických metódach. Podmienenosť na 

výsluchu sa prejavuje rôznou mierou závislosti týchto metód od predchádzajúceho výsluchu.  

Výsluch je najfrekventovanejšou metódou procesu objasňovania, nakoľko pri objasňovaní 

akejkoľvek kriminalisticky relevantnej udalosti je takmer vždy nutné vypočuť jednu alebo viac 

osôb. Vo svojej podstate ide o nenahraditeľnú kriminalistickú metódu.195 

Význam výsluchu je potrebné vidieť taktiež v otázkach väzieb na iné metódy kriminalistickej 

taktiky. Jednou z týchto metód je aj rekognícia, v rámci ktorej plní výsluch úlohu počiatočnej 

metódy zameranej na vyťaženie informácií od poznávajúcej osoby.  

Výsluch poznávajúcej osoby pred samotným výkonom rekognície je jednou z najdôležitejších 

častí prípravy. Bez predchádzajúceho výsluchu nie je možné rekogníciu vôbec zrealizovať. 

Cieľom výsluchu je získať opis objektu, a to na účely jeho identifikácie rekogníciou, ako aj na 

účely operatívneho pátrania. Opísanie objektu je z pohľadu rekognície nevyhnutné preto, aby 

sa jej výsledok mohol preveriť porovnaním s opisom objektu, ktorý sa získal výsluchom pred 

rekogníciou. Cieľom výsluchu je taktiež zistiť okolnosti, za ktorých poznávajúca osoba objekt 

v súvislosti s trestným činom vnímala, keďže poznanie konkrétnych okolností je dôležité pre 

preverenie úplnosti a hodnovernosti výpovede.196  

Z hľadiska výkonu rekognície zohráva výsluch poznávajúcej osoby dôležitú úlohu v tom, že 

podľa získaného opisu objektu rekognície sa vyberajú pribraté objekty. Tieto porovnávacie 

objekty tak majú prostredníctvom svojich znakov vytvoriť asociačnú väzbu s pamäťovou 

stopou vnímaného objektu. Zároveň treba podotknúť, že väčší počet skúmaných objektov má 

potvrdiť správnosť (pravdivosť) rekognície.  

K opisu znakov využíva poznávajúca osoba všetky svoje zmysly, pričom pri rekognícii sú 

najčastejšie využívané znaky, ktoré osoba opíše na základe svojho zraku alebo sluchu. 

Výnimočne môže samozrejme využiť aj schopnosti svojich zvyšných zmyslových orgánov. 

Kvalita získaného opisu a zistenie podmienok vnímania objektu slúži na posúdenie účelnosti 

rekognície a spôsobu jej uskutočnenia.197 

Výsluch poznávajúcej osoby sa spravidla nevykonáva ako zvláštny druh výsluchu pred 

prevedením rekognície, nakoľko poznávajúca osoba je väčšinou vypočutá k popisu osoby už 

pri prvom výsluchu pri zahájení trestného stíhania alebo pri trestnom oznámení. Výsluch 

vykonaný krátko po udalosti, pri ktorej bola osoba vnímaná, býva najcennejší, keďže vnem je 

ešte živý, proces zabúdania ešte nepokročil, takže je možné získať nielen presnejší popis, ale 

na určitú dobu zmierniť aj proces zabúdania. 

Ak je však rekognícia vykonávaná po dlhšej dobe (týždňoch, mesiacoch) od výsluchu, býva 

v takomto prípade účelné poznávajúcu osobu opäť vypočuť. Týmto výsluchom sa nielen 

presvedčíme, či si poznávajúca osoba ešte pamätá znaky, podľa ktorých môže objekt znovu 

poznať, no týmto výsluchom zároveň vyvoláme potrebné asociácie, čím „oživíme“ jej pamäť. 

Počas výsluchu poznávajúcej osoby nemôžeme zabudnúť ani na zistenie a objasnenie faktov 

a okolností, ktoré majú podstatný vplyv na priebeh a výsledok rekognície, výsluch je tak 

predovšetkým zameraný na skutočnosti:198  

 

 kedy, za akých podmienok vnímania (osvetlenie, vzdialenosť, čas vnímania, použitie okuliarov 

a pod.) a ako poznávajúca osoba vnímala objekt rekognície a či daný objekt už vnímala pred 
                                                           
195 BAČÍKOVÁ, I. a kol. Výsluch v kriminalistickej teórii a v praxi. Bratislava: A PZ, 2013, s. 32. 
196 PJEŠČAK, J. a kol. Kriminalistika. Bratislava: Obzor, 1981, s. 263. 
197 KRAJNÍK, V. a kol. Kriminalistika. Bratislava: A PZ, 2005, s. 325.  
198 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická taktika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 158.  
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touto udalosťou, či sa s ním stretla opätovne po udalosti a za akých okolností, 

 či poznávajúca osoba nedisponuje defektmi zmyslových orgánov, či inými fyzickými alebo 

psychickými nedostatkami, ktoré by mohli mať vplyv na úplnosť a kvalitu vnímania objektu 

rekognície, čím by znemožnili výkon rekognície, resp. jej výsledky by boli znehodnotené 

(spochybnené), 

 podrobný popis objektu rekognície s jeho nápadnými identifikačnými znakmi a inými 

charakteristickými zvláštnosťami, podľa ktorých by mohla poznávajúca osoba znovu poznať 

poznávaný objekt, 

 či bude poznávajúca osoba schopná opätovne poznať objekt rekognície v prípade, že jej bude 

ukázaný (predvedený), 

 akými prostriedkami môže byť výpoveď poznávajúcej osoby potvrdená. 

 

K výsluchu poznávajúcej osoby treba dodať, že k rozpamätaniu sa na charakteristické znaky 

poznávaného objektu v určitej miere napomáha aj pokojný duševný stav vypočúvanej osoby, 

podporený pokojom a trpezlivosťou vypočúvajúceho. Vzhľadom na dosiahnutie stanoveného 

cieľa rekognície zastávame názor, že rozčúlenie a nepokoj vypočúvajúceho sa podstatným 

spôsobom môže odraziť na aktuálnom duševnom stave vypočúvanej osoby. Pod vplyvom 

rozrušenia si tak vypočúvaná osoba nemôže neraz spomenúť na objekt, ktorý už v minulosti 

vnímala, pričom v pokojnom psychickom stave by si ho dokázala predstaviť so všetkými jeho 

podrobnosťami.199  

Naznačené poznatky sa priamo dotýkajú hlavne výsluchov, ktoré sa konajú bezprostredne po 

vnímanej udalosti (obeť znásilnenia, obeť lúpežného prepadnutia a pod.). Je samozrejmosťou, 

že vypočúvaná osoba veľmi citlivo reaguje na tón vedeného rozhovoru, na zdvorilosť, či 

krutosť, iróniu alebo porozumenie vypočúvajúceho, rovnako na jeho vonkajší vzhľad. 

Ako sme už uviedli, popri opise charakteristických znakov objektu je nemenej dôležité obrátiť 

svoju pozornosť k podmienkam vnímania. Vypočúvajúci policajt musí počas výsluchu zobrať 

do úvahy všetky objektívne, ako aj subjektívne okolnosti, ktoré sa podieľali na vnímaní. 

Opodstatnenosť zohľadnenia podmienok vnímania vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že 

vnímanie objektu sa odohráva v určitom prostredí, na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. 

V nadväznosti na podmienky vnímania nesmieme zabudnúť ani na fakt, že konanie objektu 

rekognície má často dynamický charakter, čo vnáša do jeho ideálneho vnímania (v stave 

pokoja) určité prvky nepresnosti a skreslenia. Pozorovaný objekt je vnímaný v krátkom 

časovom intervale, z rôznych uhlov pohľadu. Popri dynamike konania sa na kvalite popisu 

môže prejaviť aj denná resp. nočná doba, ako aj charakter prostredia, v ktorom došlo ku 

skúmanej udalosti.  

 

S cieľom zistiť stupeň poznania a využívania teoretických poznatkov spojených s výkonom 

rekognície v policajnej praxi bol zrealizovaný výskum, ktorý prebiehal v období rokov 2009 až 

2010. Zber empirického materiálu bol zabezpečený pomocou štruktúrovaného dotazníka, 

pričom výskumná vzorka pre dotazníkovú metódu pozostávala celkovo zo 100 respondentov, 

z ktorých bolo 50 vyšetrovateľov, a 50 policajtov poverených skráteným vyšetrovaním.  

Na výsledky zrealizovaného výskumu nadväzovala výskumná úloha „Realizácia rekognície 

v kriminalistickej praxi“, ktorej projekt je na Akadémii Policajného zboru v Bratislave vedený 

                                                           
199 SAMEK, M. a kol. Rekognícia v kriminalistickej teórii a praxi. Bratislava: A PZ, 2015, s. 83. 
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pod číslom výsk. 167. Samotný výskum prebiehal od roku 2012 a bol ukončený v roku 2016. 

Zber empirického materiálu bol zabezpečený pomocou štruktúrovaného dotazníka, pričom 

výskumná vzorka pre dotazníkovú metódu pozostávala celkovo zo 150 respondentov, z ktorých 

bolo 75 vyšetrovateľov, a 75 policajtov poverených skráteným vyšetrovaním. Po vyhodnotení 

všetkých odpovedí na otázky, ktoré sa vzťahovali k vybranej problematike boli zaznamenané 

nasledovné názory:200 

 

Tab. 1 - Percentuálne vyhodnotenie odpovedí na položenú otázku:   

V priebehu výsluchu, ktorý predchádza rekognícii, zisťujete od  vypočúvanej (poznávajúcej) 

osoby aj konkrétne podmienky vnímania?  

 skrátené vyšetrovanie (%) vyšetrovanie (%) 

áno 74,66 76 

nie 22,66 22,66 

neviem 0 0 

neuviedlo 2,66 1,33 

nevyhodnotiteľné 0 0 

 

Tab. 1a 

Ak áno, uveďte aké podmienky vnímania: skrátené 

vyšetrovanie(%) 

vyšetrovanie 

(%) 

opis osoby 4,42 8,32 

osvetlenie a viditeľnosť 15,18 18,72 

vzdialenosť vnímania  15,56 13,41 

dĺžka vnímania 7,02 2,23 

zrak a okuliare 1,61 3,50 

denná doba 12,33 16,12 

poveternostné vplyvy 5,51 12,12 

alkohol a omamné látky 3,67 1,56 

miesto a pozícia vnímania 5,39 7,61 

zdravotný stav  5,30 7,45 

sluch  0,32 0,76 

vek  0,32 2,24 

vlastné/sprostredkované vnímanie 5 0 

rušivé momenty a prekážky v 

pozorovaní 

0,56 0,92 

                                                           
200 Výber z výsledkov výskumu, ktoré vypovedajú o ponímaní rekognície policajnou praxou.  
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schopnosť osoby opoznať 2,27 0 

vonkajšie znaky  3,40 0 

funkčné a dynamické vlastnosti 3,40 0 

správanie vnímanej osoby 0,56 0,55 

celková situácia a priebeh skutku 7,37 0 

výška  0 0,37 

oblečenie  0 0,37 

chôdza  0 0,37 

jazyk  0 0,37 

vzdelanie a zamestnanie 0 0,48 

stres  0 0,24 

uhol pozorovania 0 1,98 

počet vnímaných objektov  0 0,55 

 

Výskum ukázal, že väčšina policajtov zaradených na úseku skráteného vyšetrovania zisťuje 

počas výsluchu, ktorý predchádza rekognícii, aj konkrétne podmienky vnímania 74,66%. 

Zaujímavým údajom však bolo zistenie, že podmienkami vnímania sa nezaoberá až 22,66% 

respondentov. Odpoveď neuviedlo 2,66% opýtaných.  

Skoro navlas rovnaký trend bol zaznamenaný aj pri vyšetrovateľoch, pričom 76% sa pred 

rekogníciou podmienkami vnímania zaoberá, avšak až 22,66% respondentov ich zisťovaniu od 

poznávajúcej osoby nevenuje žiadnu pozornosť. Odpoveď neuviedlo 1,33% opýtaných. 

Zastávame názor, že v momente vyplňovania dotazníka si respondenti úplne neuvedomovali, 

čo presne sa považuje za podmienky vnímania. Na zisťovanie podmienok vnímania by nemal 

policajt nikdy zabudnúť, keďže môžu byť dôležité pre posúdenie účelnosti rekognície, ako aj 

vierohodnosti jej výsledkov.201 

 

So skúmanou problematikou nesporne súvisí aj skutočnosť, či vypočúvajúci policajt zisťuje od 

poznávajúcej osoby len vonkajšie znaky poznávanej osoby, alebo aj jej funkčné a dynamické 

vlastnosti. Zastávame názor, že uvedená možnosť závisí predovšetkým od konkrétneho 

prípadu, ako aj od charakteru identifikačných znakov osoby. V tomto smere je tak opäť dôležitý 

predchádzajúci výsluch osoby. Rozhodnutie o tom, či za účelom rekognície je vhodné využiť 

len vonkajšie znaky, alebo súčasne aj funkčné a dynamické vlastnosti (predpoklad, že boli 

zistené) je v plnej miere závislé od kvality opisu osoby, ako aj od poznatkov a skúseností 

policajta.  

 

 

 

 

                                                           
201 SAMEK, M. a kol. Rekognícia v kriminalistickej teórii a praxi. Bratislava: A PZ, 2015, s. 127-128. 
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Tab. 2 - Percentuálne vyhodnotenie odpovedí na položenú otázku:   

Z celkového počtu Vami realizovaných rekognícií, ste tieto rekognície realizovali na základe 

akých znakov a vlastností?  

 skrátené vyšetrovanie (%) vyšetrovanie (%) 

vonkajšie znaky 88,28 89,90 

funkčné a dynamické vlastnosti 11,73 10,09 

 

Výskum potvrdil predpoklad, že policajti pri rekognícii živej osoby uprednostňujú hlavne jej 

vonkajšie znaky pred funkčnými a dynamickými vlastnosťami. Policajti na úseku skráteného 

vyšetrovania využívajú vonkajšie znaky na 88,28%, a funkčné a dynamické vlastnosti na 

11,73%. Podobné percentuálne vyjadrenie bolo možné zaznamenať pri vyšetrovateľoch, ktorí 

vonkajšie znaky osoby využívajú na 89,90%, a funkčné a dynamické znaky na 10,09%. 

Pri pohľade na využívanie jednotlivých znakov a vlastností osoby zastávame názor, že pokiaľ 

budú policajti stále podceňovať funkčné a dynamické vlastnosti osoby, môže ich nesprávny 

postoj smerovať k strate dôležitého dôkazu.202 

V komparácii s výsledkami spred cca 4 až 5 rokov sa situácia v otázke využívania vonkajších 

znakov resp. funkčných a dynamických vlastnosti za účelom znovupoznania osoby v podstate 

vôbec nezmenila. Respondenti v prevažnej miere využívajú predovšetkým vonkajšie znaky 

poznávanej osoby.203  

 

Kvalita výsluchu poznávajúcej osoby pred rekogníciou je podmienená aj faktom, či policajt má 

v úmysle zrealizovať rekogníciu osoby „in natura“ alebo na základe jej fotografie. Keďže 

objekty rekognície nebývajú vždy k dispozícii vo svojom origináli, bývajú tak predvádzané ich 

fotografie. Dôvodom postupu je však hlavne skutočnosť, že vybraný druh rekognície je pre 

policajta jednoduchšou voľbou. Na druhej strane je potrebné doplniť, že policajt sa týmto 

postupom zbavuje určitej možnosti zistenia a preverenia funkčných a dynamických vlastností 

skúmanej osoby a vonkajšie znaky sú skúmané len v rámci zobrazenia jej tváre na fotografii. 

Uvádzané nedostatky sa môžu v konečnom dôsledku prejaviť taktiež pri hodnotení výsledkov 

rekognície, kedy sú skutočné znaky skúmanej osoby porovnávané so znakmi a vlastnosťami, 

ktoré poznávajúca osoba uviedla vo výsluchu pred rekogníciou. 

 

Tab. 3 - Percentuálne vyhodnotenie odpovedí na položenú otázku:   

Vo svojej praxi ste vykonávali najčastejšie rekogníciu osôb na základe akého vnímania?  

 skrátené vyšetrovanie (%) vyšetrovanie (%) 

„in natura“ 26,66 38,66 

podľa fotografie osoby 66,66 61,33 

iným spôsobom 0 0 

neuviedlo 6,66 0 

 

                                                           
202 SAMEK, M. a kol. Rekognícia v kriminalistickej teórii a praxi. Bratislava: A PZ, 2015, s. 122-123. 
203 SAMEK, M. Rekognícia ako kriminalistická metóda. Bratislava: A PZ, 2010, s. 111.  
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Z odpovedí policajtov na úseku skráteného vyšetrovania je zrejmé, že v policajnej praxi 

uprednostňujú rekogníciu osôb podľa fotografie 66,66%, pred rekogníciou osôb „in natura“ 

26,66%. Zvyšok respondentov 6,66% svoju odpoveď neuviedlo.  

Podobný trend možno spozorovať taktiež pri skupine vyšetrovateľov, ktorí v prevažnej miere 

realizujú rekogníciu osôb podľa fotografie 61,33%. Praktický výkon rekognície osôb „in 

natura“ bol zaznamenaný pri 38,66% respondentov. 

Zastávame názor, že hlavným dôvodom preferovania  rekognície osôb na základe fotografie je 

pre policajtov predovšetkým skutočnosť, že z pohľadu ich pracovnej zaťaženosti je vybraný 

druh rekognície jednoduchšou a rýchlejšou voľbou.204 

 

Resume 

V predkladanej vedeckej štúdii autor prezentuje čiastkové výsledky výskumnej úlohy 

„Realizácia rekognície v policajnej praxi“. Štúdia sa zaoberá výsluchom poznávajúcej osoby 

pred rekogníciou, ako jednou z dôležitých podmienok k dosiahnutiu vierohodných výsledkov. 

Zozbierané a vyhodnotené údaje potvrdzujú predpoklad, že policajti sa v súvislosti s popisom 

poznávanej osoby pred rekogníciou v prevažnej miere sústredia len na opis vonkajších znakov 

osoby. Otázkou zostáva, či dôvodom tejto situácie je fakt, že poznávaná osoba dokáže svoje 

funkčné a dynamické znaky dokonale maskovať alebo ich poznávajúca osoba nedokáže vôbec 

spozorovať. Príčinou môže byť aj skutočnosť, že policajti pri opise poznávanej osoby tento 

druh znakov a vlastností podceňujú či dokonca neakceptujú.  

Určitú úlohu tu môže zohrať aj preferencia rekognície podľa fotografie pred rekogníciou „in 

natura“ z dôvodu jej jednoduchšej a rýchlejšej realizácie. Policajt, ktorý si medzi aplikáciou 

metód vyberá primárne podľa menšej náročnosti, tak nemá dôvod zisťovať od poznávajúcej 

osoby funkčné a dynamické znaky poznávanej osoby, keďže už pri samotnom výbere metódy 

sa rozhodol pre ich neakceptovanie. 

V neposlednom rade by policajt, ktorý realizuje výsluch pred rekogníciou nemal zabudnúť na 

zistenie podmienok vnímania, ktorých reálne zhodnotenie je dôležité pre posúdenie účelnosti 

rekognície a vierohodnosti jej výsledkov. O dôležitosti akceptovania podmienok vnímania pri 

znovu poznávaní identifikovaného objektu vypovedá aj skutočnosť, že znaky skúmanej osoby 

môžu vplyvom rôznych podmienok vizuálne zmeniť svoju podstatu, čo môže predstavovať 

neprekonateľnú prekážku pri identifikovaní poznávanej osoby. 
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Studium struktury nových syntetických drog v roztoku metodami 

vibrační spektroskopie 

 

Dita Spálovskáa*, František Králíka, Martin Kuchařb, Vladimír Setničkaa 

 

Abstrakt 

Nové psychoaktivní látky (NPS) jsou stále větším celosvětovým problémem. Výrobci drog se 

snaží obejít zákon tím, že chemicky modifikují již zakázanou látku a vzniklý derivát pak 

nepodléhá některým legislativním omezením, přestože má podobné účinky jako látka výchozí. 

Tímto způsobem vznikají desítky nových syntetických drog ročně. Z tohoto důvodu je třeba 

zabavené látky neustále analyzovat a taktéž detailně studovat jejich vlastnosti.  

Tato práce se zabývá studiem struktury šesti různých NPS v roztoku pomocí infračervené 

spektroskopie v kombinaci s kvantově chemickými simulacemi. Nejprve byly nalezeny stabilní 

konformery jednotlivých látek, následovala reoptimalizace geometrií pomocí 

Hartreeho-Fockovy a poté DFT metody s použitím vhodných bází, přičemž byl zahrnut i vliv 

rozpouštědla (vody). Při porovnání experimentálních spekter standardů látek ve vodném 

roztoku se spektry simulovanými byla shoda velmi dobrá. 

Pro jednotlivé konformery bylo na základě Maxwellova-Boltzmannova rozdělení určeno jejich 

rovnovážné relativní zastoupení a popsána 3D struktura na úrovni atomárního rozlišení, což 

může do budoucna umožnit detailní studium vazebných vlastností, možnosti metabolismu, 

transportu či distribuce v organismu.  

 

Abstract 

New psychoactive substances (NPS) are a huge problem worldwide. Drug producers usually 

try to avoid the law by chemical modification of illegal substance. This means the new derivate 

is no longer illegal although it has similar effect as original drug. In this manner, dozens of NPS 

are made every year. The current trend demands fast analysis and development of new methods 

for their detailed studies. 

Spectral study of six different NPS in solution by infrared spectroscopy combined with quantum 

chemistry calculations are present in this work. First, stable conformers of each substance were 

found, then geometries were reoptimized by Hartree-Fock and DFT methods with proper bases 

sets simultaneously considering water as a solvent.  

For each conformer, a relative abundance based on Maxwell-Boltzmann distribution was also 

estimated and molecular structure described at a quantum chemistry level. This can be helpful 

for future studies of biological activity, binding properties, metabolism, transport or distribution 

in organism. Additionally, a very good agreement between experimental and calculated spectra 

was achieved.  

 

Klíčová slova 

infračervená spektroskopie, nové syntetické drogy, strukturní analýza, konformery, kvantově 

chemické výpočty 
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Úvod 

 

Zneužívání nových syntetických drog je celosvětovým problémem. Trh s těmito látkami je 

velmi rozmanitý, v roce 2015 bylo evropskými policejními útvary zajištěno 98 dosud 

nezabavených látek z této kategorie a tím stoupl počet monitorovaných nových psychoaktivních 

látek (NPS – new psychoactive substances) na více než 560 (cit1). NPS jsou nejčastěji látky 

strukturně podobné legislativou zakázaným omamným a psychotropním látkám. Mezi 

syntetické drogy ze skupiny NPS se řadí široké spektrum látek od stimulancií (kathinony, 

fenethylaminy, piperaziny), psychedelik (tryptaminy), až k disociativním anestetikům 

(methoxetamin) či opioidním agonistům (deriváty fentanylu)2. V České republice vzrůstá 

zejména počet uživatelů stimulačních kathinonů, ale v průběhu roku 2015 bylo Národní 

protidrogovou centrálou zadrženo také několik kilogramů syntetických kanabinoidů, 

tryptaminů i derivátů již déle známých NPS, jako třeba derivát mefedronu 

(4-methylmethkathinonu, 4-MMC) 3-methylmethkathinon (3-MMC)3. 

Existuje mnoho analytických metod, kterými se dají NPS studovat4. Spektroskopické metody 

představují účinnou, rychlou, snadno dostupnou a efektivní možnost identifikace neznámých 

látek5. Infračervená (IR) spektroskopie je navíc metodou nedestruktivní. Základní podmínkou 

pro využití této metody je absorpce záření molekulou doprovázená změnou dipólového 

momentu během vibračně-rotačního přechodu6. Každý vibrační přechod se pak ve spektru 

projevuje jako pás s maximem odpovídajícím rozdílu energie mezi základním a excitovaným 

vibračním stavem7. Díky dostupnosti mobilních spektrometrů a spektrálních knihoven, které 

jsou neustále doplňovány o spektra nově zadržených NPS, je identifikace látek možná 

i v terénu.  

Vibrační spektroskopii je možné využít ke studiu detailních strukturních parametrů NPS, a to 

v kombinaci s kvantově chemickými výpočty. Tento přístup umožňuje nalézt stabilní 

konformery studovaných látek a na základě Maxwellova-Boltzmannova rozdělení určit jejich 

rovnovážné relativní zastoupení. Následně je možno simulovat jejich IR spektra a ta porovnávat 

s experimentem. Míru shody lze určovat na základě vizuální podobnosti8 nebo též pomocí 

matematických algoritmů9. Díky kvantově chemickým výpočtům je tak možné nejen provést 

detailní interpretaci pásů v experimentálních IR spektrech, ale také popsat strukturu 

a konformace látek na úrovni atomárního rozlišení. Výsledky mohou do budoucna umožnit 

nejen detailní studium vazebných vlastností těchto látek, možnosti metabolismu, transportu či 

distribuce v organismu, ale také vývoj antagonistických léčiv pro případy předávkování, 

závislosti či otravy.  

Další široce rozšířená aplikace pokročilých spektroskopických metod v kombinaci s kvantově 

chemickými výpočty umožňuje určit absolutní konfiguraci biologicky aktivních chirálních 

látek10-12. Využívají se zde především metody chiroptické spektroskopie, z nichž nejčastěji 

vibrační (VCD) a elektronový cirkulární dichroismus (ECD). Obě využívají kruhově 

polarizovaného záření, které vzniká pomocí fotoelastického modulátoru a specificky interaguje 

s chirální molekulou13. 
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Experimentální část 

Veškeré studované NPS ve formě hydrochloridů vzorky byly analyzovány ve formě vodných 

roztoků o koncentraci 100 g∙l-1. Rozpouštění látek v demineralizované vodě (VŠCHT Praha) 

proběhlo během intenzivního třepání na třepačce po dobu zhruba jedné minuty. 

K měření technikou ATR s rozlišením 4 cm-1 a akumulací 256 spektrálních záznamů byl použit 

spektrometr FT-IR Nicolet iS50 (Thermo Scientific, USA). Diamantový krystal byl před 

měřením přečištěn jak demineralizovanou vodou, tak methanolem (p. a., Penta, ČR). Poté 

proběhlo měření spektrálního pozadí a samotné měření vzorků. Nakonec byla provedena 

korekce spekter na nulovou linii. ATR korekce nebyla prováděna. 

 

Tab. I - Analytické standardy studovaných NPS 

Název standardu NPS Vzorec 

butylon 

 

methylon 

 

MDPV 

(methylendioxypyrovaleron) 

 

flefedron (4-FMC) 

(4-fluoromethkathinon) 

 

mefedron (4-MMC) 

(4-methylmethkathinon) 

 

4-MEC 

(4-methylethkathinon) 
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Před simulací jednotlivých spekter byla nejdříve provedena konformační analýza metodami 

molekulové mechaniky (MMFF94). Nalezené startovní geometrie se lišily zejména velikostí 

specifických dihedrálních úhlů. Pro tyto konformery byla provedena prvotní optimalizace HF 

metodou self-konzistentního pole za použití báze 6-31G a byl také zahrnut vliv rozpouštědla 

(vody) pomocí modelu polarizovatelného kontinua. Na základě výsledků byly nalezené stabilní 

konformery a jejich geometrie dále reoptimalizovány pokročilejší metodou DFT na úrovni 

B3LYP/6-311++G**. Následně byla stejnou metodou simulována příslušná IR spektra. 

Výpočty byly prováděny sadou programů Gaussian 09 a probíhaly za pomoci virtuální 

organizace Metacentrum na počítačových clusterech v Brně a v Jihlavě a taktéž na 

superpočítači Altix (VŠCHT). 

 

Výsledky a diskuze 

Následující postup optimalizace geometrie byl proveden u každé látky, která je v rámci této 

práce studována (Vzorky byly analyzovány ve formě vodných roztoků o koncentraci 100 g∙l-1. 

Rozpouštění látek v demineralizované vodě (VŠCHT Praha) proběhlo během intenzivního 

třepání na třepačce po dobu zhruba jedné minuty. 

K měření technikou ATR s rozlišením 4cm-1 a akumulací 256 spektrálních záznamů byl použit 

spektroměr FT-IR Nicolet iS50 (Thermo Scientific, USA). Diamantový krystal byl před 

měřením přečištěn jak demineralizovanou vodou, tak methanolem (p. a., Penta, ČR). Poté 

proběhlo měření spektrálního pozadí a samotné měření vzorků. Nakonec byla provedena 

korekce spekter na nulovou linii. ATR korekce nebyla prováděna. 

Postup je v detailech demonstrován pouze na molekule butylonu. Studované molekuly však 

mají podobnou strukturu se třemi stejně definovanými dihedrálními úhly α1, α2 a α3 (Obr. 1), 

jejichž velikosti se u jednotlivých konformací mohou lišit. U některých molekul dochází ke 

změně i jiných dihedrálních úhlů v závislosti na typech substituentů R3–R5, což vede k většímu 

počtu nalezených stabilních konformerů. 

 

Obr. 1 - Společné strukturní prvky studovaných NPS s vyznačenými dihedrálními úhly α1, α2 

a α3. 

 

Nejprve byla namodelována startovní 3D struktura molekuly butylonu a pomocí metod 

molekulové mechaniky bylo získáno celkem šest stabilních konformerů na základě náhodného 

vychylování atomů (stochastické hledání konformerů), které se odlišovaly velikostí 

dihedrálních úhlů α1, α2 a α3 (Obr. 1).  

Pro nalezené konformery proběhla reoptimalizace jejich geometrie na úrovni HF/6-31G. 

Následně se ukázalo, že některé konformery konvergují ke stejné výsledné geometrii, tudíž pro 

další zpřesňující výpočty byly z původních šesti uvažovány již jen tři stabilní konformery, jež 

α1 α2 

α3 
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byly následně reoptimalizovány na úrovni B3LYP/6-311++G**. Pro tyto konformery (Obr. 2) 

bylo následně na základě Maxwellova-Boltzmannova rozdělení vypočteno jejich relativní 

rovnovážné zastoupení při teplotě 25 °C (Tab. II). 

 

Obr. 2 - Stabilní konformery molekuly butylonu (B3LYP/6-311++G**) 

 

 

Při bližším pohledu na dihedrální úhly konformerů jednotlivých látek lze sledovat jistý trend 

(Tab. II). Molekuly butylonu, methylonu a MDPV mají stejný základní skelet, avšak butylon a 

MDPV mají ve své struktuře o jeden, respektive dva, dihedrální úhly, jejichž velikost bude 

ovlivňovat geometrii, více než methylon. To se patrně projevuje i vyšším počtem nalezených 

konformerů butylonu a MDPV. Odlišná substituce molekul a její vliv na geometrii molekuly se 

tedy projeví i změnou počtu stabilních konformerů. 

Konformery 3 a 4 molekuly MDPV jsou si uvedenými dihedrálními úhly velmi podobné, avšak 

neuvedené další dihedrální úhly, které atomy molekuly svírají, se podstatně liší, tudíž se 

skutečně jedná o dva rozdílné konformery. Totéž platí pro konformery 1 a 2 této látky.  

Pro konformery flefedronu a mefedronu jsou patrné téměř identické hodnoty dihedrálních úhlů 

jednotlivých konformerů. Taktéž relativní zastoupení těchto konformerů je velmi podobné. Je 

to dáno strukturou uvedených molekul, jež se liší pouze v rozdílném substituentu na 

aromatickém jádře, který v tomto případě významně neovlivňuje celkovou geometrii molekuly. 

Lze tedy říci, že látky strukturně blízké zaujímají v roztoku velmi podobné konformace, které 

mají i obdobné relativní zastoupení. 

K těmto látkám se dále na základě podobnosti základního skeletu řadí 4-MEC, jehož 

konformery 1 a 3 mají takřka stejnou hodnotu dihedrálních úhlů α1, α2 a α3 jako tomu bylo 

u konformerů 1 a 3 flefedronu a mefedronu. To, že se konformer 2 molekuly 4-MEC liší 

velikostí dihedrálního úhlu α3 od konformerů 2 flefedronu a mefedronu, je dáno nejspíše tím, 

že má molekula 4-MEC na dusíku připojenou ethylovou skupinu, kdežto flefedron a mefedron 

pouze methylovou skupinu. Tato substituce s jinými sterickými nároky již pozmění strukturu 

molekuly, což se projeví právě velikostí dihedrálního úhlu α3. 

 

konformer 1 konformer 2 

konformer 3 
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Tab. II - Stabilní konformery jednotlivých látek a jejich parametry (B3LYP/6-311++G**) 

Látka konformer ΔE [kJ/mol] relativní zastoupení [%] 
dihedrální úhel [°] 

α1 α2 α3 

butylon 

1 0 62,2 9 78 83 

2 1,3 36,3 7 78 92 

3 9,1 1,5 163 -65 87 

methylon 
1 0 71,6 174 -82 -79 

2 2,5 28,4 7 82 81 

MDPV 

1 0 63,6 10 105 58 

2 2,0 28,4 9 107 -73 

3 6,8 4,0 8 82 -80 

4 7,9 2,5 8 84 -79 

5 9,1 1,5 175 -120 75 

flefedron 

1 0 75,5 -8 -81 -79 

2 2,9 23,0 -9 -81 169 

3 9,4 1,5 19 63 -86 

mefedron 

1 0 76,6 -7 -82 -79 

2 3,0 21,9 -8 -81 169 

3 9,7 1,5 19 63 -87 

4-MEC 

1 0 87,7 -6 -81 -80 

2 5,2 10,7 -7 -79 -96 

3 9,8 1,6 19 64 -86 

 

Pro každý ze stabilních konformerů jednotlivých látek bylo simulováno IR spektrum. Výsledné 

teoretické spektrum bylo pak vypočítáno jako vážený průměr spekter jednotlivých konformerů 

a bylo následně porovnáno se spektrem experimentálním. Na základě kvantově chemických 

výpočtů byla také provedena detailní interpretace spektra butylonu (Tab. III). Analogicky je 

toho možné docílit i u ostatních molekul. 

Dílčí spektra jednotlivých konformerů jsou pro názornost uvedena opět pouze pro molekulu 

butylonu (Obr. 3). 

Simulované a experimentální IR spektrum roztoku butylonu mají velmi podobný průběh (Obr. 

3). Pás č. 2 (~1605 cm-1) odráží vibrace H-N-H skupiny a pás č. 1 (~1697 cm-1) reflektuje 

přítomnost C=O skupiny. Mezi těmito pásy se nachází méně intenzivní pásy valenčních vibrací 

aromatického kruhu (1633 cm-1) a deformačních vibrací N-H skupiny (1617 cm-1). 

V experimentálním spektru jsou však zřejmě tyto pásy vzájemně překryty, a tudíž je pozorován 

pouze širší pás 1602 cm-1. Obdobně je tento překryv možno vidět ve spektru methylonu (Obr. 

4).  
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Tab. III - Jednotlivé vibrační módy ve vypočteném (B3LYP/6-311++G**) a experimentálním 

spektru butylonu včetně jejich interpretace 

Číslo pásu 
Vypočtené spektrum 

[cm-1] 

Experimentální 

spektrum [cm-1] 
Vibrační mód 

1 1697 1674 ν(C=O) 

2 

1633 

1617 

1605 

1602 

1602 

1602 

ν(Ar-C=O) 

δ(N-H) 

δ(N-H) 

3 
1518 

1518 

1506 

1493 
ν(C-H) 

4 1469 1448 δ(C=C-O-C-O) 

5 
1384 

1372 

1358 

1358 

δ(CH-NH2) 

δ(C=C) 

6 1282 1264 δ(C=C) 

7 1109 1098 kombinované skeletální 

8 1044 1038 δ(C-O-C) 

9 923 929 kombinované skeletální 

ν-valenční vibrace, δ-deformační vibrace 

 

U flefedronu (Obr. 4) je v simulovaném spektru patrný pás č. 2 (1629 cm-1) s raménkem 

(1620 cm-1), vedle kterého se nachází o něco méně intenzivní pás 1605 cm-1. Tyto pásy odráží 

vibrace N-H skupiny a vibrace C=C vazeb aromatického skeletu. V experimentálním spektru 

je však pozorován pouze jeden pás v této oblasti (1625–1555 cm-1), který je nejspíše výsledkem 

překryvu pásů zmíněných výše. Podobná situace pak nastává i u pásu č. 7 (~1240 cm-1), který 

je v experimentálním spektru výsledkem překryvu dvou pásů v simulovaném spektru 

(~1260 a 1230 cm-1). Pás ~1260 cm-1 reflektuje vibrace C-CO-C vazeb a pás 1230 cm-1 vibrace 

C=C vazeb aromatického skeletu.  

Nekomentovaná spektra ostatních látek (Obr. 4) vykazují velmi dobrou shodu, kdy se 

experimentální a vypočtené spektrum liší vždy pouze v mírných posunech maxim vlnočtů pásů 

či v relativních intenzitách pásů. 
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Obr. 3 - IR spektra butylonu: experimentální spektrum měřené v H2O po korekci na 

rozpouštědlo, spektrum váženého průměru konformerů 1–3 a dílčí spektra všech tří stabilních 

konformerů. Spektra jsou pro větší názornost offsetována. 
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Obr. 4 - Porovnání experimentálních IR spekter látek měřených v H2O s korekcí na 

rozpouštědlo se simulovanými spektry váženého průměru konformerů. Jednotlivé dvojice 

spekter jsou pro větší názornost offsetovány. Methylon (A), MDPV (B), flefedron (C), 

mefedron (D), 4-MEC (E). 
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Závěr 

 

V rámci této práce byla nejprve naměřena IR spektra vodných roztoků šesti NPS ze skupiny 

kathinonů.  

Pro všechny tyto látky byla provedena konformační analýza nejprve metodou molekulové 

mechaniky (MMFF94), poté byly aplikovány ab initio metody HF a následně DFT s použitím 

funkcionálu B3LYP a báze 6-311++G**, kdy byl do simulací zahrnut i vliv rozpouštědla 

(vody). Tento postup vedl k nalezení stabilních konformerů pro každou z látek. Jednotlivé 

konformery byly charakterizovány velikostmi významných dihedrálních úhlů a na základě 

Maxwellova-Boltzmannova rozdělení bylo vypočteno jejich relativní zastoupení při pokojové 

teplotě. Poté byly diskutovány odlišné substituce molekul a jejich vliv na flexibilitu struktury 

a s tím související počet nalezených konformerů. 

Dalším krokem byl výpočet IR spekter dílčích konformerů a porovnání spektra váženého 

průměru konformerů s experimentálním spektrem standardu NPS, přičemž shoda byla velmi 

dobrá, díky čemuž lze výsledky poskytnuté DFT metodou považovat za věrohodné. Na základě 

vypočtených dat bylo také možno provést detailní interpretaci spekter a diskutovat rozdíly ve 

vypočteném a experimentálním spektru. 

Detailní znalost trojrozměrné struktury látek na úrovni atomárního rozlišení může do budoucna 

posloužit například k odhadu jejich biologických vlastností a chování v organismu.  
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Softvérové nástroje k biometrickej identifikácii osôb 

 

Jozef Stieranka 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá biometrickou identifikáciou a možnosťami softvérového nástroja NEC 

NeoFace k biometrickej identifikácii osôb na základe rozpoznávania tváre. Technológia NEC 

NeoFace je založená na využívaní modifikovaného algoritmu GLVQ, pričom má 

vysokú toleranciu na nízko kvalitné fotografie, resp. videá. Vďaka tejto výhode je softvér NEC 

NeoFace schopný zabezpečiť zhodu obrázka s nízkym rozlíšením, vrátane obrázkov 

s rozlíšením 11 pixelov medzi očami. Softvér je schopný úspešne identifikovať osobu na 

základe biometrie tváre aj v prípadoch ľudí v pohybe, pootočenej tváre, nízkokvalitnej 

fotografie, fotografie s určitým emočným výrazom tváre, fotografie tváre po uplynutí určitého 

veku, fotografie tváre, ktorá je pozmenená (fúzami, okuliarmi a podobne), individuálnej tváre 

na fotografii s viacerými subjektmi. Vysoká úspešnosť tohto softvéru ho predurčuje k jeho 

využitiu v bezpečnostných zložkách, vrátane odhaľovania najrôznejšej trestnej činnosti, najmä 

prípadov terorizmu, extrémizmu, diváckeho násilia, lúpeží a podobne. 

 

Klíčová slova 

biometrická identifikácia, identifikácia osôb, biometria tváre, verifikácia, softvér NEC NeoFace 

 

Abstract 

The abstract deals with biometrical identification and possibilities of software tool NEC 

NeoFace of biometrical identification of persons based on face recognition. NEC NeoFace 

technology is based on modified algorithm GLVQ usage, whereby it has high tolerance to low 

- quality photographs, or more precisely  videos. Thanks to this advantage,  the NEC NeoFace 

software is able to ensure the match between low - quality image (11 pixels images included) 

and eyes.  Software is able to identify a person successfuly,  based on face biometrics, even in 

the cases of persons in movement, removed faces, low - quality photographs, emotive facial 

expressions  photographs, faces after the lapse of time, faces with distinguishing features (e.g. 

moustache, glasses), individual face among other subjects. High success of this software makes 

it  predestined to safety corps  usage, including detection of various criminal activities, 

especially terrorism and extremism cases,  mob violence, robberies and so on. 

 

Keywords 

biometrical identification, identification of persons, biometric face, verificacion, NEC NeoFace 

software 

 

Úvod 

 

Celosvetovo sa stále častejšie stretávame s trestnou činnosťou súvisiacou s terorizmom, 

extrémizmom a nelegálnou migráciou, ale aj ďalšou závažnou trestnou činnosťou. Dôkazom 
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toho sú posledné teroristické útoky v Bruseli, v Paríži, v Berlíne, v Istanbule. Identifikovať 

konkrétnych páchateľov je často obtiažne, nakoľko vo väčšine prípadov je málo počiatočných 

informácií. Situácia je oveľa priaznivejšia, ak sú osoby páchajúce túto trestnú činnosť 

zachytené na kamerových systémoch, či už verejných alebo súkromných. Tieto, často nie príliš 

kvalitné záznamy osôb a ich tvárí, je možné za pomoci nových softvérových nástrojov 

využívajúcich biometrické technológie rozpoznávania tvárí využiť k identifikácii páchateľov. 

Biometrické technológie nie sú žiadnou novinkou. Ich vývoj uskutočňuje množstvo firiem a 

spoločností už niekoľko desaťročí. V posledných rokoch však prichádza k výraznejšiemu 

zvýšeniu presnosti a úspešnosti takýchto technológií. V rámci študentskej vedeckej odbornej 

činnosti na Akadémii PZ v Bratislave sme otestovali jeden z ponúkaných softvérov a to NEC 

Neoface205. Za využitia metódy experimentu sme testovali analytické funkcie softvéru 

NeoFace, ktorý nám poskytla spoločnosť Veri2. Pri experimente sme sa zamerali na testovanie 

presnosti tohto softvéru na rozpoznávanie tvárí v rôznych situáciách. Snažili sme sa navodiť 

situácie, ktoré sa pri páchaní trestnej činnosti bežne vyskytujú, vrátane situácií keď si páchateľ 

snaží zakrývať svoju tvár. Konkrétne sme testovali úspešnosť softvéru rozpoznať tvár osoby 

v prípade pootočenej tváre, v prípade prekrytia tváre okuliarmi, čiapkou, šatkou, v prípade 

nízko kvalitnej fotografie a v prípade slabého osvetlenia. Výsledky experimentu vykonaného 

v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti potvrdili údaje, ktoré uvádza dodávateľ tohto 

softvéru na trh.  Úspešnosť softvéru  je uvádzaná na 92-97 % v závislosti od kvality fotografie 

a veľkosti databázy fotografií. Chybovosť je na základe medzinárodného porovnávania 

stanovená pri kvalitných fotografiách na 3,1 % a pri nízko kvalitných fotografiách na hodnotu 

7,9 %. 

 

1. Taxonómia základných kategórií 

 

Identita – pojem pochádza z latinského slova „identitas“ odvodeného zo slova „idem“, ktorý 

znamená rovnaký alebo totožný. Identita je totožnosť, úplná zhodnosť, rovnakosť, úplný 

súlad206. 

Identifikácia je proces porovnávania, stotožňovania zosnímanej biometrickej vzorky so 

všetkými referenčnými šablónami uloženými v databáze, ktorý smeruje k zisteniu, ktorá 

referenčná šablóna zodpovedá šablóne vytvorenej z nasnímanej vzorky207. 

Verifikácia je proces porovnávania jedinej šablóny vytvorenej z nasnímanej biometrickej 

vzorky s jedinou referenčnou  šablónou patriacou preverovanej osobe. Cieľom verifikácie je 

zistiť, či preverovaná osoba je skutočne tou osobou, za ktorú sa vydáva alebo navonok inak 

javí208.  

Identifikácia osôb je špecifickým prípadom identifikácie na základe určitých vlastností 

človeka. Osobu je možné rozpoznať na základe vnútorných a vonkajších znakov, pričom 

vnútorné znaky predstavujú psychologickú a sociálnu identitu a vonkajšie znaky predstavujú 

fyzickú (biologickú) identitu209.  

                                                           
205 ZÁHURÁKOVÁ, Z. Práca ŠVOČ. Bratislava: Akadémia PU v Bratislave, 2016. 
206 IVANOVÁ ŠALINGOVÁ, M., MANÍKOVÁ, Z. Slovník cudzích slov. Bratislava: SPN, 1983, s. 388.  
207 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikací. 

Praha: Grada Publishing, 2008, s. 128.  
208 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikací. 

Praha: Grada Publishing, 2008, s 130. 
209 BITTO, O. Šifrování a biometrika anebo tajemný bity a dotyky. Kralice na Hané: Computermedia, 2005, s. 

167.  
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Biometria meria určité charakteristiky človeka a biometrické systémy sa využívajú 

k automatickej identifikácii a verifikácii identity človeka na základe unikátnych, merateľných 

fyziologických alebo behaviorálnych vlastností210. 

Biometrická identifikácia a verifikácia je využitie jedinečných, merateľných fyzických 

a fyziologických znakov (markantov) alebo prejavov človeka k jednoznačnému zisteniu 

(identifikácii) a overeniu (verifikácii) jeho identity211.  K biometrickej identifikácii je možné 

využiť najmä vonkajšie znaky ako napr. tvár, očnú sietnicu, odtlačky prstov, dlane, rozmery 

tela a celý rad ďalších vonkajších markantov. Zároveň je možné identifikovať osobu aj na 

základe behaviorálnych charakteristík. Rozdelenie vonkajších a vnútorných znakov 

k biometrickej identifikácii osôb je znázornené na obrázku č. 1. 

 

Obr. 1 - Rozdelenie vnútorných a vonkajších znakov na  biometrickú identifikáciu osôb 

 

 
Zdroj: http://www.posterus.sk/?p=17195 

 

2. Softvér NEC NeoFace a jeho funkčné vlastnosti pri biometrickej 

identifikácii tváre 

 

Technológia NEC NeoFace je biometrická technológia na rozpoznávanie tvárí, vyvíjaná viac 

ako tridsať rokov, ktorú využíva viac ako 1000 používateľov v 40 krajinách po celom svete 

v boji proti trestnej činnosti, pri predchádzaní páchania trestných činov a pri posilnení verejnej 

bezpečnosti. Využívanie technológie na rozpoznávanie tvári si nevyžaduje žiadnu fyzickú alebo 

                                                           
210 BITTO, O. Šifrování a biometrika anebo tajemný bity a dotyky. Kralice na Hané: Computermedia, 2005, s. 

167.  
211 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikací. 

Praha: Grada Publishing, 2008, s. 104. 

http://www.posterus.sk/wp-content/uploads/p17195_01_obr01.png
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inú aktívnu interakciu technológie s predmetom. Rozpoznávanie tváre je možné na diaľku a 

v reálnom čase, pričom páchateľ si nie je vedomý toho, že ho niekto práve identifikuje. 

Bezkontaktné a bezdotykové riešenie poskytuje prijateľnú a ľahko využiteľnú identifikáciu 

s využitím CCTV kamier212 (Closed-Circiut Television). Rovnako využiteľné môžu byť 

webkamery. NeoFace funguje na základe modifikovaného algoritmu GLVQ (Generalized 

Learning Vector Quantization), pričom je schopný rozoznať tváre s najnižšou chybovosťou pri 

prehľadávaní najväčšej databázy fotografií (databáza 1,6 milióna záznamov za 0,4s) – pri 

porovnávaní s jeho konkurentmi. Na obrázku č. 2 a 3 je znázornená presnosť algoritmu 

rozpoznávania tvárí a rýchlosť porovnávania, ktoré bolo uskutočnené v roku 2013 Národným 

inštitútom pre štandardy a technológiu (NIST - National Institute of Standards and Technology) 

v USA. 

 

Obr. 2 - Algoritmus rozpoznávania tvárí 

 

Zdroj: Veri2 

  

                                                           
212 Analógové CCTV kamery slúžia na analógový prenos signálu, prakticky totožný so starým analógovým 

televíznym vysielaním. Prenosová norma pre TV prenos je stará viac ako 50 rokov a z tohto dôvodu sú možnosti 

tohto typu kamier trochu obmedzené. 
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Obr. 3 - Presnosť algoritmu rozpoznávania tvárí 

 

Zdroj: Veri2 
 

Proces porovnávania spočíva v dvoch metódach – adaptive area method a information 

maximization medthod a prebieha spôsobom, ako je znázornené na obrázku č. 4. 

 

Obr. 4 - Princíp porovnávania fotografií 

 

Zdroj: Veri2 

  

Softvér je možné používať ako samostatnú aplikáciu alebo ju možno integrovať do už 

existujúcich alebo nových bezpečnostných biometrických zabezpečení. 

Celý balíček softvéru NeoFace na rozpoznávanie tvárí obsahuje213: 

                                                           
213 NEC. Face Recognition. [Citované 29.1.2016]. Dostupné na internete: 

https://www.necam.com/Biometrics/doc.cfm?t=FaceRecognition 
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 NeoFace®Reveal – softvérová aplikácia určená na detekciu tvárí na základe 

fotografických alebo video dôkazov získaných na mieste činu. Získané dôkazy sa 

následne porovnávajú s policajnou databázou fotografií osôb. Plusom tejto aplikácie 

je zobrazenie fotografií vedľa seba, čo umožňuje ľahšie porovnanie. 

 NeoFace® Watch – je určený pre operačných bezpečnostných pracovníkov. 

V reálnom čase zabezpečuje  získavanie tvárí z kamerových systémov alebo iných 

záznamových systémov a následne ich porovnáva s databázou sledovaných osôb. 

V rámci tejto aplikácie je možné využiť viacero možností vyhľadávania. 

 NeoFace® Smart ID – je určený pre operácie v teréne. Je šikovným riešením do 

mobilných telefónov alebo tabletov. Umožňuje zber a identifikáciu odtlačkov prstov, 

tváre, hlasu, demografických alebo iných zdrojových dát. Môže byť prepojený 

s centrálnou alebo len miestnou databázou hľadaných osôb, čo umožňuje rýchlejšiu 

identifikáciu osoby na mieste. 

 NeoFace® Smart LC – táto mobilná aplikácia je určená orgánom činným v trestnom 

konaní pre získanie, správu a analýzu kritických dát z miesta činu, vrátane fotografií 

a latentných stôp. Z pomedzi jednotlivých balíčkov softvéru NeoFace poskytuje práve 

tento najrýchlejšiu a najpresnejšiu  detekciu odtlačkov prstov a tvárí. 

 NeoFace®Match – je práve tým aparátom (časťou softvéru), ktorý vyhodnocuje zhodu 

pri porovnávaní. Obsahuje základné tvárové rozpoznávacie schopnosti, akými sú 

spracovanie obrazu, detekcia tváre, hodnotenie kvality, párovanie a kódovanie vzorov. 

 

3. Funkcionalita NEC NeoFace a jeho využitie 

  

Biometrická identifikácia tváre je najpresnejšia ak sú  fotografie alebo videá získané za 

ideálnych podmienok, keď subjekt vie, že je fotený resp. nahrávaný a: 

 pozerá sa smerom dopredu – priamo na kameru, 

 má neutrálny výraz tváre a zavreté ústa, 

 nemá skrytú tvár, ani pokrývku hlavy, 

 má otvorené oči – zbavené odrazu alebo oslnenia od okuliarov, nie sú červené, 

 je fotený v takom uhle, aby na fotke nevznikali nadbytočné tiene. 

 

Avšak fotografovanie alebo nahrávanie ľudí v reálnom živote, vrátane situácie keď páchajú 

alebo sa pripravujú na páchanie trestnej činnosti, zachytáva ľudí v pohybe, nepripravených, 

neuvedomujúcich si, že ich niekto sníma (napr. pouličnými alebo obchodnými kamerami). 

Zároveň kvalita týchto snímok je často veľmi nízka. Silnou stránkou  technológie NEC 

NeoFace založenej na  využívaní modifikovaného algoritmu GLVQ je  hlavne tolerancia 

softvéru na nízko kvalitné fotografie, resp. videá. Vďaka tejto výhode je softvér NEC NeoFace 

schopný zabezpečiť zhodu obrázka s nízkym rozlíšením, vrátane obrázkov s rozlíšením 11 

pixelov medzi očami. Softvér je schopný úspešne identifikovať osobu na základe biometrie 

tváre aj v prípadoch:  

 s určitým emočným výrazom tváre,  (obrázok č. 5), 

 po uplynutí určitého veku skúmaného objektu (obrázok č. 5), 

 tváre, ktorá je určitým spôsobom zmenená – fúzy, okuliare, ... (obrázok č. 5), 

 pootočenej tváre a nízko kvalitných fotografií (obrázok č. 6), 

 individuálnej tváre na fotografii s viacerými subjektmi (obrázok č. 7), 

 ľudí v pohybe (obrázok č. 7, 10), 
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 vzdialenej osoby (obrázok č. 9, 10, 11), 

 fotografií, na ktorých nie je ideálne osvetlenie (obrázok č. 8). 

 

Obr. 5 - Rozoznávanie tváre po určitých zmenách 

 

Zdroj: Veri2 

 

Obr. 6 - Kvalita a pootočenie tváre 

 

Zdroj: Veri2 
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Obr. 7 - Rozpoznanie ľudí v pohybe  

 
Zdroj: Veri2 

 

Obr. 8 - Rozpoznanie tváre pri slabom osvetlení 

 

Zdroj: Veri2 
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Obr. 9 - Identifikácia vzdialenej osoby 

 
Zdroj: Veri2 

 

Obr. 10 - Identifikácia vzdialenej osoby 

 
Zdroj: Veri2 
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Obr. 11 - Identifikácia vzdialenej osoby 

 

Zdroj: Veri2 

Jednou z ďalších výhod a predností softvéru NeoFace je sledovanie nahrávaného videa v 

reálnom čase a analýza nahraných dát s využitím pevných alebo mobilných kamerových 

systémov a smart zariadení, pričom je možné porovnávané dáta prenášať po mobilných 

dátových sieťach, WIFI alebo prostredníctvom hromadného importu. Následne prebehne 

proces posúdenia a identifikácie osoby, ktoré sú ukončené upozornením o výsledku 

rozoznávania tvárí. 

 

Obr. 12 - Sledovanie nahratého videa v reálnom čase a analýza s využitím pevných/ mobilných 

kamerových systémov a smart zariadení 

 

Zdroj: Veri2 
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Záver 

 

Nové softvérové nástroje určené k biometrickej identifikácii osôb na základe rozpoznávania 

tváre majú v budúcnosti široké využitie v boji proti rôznej trestnej činnosti. Ich možnosti sú 

napríklad v boji proti diváckemu násiliu a extrémizmu, kde je možná identifikácia osôb 

v reálnom čase pri vstupe na športové  alebo iné verejné podujatie a ich následné porovnávanie 

s databázou osôb, ktorým bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach214. Možné 

je tiež využitie v boji proti terorizmu, čo potvrdzuje je aj skutočnosť, že práve softvérové 

nástroje na biometrickú identifikáciu tváre boli úspešne využité pri identifikácii osôb, ktoré 

spáchali teroristické útoky počas bostonského maratónu v apríli 2013. Začiatkom roku 2014 sa 

podarilo prvýkrát identifikovať a zatknúť osobu použitím high-tech technológie na 

rozpoznávanie tvárí v americkom Chicagu. Bol ním Pierre Martin, lupič so zbraňou, ktorý dňa 

28. januára 2014 ukradol mobilný telefón na železničnej stanici. Polícia získala fotografie z 

verejnej kamery, ktoré použila na porovnanie s databázou 4,5 miliónov fotografií iných 

páchateľov. Krátko po spustení technológie bol Pierre Martin identifikovaný softvérom na 

biometrickú identifikáciu tváre a následne aj svedkami.  
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Význam posudku z oborů zabývajících se identifikačním 

zkoumáním rukopisu jako procesního důkazu 

 

Jiří Straka (část I.), Ivo Dunovský (část II.)  

 

Abstrakt 

Obor písmoznalectví a obor kriminalistika, odvětví zkoumání ručního písma. To jsou dva 

odlišné obory, ve kterých znalci dělají totéž. Jejich výsledkem bývají vedle kategorických a 

nerozhodných závěrů také závěry v rovině pravděpodobnosti. Zdánlivě to vypadá, že znalci 

nemají ustálenou metodiku a postupy. Soudci tak bývají vystaveni těžkému rozhodování mezi 

dvěma rozdílnými závěry v identifikaci ručního písma stejného objektu. Identifikační zkoumání 

ručního písma je navíc často zaměňováno za grafologii, kde se však jedná o zcela odlišné 

zkoumání, a možná i proto je písmoznalectví považováno za velmi subjektivní znaleckou 

činnost. Přesto písmoznalectví podává velmi podstatný procesní důkaz, v některých případech 

dokonce jediný možný, který jako jeden z mála může směřovat přímo k osobě „pachatele“. 

Význam posudků z oborů zabývajících se identifikačním zkoumáním rukopisu jako procesního 

důkazu, byť s pravděpodobnostním závěrem, je proto mnohdy zásadní a nenahraditelný. 

 

Klíčová slova 

Písmoznalectví, zkoumání ručního písma, grafologie, pravděpodobnost, bias, bayesova 

interpretace důkazu, Československá společnost pro písmoznalectví. 

 

Abstract 

In Czech Republic there are officially two forensic fields aimed at identifying individuals based 

on their handwriting: criminalistics and forensic handwriting examination. Next to conclusive 

and inconclusive opinions experts in these fields also use probability conclusions to express 

different strength of the evidence. In some cases courts have to deal with conflicting expert 

conclusions, which may lead to an opinion that there are no standard methods and procedures 

in place. Also handwriting identification is often confused with graphology. It should be 

understood that opinions in forensic handwriting identification provide an important or even 

key evidence when respecting standard methods and procedures. 

 

Keywords 

criminalistics and forensic handwriting examination, graphology, probability conclusions, bias, 

bayes, Association of Czech and Slovak Forensic Handwriting Examiners (CSFHE). 

 

Část I. 

 

Identifikačním zkoumáním ručního písma se zabývají v současné době dva obory. A sice obor 

písmoznalectví, odvětví ručního písmo, a obor kriminalistika, odvětví zkoumání ručního písma. 

Přičemž všechna pravidla a postupy jsou pro oba obory totožné. Není to stav, který by byl 
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ideální. Není logické, aby se jedním a týmž předmětem zkoumání zabývaly dva obory 

s naprosto stejnými profesními vymezeními. Tento stav je jakýmsi reliktem z minulého století, 

kdy byla snaha vymezit i obory již existující zvlášť pro pracoviště v rámci SNB. Nakonec to 

vyústilo v takové paradoxy, že v Kriminalistickém ústavu VB, resp. Kriminalistickém ústavu 

Praha Policie České republiky je znalec z oboru písmoznalectví a v odborech kriminalistické 

techniky a expertiz v jednotlivých Krajských ředitelstvích policie pak znalci z oboru 

kriminalistika, odvětví zkoumání ručního písma. Bylo by velmi vhodné tuto dvojkolejnost 

odstranit. Zákonodárci se o to i v návrzích nového zákona o znalcích pokouší, ale pro jeho 

neustálé odklady, kterým zřejmě ještě zdaleka není konec, se to však bohužel nedaří. 

K dobrému porozumění, jaký obor se může identifikačním zkoumáním rukopisu zabývat, 

v minulosti nepřispívala ani snaha některých grafologů. Z nedostatku činnosti jim příslušející, 

tedy tipování charakterových vlastností rukopisu, přesvědčovali ostatní, že i oni jsou oprávněni 

k identifikaci pisatele. Naštěstí toto negativum stále více ztrácí svůj náboj a poslední znalkyně 

z podoboru grafologie již byla za podobné aktivity jako znalec ze seznamu zcela vyškrtnuta215. 

Z praxe je možné konstatovat, že proti identifikačním oborům zkoumání rukopisu nejčastěji 

míří tři výtky: 

1. Nemožnost stanovovat jen kategorické závěry, ale četné závěry „jen“ v rovině 

pravděpodobnosti, příp. dokonce závěry nerozhodné. 

Netýká se to jen těchto oborů, ale právě tyto obory jsou velmi složité a rozhodování v nich je 

velmi komplikované. Pro příklad lze nejlépe využít srovnání s jiným identifikačním oborem 

kriminalistiky – daktyloskopií. V té platí základní premisa, že se otisk za celý život nezmění 

(obecněji, nebudeme zacházet do detailů). V písmoznalectví (budeme pro zjednodušení dále 

používat tento termín) platí premisa zcela opačná, a sice že se žádný člověk za celý život 

nemůže podepsat dvakrát do všech detailů shodně, tedy totožně. Kromě toho ale ještě situaci 

komplikuje fakt působení různých vnitřních a vnějších podmínek v procesu psaní, jehož 

následkem mohou vznikat i znaky neobvyklé (nespontánní) a dále pak ještě možnost záměrného 

komolení rukopisu (podpisu) za účelem pozdějšího popření jeho pravosti.  

2. Nejednotnost v metodách a prostředcích disciplín zabývajících se identifikačním 

zkoumáním ručního písma. 

Je nutné bohužel přiznat, že takový stav existuje. Je to následek mnohaletého zanedbání péče o 

tento obor, který se rozvíjel jen v rámci pracovišť SNB, resp. Policie ČR. Poradní sbor ministra 

spravedlnosti216, který měl jako jediný orgán před rokem 1989 možnost o obor pečovat a 

rozvíjet ho, na tuto funkci rezignoval, a po roce 1989 na ni rezignovala i Komora soudních 

znalců ČR. Jako výsledek velmi neutěšeného stavu vznikla v roce 2013 Společnost pro 

písmoznalectví, dnes již Československá společnost pro písmoznalectví (dále jen SPP)217, která 

svými aktivitami situaci výrazně zlepšuje. Pořádá pravidelné semináře, okružní testy218, 

vypracovává závazné standardy, provádí experimenty, zapojuje se do mezinárodní spolupráce. 

                                                           
215 Rozhodnutí předsedy Městského soudu v Praze ze dne 22.4.2016 č.j. Spr 258/2009-402 a rozhodnutí 

Ministerstva spravedlnosti České republiky jako příslušného odvolacího správního orgánu ze dne 30.11.2016 čj. 

MPS-25/2016-OJD-SZN/2 
216 § 16 zákona č. 36 ze dne 6. dubna 1967 o znalcích a tlumočnících. In: Sbírka zákonů Československé 

socialistické republiky ve znění pozdějších předpisů. 1967, částka 14, s. 125-136. Dostupný také z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36/zneni-20120101#oddil1. 
217 Československá společnost pro písmoznalectví. Dostupné z: http//www.pismoznalectvi.org 
218 Okružní testy představují mezilaboratorní porovnávací zkoušky jednotlivých znaleckých pracovišť a znalců 

s cílem otestovat validitu používaných postupů a metod. Vedle tzv. kontroly „čtyř očí“ dalším znalcem se jedná o 

významný kontrolní mechanismus zkoušení způsobilosti.  
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V současné době má SPP již více než třicet členů jak z ČR, tak i ze SR. Jenže působit může jen 

na své členy a členství v ní je dobrovolné. Bohužel mimo SPP stojící znalci téhož oboru, si při 

vágnosti zákonných norem, zabývajících se náležitostmi znaleckého posudku a vůbec už ne 

metodami a prostředky znaleckého zkoumání, mohou v podstatě dělat, co chtějí, a tak lze nalézt 

posudky z jednoho oboru, které svými metodami a praktickým provedením nemají příliš mnoho 

společného. Určitou naději dává současný (před několika lety rekonstruovaný poradní sbor 

ministra spravedlnosti pro identifikační zkoumání rukopisu), který se činností vlastní i 

spoluprací s SPP snaží působit i na ostatní znalce. Nejde to ale příliš jednoduše, protože 

pravomoci jsou příliš malé. 

3. Nejen výjimečně rozporné výsledky, resp. závěry znaleckých posudků při zkoumání 

stejných objektů. 

Této výtce je také nutné přisvědčit a i ona má své kořeny v zanedbání oboru z minulosti. Jestliže 

veškeré vzdělávání znalce skončí jeho jmenováním po doložení praxe a složení zkoušky, a 

jestliže tím také skončí veškeré jeho styky se společenstvím znalců, tedy i možnosti konzultací, 

pak by bylo spíše dílem náhody, kdyby se znalec v oboru tak složitém dříve či později nezačal 

utvrzovat v tom, jak je se sebou spokojen, a začal se dopouštět chyb. Samozřejmě ani nemluvě 

o případech, kdy se znalec je ochoten mýlit vědomě, které jsou bohužel také realitou, a je téměř 

nemožné s takovými znalci něco počít. Samozřejmě i důvod nutnosti spolupracovat na 

nejrůznějších projektech byl startovacím momentem vzniku SPP. 

Přes tato negativa, se kterými jsme se tedy v rámci SPP dali do boje, a která objektivně existují, 

nelze přehlédnout výrazná pozitiva identifikačního zkoumání rukopisu a znaleckých posudků 

jako výstupů.  

V první řadě je to schopnost podat přímý důkaz o pachateli, kterou např. tak historicky známé 

a uznávané obory jako daktyloskopie či balistika nedisponují. Pokud by neexistovala možnost 

využít jako důkaz posudek z identifikačních oborů zkoumání rukopisu, pak by byl zčásti 

rozvrácen celý právní systém. Nelze si např. vůbec představit funkční směnečné právo bez 

existence možnosti prokázat pravost podpisu na směnce. Ale obdobně to platí i pro mnoho 

dalších odvětví založených na smluvních vztazích vyžadujících pro svou platnost podpis. 

Kromě toho podle průzkumu, který jsme učinili v rámci přípravy na Kolokvium o směnkách a 

šecích219, není situace s problematickými závěry tak špatná. Z dat o zkoumání pravosti podpisů 

na směnkách v roku 2015, která jsme od členů SPP shromáždili, vyplývá, že z 229 zkoumaných 

sporných podpisů byl u 157 z nich stanoven kategorický závěr (136 pro pravé podpisy, 21 pro 

podpisy padělané), 59 bylo závěrů v rovině pravděpodobnosti (48 v kladném směru pro pravost 

podpisů, 11 v záporném směru pro podpisy nepravé) a 13 závěrů bylo nerozhodných. 

 

Část II. 

 

V první části byly zmíněny tři nejčastěji diskutované výtky vůči písmoznalectví, které je možné 

ještě doplnit. Písmoznalectví jako identifikační zkoumání ručního písma je často spojována 

s grafologií220. A to nejen laickou veřejností podporovanou médii i některými grafology, ale 

                                                           
219 Liška V. a kol. Podpisy II – Směnky a šeky. Sborník příspěvků z kolokvia 19.11.2016. Praha: ČVUT, 2017. 

ISBN 978-80-01-06093-3. 
220 Stejně jako u písmoznalectví je předmětem grafologického zkoumání ručně vyhotovený písemný projev 

pisatele. Grafologie však používá jiné metody a postupy a zejména má naprosto odlišný cíl, který neobsahuje 

přímou identifikaci pisatele. Rozdíl mezi grafologií a identifikačním zkoumáním ručního písma je tak zásadní a 

jedná se o dva zcela rozdílné obory zkoumání. 
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bohužel také odbornou společností včetně policejních a justičních orgánů. Možná i právě proto 

je písmoznalectví považováno za velmi subjektivní zkoumání, jehož závěrem je navíc jakási 

pravděpodobnost. Proto se tato část příspěvku bude zabývat zejména subjektivní stránkou 

znaleckého zkoumání a pravděpodobnostními závěry.  

Je třeba si uvědomit, že míra subjektivity znalce je obsažena prakticky v každém znaleckém 

oboru a může ovlivnit a ovlivňuje konečnou interpretaci závěru. Jiná míra subjektivního 

zatížení znalce bude v tzv. exaktních vědních oborech a jiná bude například u daktyloskopie či 

právě v písmoznalectví. Je však obsažena vždy. Domnívat se, že pokud lze něco „přesně“ 

změřit, zvážit, vypočítat, vyhodnotit data z analytických přístrojů je již jednoznačné a nelze to 

s kvalitativním přístupem zkoumání srovnávat, je naprosto mylné. 

Kvantitativní znalecké zkoumání využívající metody a postupy exaktních vědních disciplín 

může být a zpravidla také je zatíženo určitou chybovostí z různých příčin. Může jít např. o 

nevhodnost použité metody a postupu, použití nevhodného či nedostatečného srovnávacího 

materiálu, o nedokonalost technického vybavení laboratoře, nepřesnou interpretaci výsledků 

analýz. Významné jsou systematické chyby soustavně ovlivňující výsledky opakovaných 

metod a postupů zkoumání, které lze odhalit pouze použitím jiných metod nebo prostřednictvím 

mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, tzv. okružních testů. Rozdíl mezi řekněme 

hodnotami skutečnými a naměřenými nebo případné zjednodušení matematického modelu při 

některých metodách oproti skutečnému ději, pak může představovat kvantitativní 

pravděpodobnost u technických vědních disciplín. 

Další skutečnost, která může i nevědomě přímo ovlivnit a zpravidla ovlivňuje výsledek 

zkoumání znalecké činnosti, představuje soubor vstupních informací, které znalec získává a 

které s vlastním předmětem zkoumáním ani přímo nesouvisí. Může jít třeba o vyšetřovací verze 

policejního orgánu či příběh „jak to bylo“ při zadávání požadavku na znalecký posudek. Jedná 

se o nevědomé procesy myšlení, díky nimž může docházet k chybným úsudkům. Tyto tendence 

myšlení mohou být také ovlivněny předsudky, konzervativním přístupem nebo stereotypním 

myšlením znalce, které mohou vést k přeceňování nebo naopak k nadhodnocení dílčích 

závěrů.221 

Lze říci, že nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím míru subjektivního zatížení znaleckého 

zkoumání je vždy znalec jako osoba, znalec jako člověk. A dále jeho odbornost a zkušenosti, 

používané metody, postupy a technické vybavení a rozsah, kvalita a vhodnost vstupních 

informací. Subjektivní hledisko nemusí nutně znamenat nespolehlivost či neplatnost metody 

zkoumání. Je třeba si jen uvědomit, že jistota je věc relativní a pravděpodobnost je vždy něčím 

podmíněna. 

Písmoznalectví (u naprosté většiny znalců v České republice) využívá vedle kategorických a 

nerozhodných závěrů také závěry ve: 

- vysoké rovině pravděpodobnosti, 

- střední rovině pravděpodobnosti, 

- nízké rovině pravděpodobnosti. 

Pravděpodobnostní závěry zkoumání používá také např. odvětví trasologie. Ve smyslu závěrů 

daktyloskopického zkoumání lze hovořit o pravděpodobnostním závěru také u částečně 

upotřebitelných daktyloskopických stop222. A v kriminalistické genetice se používají pouze 

                                                           
 
221 kognitivní bias. Dostupné např. z: http://www.4BIN.cz 
222 STRAUS, Jiří, PORADA, Viktor a kolektiv. Kriminalistická daktyloskopie. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie 

České republiky, 2005, s. 100. ISBN 80-7251-192-0. 
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pravděpodobnostní závěry využívající principy bayesovského přístupu interpretace důkazu a 

čistě kategorické (jednoznačné) ve znaleckých genetických výstupech již nenajdeme. 

Znalec je osobou, která na základě svých odborných znalostí odhaduje určité skutečnosti, které 

se určitým způsobem blíží reálnému ději. Nelze dospět do hraničních mezí jednoznačného 

tvrzení, tak že daný děj skutečně nastal nebo naopak nenastal. Ve smyslu všech výše uvedených 

souvislostech je otázkou zda má znalec právo podávat jednoznačné kategorické závěry. 

Veškeré tyto aspekty jsou tématem diskuzí v rámci ENFSI223, která k těmto tématům vydala již 

několik směrnic224. Z toho se dá odvodit fakt, že s kvalitativními pravděpodobnostními závěry 

pracují v zahraničí poměrně často. 

SPP oslovilo celkem 20 osob z řad policejních a justičních orgánů s otázkou: „Dáváte přednost 

písmoznaleckým závěrům, které obsahují tři stupně pravděpodobnosti, nebo byste přivítali, 

kdyby byl používán pouze jeden stupeň pravděpodobnosti?“ Celkem byla získána odpověď od 

11 soudců, z toho od 8 soudců krajských, resp. městských soudů a 3 od soudců okresních a od 

9 policistů. Z toho 19 odpovědí se vyjádřilo pro zachování současné třístupňové struktury 

pravděpodobnostních závěrů, s tím že pravděpodobnostním závěrům rozumí a chápou jejich 

důkazní hodnotu.  

 

Shrnutí 

 

Kvalitativní pravděpodobnost v oborech znalecké činnosti, ve kterých nelze použít 

matematicko-fyzikální postupy a modely, je naprosto standardním a nevyhnutelným stupněm 

poznání a vyjadřuje míru dokazatelnosti. Význam posudku z oborů zabývajících se 

identifikačním zkoumáním rukopisu jako procesního důkazu, byť s pravděpodobnostním 

závěrem, je proto mnohdy zásadní. Jedná se procesní důkaz, jako jakýkoli jiný, v některých 

případech dokonce jediný možný, který navíc může směřovat přímo k osobě „pachatele“.  

Znalci v SPP si uvědomují zásadní a oprávněné výtky. Proto směřují svoji činnost ke sjednocení 

v metodách, postupech a terminologii. Vytvářejí si zpětnou vazbu prostřednictvím okružních 

testů a výzkumných úkolů. Uvědomují si nutnosti vzájemně spolupracovat, a tak vytvářet 

podmínky pro rozvoj identifikačního zkoumání ručního písma a navíc se také zabývat 

potřebným výzkumem v tomto oboru. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
223 ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) – Evropská síť forenzních institucí je organizace, 

která sdružuje od roku 1995 evropské státní forenzní instituce nebo kriminalistické ústavy. Dostupné z: 

http://enfsi.eu 
224 V listopadu 2015 publikovala ENFSI například směrnici, která by měla sjednocovat způsob hodnocení a 

interpretaci znaleckých důkazů pomocí Bayesovy teorie pravděpodobnosti v některých oblastech zkoumání. 

Dostupné z: http://enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/m1_guideline.pdf 
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Metodika vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí 

 

Jiří Straus, Zdeněk Sadílek 

 

Abstrakt 

Metodika vyšetřování je ta část kriminalistické vědy, která odhaluje a zkoumá zákonitosti 

vzniku stop a zvláštnosti postupů při vyhledávání, zajišťování a využívání stop, jiných soudních 

důkazů a kriminalisticky významných informací s ohledem na určitý typ trestného činu a 

předpokládanou typovou vyšetřovací situaci. Kriminalistika rozpracovává postupně jednotlivé 

metodiky vyšetřování trestných činů, v příspěvku chceme uvést nový typ metodiky, metodiku 

vyšetřován trestných činů proti životnímu prostředí. V obecnějším pojetí můžeme uvedenou 

metodiku označit jako metodiku vyšetřování ekologické kriminality.   

 

Klíčová slova 

kriminalistika, metodika vyšetřování, životní prostředí, ekologická kriminalita 

 

Abstract 

The methodology of the investigation is the part of forensic science that reveals and explores 

patterns of stop and search procedures traits, supply and use, stop, other forensic evidence and 

forensic material information with respect to a particular type of crime investigation and the 

expected type situation. Criminology develops gradually each methodology for investigating 

crimes, in the following text we want to introduce a new type of methodology, methodology 

for investigating crimes against the environment. In a more general concept that methodology 

can be described as a methodology for investigating environmental crime. 

 

Keywords 

forensic investigation methodology, environment, environmental crime 

 

Úvod 

 

Trestná činnost proti životnímu prostředí je poměrně novým fenoménem. Ochraně životního 

prostředí se trestní zákon speciálně věnoval až od roku 1990, kdy byla do zvláštní části 

s účinností od 1. 2. 1990 pod ustanovením § 181a a § 181b začleněna skutková podstata 

trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí, do té doby bylo možné poškození 

životního prostředí postihnout podle § 136 trestního zákona jako trestný čin poškozování 

majetku v socialistickém vlastnictví. Od 1. 7. 2002 v trestním zákoně přibyly další skutkové 

podstaty, a to poškozování lesa těžbou, nakládání s nebezpečnými odpady a neoprávněné 

nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. S přijetím 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník je trestným činům proti životnímu prostředí věnována 

hlava VIII, která má celkem 18 skutkových podstat. 



330 

 

Trestná činnost proti životnímu prostředí je co do četnosti vyšetřovaných skutků oproti 

majetkové trestné činnosti spíše okrajovou záležitostí. Metodika vyšetřování je do značné míry 

odlišná od metodik ostatních. Největší problémy mohou vzhledem k tomu, že se jedná o normy 

blanketní, nastat při posouzení, zda se o trestný čin jedná či nikoli. Většina těchto skutkových 

podstat obsahuje kritérium neoprávněnosti nebo požadavek rozporu s jiným právním 

předpisem. Takovými předpisy jsou jak normy českého práva, tak normy mezinárodní. Pro 

příklad lze uvést z. č.17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, z. č. 289/1995 Sb., o lesích, z. č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy a 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dále pak nařízení Rady (ES) č. 338/97 o 

ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 

a nařízení Komise (EU) č. 709/2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97. 

 

Kriminalistická charakteristika trestných činů proti životnímu prostředí 

Typické způsoby páchání 

Trestnou činnost proti životnímu prostředí lze spáchat velkým množstvím způsobů, kdy podle 

předmětu zájmu je možné je rozdělit do následujících bodů: 

 znečištění nebo poškození půdy, vody, ovzduší nebo lesa na zvláště chráněném území 

 poškození lesního porostu  

 přeprava odpadu přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu orgánu veřejné moci 

 neoprávněné nakládání s chráněnými druhy rostlin a živočichů 

 odnímání nebo ničení živočichů nebo rostlin v takovém množství, které ohrožuje místní 

populace těchto živočichů nebo rostlin 

 zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci zvířat nebo rostlin 

 týrání zvířat 

 zanedbání péče o zvíře v takové míře, že zvíře má trvalé následky nebo zemře 

 pytláctví, tedy ulovení zvěře nebo ryby 

 

Všechny uvedené způsoby páchání musí být v rozporu se zákonem, případně bez souhlasu 

příslušného orgánu veřejné moci. 

Znečištění nebo poškození půdy, vody, ovzduší, lesa nebo jiné složky životního prostředí je 

možné nepřeberným množstvím způsobů, zejména při provozování továren, spaloven a 

skládek, například vypuštěním odpadních vod vznikajících při výrobě do řeky, nepoužíváním 

komínových filtrů, nesprávným izolováním skládek, kdy může dojít k vyluhování 

nebezpečných látek do půdy, případně ke kontaminaci podzemních vod atp. Podle závažnosti 

znečištění se bude jednat o jiný správní delikt nebo o trestný čin.  

Uskladňování odpadu se stalo v poslední době lukrativní záležitostí, neboť jeho legální 

likvidace je finančně náročná. Byť jeho produkce mírně klesá, za rok 2010 bylo vyprodukováno 

v České republice 24 milionů tun odpadu, z toho nebezpečný odpad tvořil asi 1,5 milionu tun225. 

Vývoz a dovoz některých typů odpadů je zakázán, a proto dochází k zastírání skutečné povahy 

přepravovaného materiálu pomocí falšovaných dokladů, překrytí nebezpečného odpadu 

nezávadnými látkami nebo zdůvodněním dovozu odpadu jako jeho další využití. K přepravě se 

využívá jak nákladní, tak železniční doprava. Odpad pak bývá v rozporu se zákonem uložen 

v nevyužívaných halách či na volném prostranství, aniž by byl od okolí izolován, v takovém 

                                                           
225 Viz zpráva PETrecycling CZ na URL: http://www.petrecycling.cz/produkce-odpadu-v-Cesku-2010.htm 

(cit. 3.11.2011). 

http://www.petrecycling.cz/produkce-odpadu-v-Cesku-2010.htm
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případě může dojít kromě trestného činu neoprávněného nakládání s odpady i k trestnému činu 

poškození a ohrožení životního prostředí. 

Termín týrání je upraven v zákoně na ochranu zvířat proti týrání a rozumí se jím například 

nucení zvířete k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým 

schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly. K týrání dochází úmyslně i z nedbalosti, 

zejména sem patří pašování živočichů v těsných schránách bez možnosti pohybu a bez přístupu 

k vodě, nedovolené nebo zakázané způsoby lovu, psí zápasy a špatné zacházení s domácími 

zvířaty, které má za následek smrt zvířete. 

Pytláctví bylo v minulých dobách otázkou několika ulovených kusů. S dostupností 

automatických zbraní však dostalo nový rozměr. Někteří pytláci jezdí po lesích v terénních 

automobilech a během velmi krátké doby usmrtí nebo zraní velké množství zvěře. Jiní zase 

využívají nedovolených způsobů lovu, jako je použití noktovizorů. Dalším efektivním 

způsobem je použití kuší, jejichž výhoda je beze sporu v tom, že není slyšet výstřel a proto tato 

trestná činnost zůstává latentní.  

 

Osobnostní rysy pachatelů 

Vzhledem k variabilitě možných způsobů páchání se můžeme setkat s různými typy pachatelů. 

Mohou to být jak osoby bez kriminální minulosti, tak se záznamem v rejstříku trestů, a jak 

osoby méně inteligentní, tak s inteligencí nadprůměrnou. Nicméně vzhledem k tomu, že se 

jedná o značně specifickou trestnou činnost, která vyžaduje znalost právních předpisů 

a orientaci v dané oblasti, lze očekávat velký podíl recidivy.  

 

Osobnostní rysy obětí 

Předmětem útoku u trestných činů proti životnímu prostředí není život, zdraví ani majetek osob 

a tudíž se zde s klasickou obětí trestného činu nesetkáváme.  

 

Typické stopy 

Stopy u všech popsaných trestných činů se dají rozdělit na: 

 věcné stopy  

 stopy v listinné nebo elektronické podobě 

 stopy ve vědomí osob 

 

U některých z uvedených trestných činů mají klíčové postavení stopy věcné, nalezené při 

ohledání místa činu, například obaly od chemikálií nebo zajištěná zvířata. Tam, kde ohledání 

místa činu z nějakého důvodu nelze provést, je třeba se zaměřit na věcné stopy zajištěné 

v průběhu vyšetřování. Pro tuto trestnou činnost je typický vznik stop v listinné či elektronické 

podobě, například při padělání různých potvrzení, kupních smluv atp. Takové listiny je třeba 

zajistit a využít v dalším vyšetřování.  

 

Typické vyšetřovací situace 

Při vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí se můžeme setkat s následujícími 

typickými počátečními situacemi: 
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 zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, nedovolují však učinit 

závěr o totožnosti pachatele 

 zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, nedovolují učinit 

jednoznačný závěr o totožnosti pachatele, ale s ohledem na okolnosti případu lze 

poměrně rychle ustanovit podezřelou osobu 

 zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a je známa osoba 

pachatele  

V prvním případě buď nejsou informace o osobě pachatele dostupné vůbec, nebo jsou pouze 

kusé. Velice často se stává, že chybí i informace o době spáchání činu, neboť následek se projeví 

až po určité době. V takovém případě je třeba podle zjištěných okolností stanovit, kdy k činu 

mohlo dojít, případně jaké prostředky k jejímu spáchání byly využity a pomocí těchto informací 

vytipovat osoby, které se činu mohly dopustit.  

Druhá typická počáteční vyšetřovací situace nastává v případě, kdy pachatel není při páchání 

trestného činu přímo přistižen, ale vzhledem k okolnostem případu je pravděpodobné, že se jej 

dopustila konkrétní osoba. Může to být například majitel zájmového pozemku nebo osoba, která 

od majitele pozemek chtěla koupit, ale k dokončení transakce z nějakého důvodu nedošlo. Zde 

je třeba zajistit veškeré důkazy, které prokazují příčinou, místní a časovou souvislost mezi 

spáchaným skutkem a osobou pachatele. Samozřejmě v průběhu vyšetřování může vyjít najevo, 

že se skutku dopustila osoba zcela jiná. 

Třetí typická vyšetřovací situace je charakteristická tím, že pachatel je znám, zejména pokud je 

přistižen při páchání trestného činu, např. při kácení lesa nebo pašování zvířat. V tom případě 

je nezbytné zajistit všechny stopy a důkazy prokazující místní, časovou a příčinnou souvislost 

k pachateli. Často se však stává, že trestná činnost není páchána pouze jedním pachatelem, ale 

podílí se na ní více osob. V této situaci je třeba zajistit všechny dostupné důkazy vztahující se 

nejen k pachateli, ale i k případným spolupachatelům nebo účastníkům.  

 

Zvláštnosti předmětu vyšetřování 

Od předmětu vyšetřování obecné kriminality, zejména násilné, se předmět vyšetřování trestné 

činnosti proti životnímu prostředí v jistých směrech podstatně liší. Zatímco u násilné trestné 

činnosti je zpravidla zřejmé, že k trestnému činu došlo, u trestných činů proti životnímu 

prostředí tomu zpočátku tak být nemusí. Téměř všechny skutkové podstaty obsažené v hlavě 

VIII trestního zákoníku jsou normy blanketní, a proto je nejdřív třeba vypořádat se s otázkou, 

zda byl daným jednáním porušen jiný právní předpis a o jaký konkrétní předpis se jedná. 

Nezřídka se potom stane, že jednání je posouzeno jako přestupek nebo jiný správní delikt, 

případně že k porušení zákona nedošlo vůbec a věc se následně uloží nebo odloží. 

Při vyšetřování trestné činnosti na životním prostředí, tak jako u vyšetřování hospodářské 

trestné činnosti obecně, může nastat problém při zjišťování konkrétního pachatele, tedy osoby, 

která se trestného činu dopustila nebo k jeho spáchání dala pokyn. Musí být prokázána 

pravomoc a odpovědnost jednotlivých pracovníků, stejně tak možnosti a motivy spáchání činu 

jednotlivými zaměstnanci. Tato trestná činnost bývá vzhledem k vysokým finančním ziskům 

páchána organizovanými skupinami, a proto je třeba se důsledně zabývat všemi zjištěnými 

okolnostmi a zadokumentovat způsob spáchání a role jednotlivých členů ve skupině. 

Jako zvláštnost lze uvést fakt, že při objasňování a vyšetřování této trestné činnosti se díky 

jejímu specifickému předmětu policejní orgán často neobejde bez odborných vyjádření, 

znaleckých posudků a konzultování případu s jinými státními orgány.  
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Je třeba zjišťovat a prokazovat, jaké nástroje byly ke spáchání činu použity, jaká škoda byla 

způsobena, jaký prospěch pachatel získal a jaká je jeho ekonomická situace a rozhodovat o 

případném zajištění věcí a finančního prospěchu. 

 

Zvláštnosti podnětů 

Oznámení o trestném činu může podat kdokoli, a proto se můžeme setkat s podněty od 

fyzických nebo právnických osob, zájmových sdružení a hnutí nebo státních orgánů. 

Specifickou skupinou získaných poznatků je vlastní činnost policejního orgánu. 

Nejčastěji se lze setkat s podáními od státních orgánů, případně orgánů měst a obcí, které se 

ochranou životního prostředí zabývají a v rámci vlastní činnosti zjistí, že mohlo dojít ke 

spáchání trestného činu. Takové podněty většinou obsahují řadu relevantních a podstatných 

okolností, nicméně i tak bývá zapotřebí doplnit další důležité skutečnosti. 

Trestní oznámení, která podávají zájmová sdružení a hnutí, která se zabývají problematikou 

životního prostředí, rovněž obsahují relevantní skutečnosti. Nicméně je třeba mít na paměti, že 

takové organizace bývají orientovány zpravidla jednostranně a za deliktní jednání mohou 

považovat i činnost naprosto neškodnou. Takové podněty je třeba řádně vyhodnotit a zjistit, zda 

jsou dány skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.  

Podněty od fyzických a právnických osob nebývají příliš časté a úroveň informací v nich 

obsažených se liší. Může se i stát, že se osoba podáním trestního oznámení chce tzv. pojistit, 

aby se následně vyhnula správnímu deliktu, který by jí hrozil. Je tedy třeba zjišťovat nejen 

okolnosti uvedené v oznámení, ale i důvody, proč bylo oznámení učiněno. 

Při získávání vlastních poznatků policejní orgán využívá jak informací, které se dozvěděl 

v průběhu vyšetřování jiného trestného činu, tak informací z veřejně přístupných zdrojů.  

 

Zvláštnosti počátečních úkonů 

Počáteční úkony se odvíjí podle počáteční vyšetřovací situace. Výčet možných počátečních 

úkonů lze uvést následovně: 

 

 ohledání místa činu 

 ohledání osoby 

 zadržení a otevření zásilky 

 domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor 

 vydání a odnětí věcí 

 využití operativně pátracích prostředků 

 odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

 posudky z oboru písmoznalectví, chemie, oceňování majetku atp. 

 vyžadování informací od státních orgánů či institucí 

 výslechy osob 

 vyžadování bankovních údajů 

 

Těmito úkony jsou zajišťovány jak stopy materiální, tak stopy ve vědomí osob. Jsou získávány 

důkazy v listinné, elektronické či jiné podobě. Prvotní počáteční úkony směřují ke zjištění, zda 

se trestný čin stal, případně o jaký trestný čin se jedná. Dále je třeba věnovat se ztotožnění 
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osoby pachatele a způsobu spáchání. Samozřejmostí je pečlivé ohledání místa činu a jeho 

správná dokumentace.  

V další fázi jsou stanoveny verze k možnému pachateli, pokud není již od počátku znám. Jsou 

opatřovány informace o pravděpodobném pachateli, typování podezřelých osob a zjištění jejich 

motivu.  

Je důležitá spolupráce se státními orgány, případně orgány měst a obcí, které mohou být 

nápomocny při zjišťování počátečních okolností případu. Rovněž je v mnohých případech 

vhodné vyžádat odborná vyjádření nebo znalecké posudky ke zjištění škody, míry poškození 

nebo ohrožení životního prostředí, stanovení ceny exempláře atp.  

V každém konkrétním případě by mělo být v případě potřeby rozhodnuto o eventuálním použití 

operativně pátracích prostředků (předstíraný převod, sledování osob a věcí a použití agenta), 

které trestní řád připouští u úmyslných trestných činů. Díky tomu, že ke stíhání většiny 

trestných činů proti životnímu prostředí Českou republiku zavazuje mezinárodní smlouva, lze 

použít i odposlech a záznam telekomunikačního provozu. V těchto případech je však nezbytné 

striktně postupovat v mezích zákona, neboť pokud by byl takový úkon proveden v rozporu 

s trestním řádem, nemohl by být u soudu předložen jako důkaz. V konečném důsledku by mohl 

být obžalovaný zproštěn obžaloby.  

Při domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor lze nalézt řadu potřebných důkazů, a proto je 

třeba striktně postupovat v souladu s trestním řádem, aby takové důkazní prostředky neztratily 

svoji hodnotu. Zejména je nutné posoudit, zda při prohlídce jiných prostor nemohou být 

nalezeny věci osobní povahy, neboť pak by musela být provedena prohlídka domovní. 

V některých případech může být přibrán konzultant.  

 

Zvláštnosti vyšetřovacích verzí 

Vzhledem k tomu, že problematika objasňování a vyšetřování trestných činů proti životnímu 

prostředí je značně specifická a složitá, je pro řádné zadokumentování a zjištění všech 

podstatných okolností případu nutné pečlivě naplánovat jednotlivé úkony. Správné plánování a 

organizování činnosti je důležité nejen pro zpracovatele věci, ale případně i pro správnou 

metodickou pomoc vedoucího pracovníka a dozor státního zástupce.  

Při prověřování a vyšetřování jsou stanoveny verze k pachateli, ke způsobu spáchání trestného 

činu, k formě zavinění, případně k motivu.  

Podle toho, o jaký konkrétní trestný čin se jedná, se budou verze k pachateli odvíjet od zjištění, 

kdo měl na dané místo přístup, kdo mohl manipulovat se zájmovými předměty, zda pachatel 

musel mít nějakou speciální dovednost či znalost, atp. Úzký vztah verze k pachateli má 

stanovení verze k motivu. Pachatel může chtít dosáhnout finančního zisku, zbavit se nějakého 

předmětu nebo získat něco, co by si legálně neopatřil. 

Zákonodárce u některých trestných činů proti životnímu prostředí stanovil jak úmyslnou, tak 

nedbalostní formu. V rámci prověřování je nezbytné zabývat se i otázkou zavinění, tedy 

subjektivní stránkou trestného činu, zejména zda pachatel věděl, že svým jednáním porušuje 

právní předpisy. 

 

Zvláštnosti následné etapy vyšetřování 

K zahájení trestního stíhání konkrétní osoby by měl mít policejní orgán k dispozici již většinu 

dostupných informací a důkazů. Měly by být provedeny prohlídky, vyhotoveny znalecké 

posudky a vyslechnuty všechny osoby, jejichž svědectví má pro trestní řízení význam. Z toho 
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důvodu je nejdůležitějším úkonem následné etapy vyšetřování výslech obviněného a finanční 

šetření k jeho osobě. 

Při výslechu může obviněný poskytnout informace k dalším osobám, které se na trestné činnosti 

podílely, neboť převzetí usnesení o zahájení trestního stíhání mívá velký psychologický 

význam. I z tohoto důvodu je třeba se na výslech důkladně připravit, předem vypracovat otázky 

a připravit důkazy, které případně mohou výpověď obviněného vyvrátit. Trestná činnost proti 

životnímu prostředí je páchána zpravidla pro dosažení zisku, finanční situace pachatelů bývá 

dobrá a obviněný často využije právo na právní pomoc advokáta, což podtrhuje důležitost 

důkladné přípravy jak pro stránce věcné, tak po stránce procesní. K výslechu je možné při 

vyšetřování složitějších případů rovněž přibrat konzultanta. 

Za účelem zajištění výnosů trestné činnosti a k zjištění finanční situace obviněného se v rámci 

následné etapy prověřování provádí finanční šetření. Jsou získávány informace k bankovním 

účtům obviněného a jeho majetku vůbec. V souladu s trestním řádem mohou být zajištěny 

peněžní prostředky, nemovitosti a jiné náhradní hodnoty. 

 

Zvláštnosti spolupráce s veřejností a kriminalistická prevence 

V případech, kdy nedošlo k usmrcení zvířat nebo bezprostředního ohrožení zdraví nebo 

majetku osob, je kriminální citlivost obyvatel nízká. Lze to vysvětlit tím, že pokud osoba není 

ohrožená na životě, zdraví nebo majetku, nevěnuje trestné činnosti příliš velkou pozornost.  

Snížení latence trestné činnosti, rychlé objasnění věci, potrestání pachatele, případně uložení 

přiměřeného peněžitého trestu by mohlo mít preventivní účinky. Je však zřejmé, že v této 

oblasti je prostor pro zlepšení jak v práci policie a státních zastupitelství, tak soudů, neboť nízká 

kriminální citlivost k trestným činům proti životnímu prostředí se objevuje nejen u obyvatel, 

ale i u policistů, státních zástupců a soudců. To ostatně potvrzují i rozsudky ve výroku o trestu. 

 

Obr. 1 - Narkotizovaný kočkodan obalený izolepou 
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Obr. 2 - Jedna z možností pašování vajec 

 

 

Závěr 

 

Trestná činnost proti životnímu prostředí je poměrně novým fenoménem. Metodika 

vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí představuje nový typ vyšetřování, novou 

metodiku. V obecnějším pojetí můžeme uvedenou metodiku označit jako metodiku 

vyšetřování ekologické kriminality.  V příspěvku je uvedena základní charakteristika trestné 

činnosti, typické stopy, předmět a podnět vyšetřování, zvláštnosti počátečních úkonů, typické 

vyšetřovací verze, zvláštnosti následné etapy vyšetřování a zvláštnosti spolupráce s veřejností 

a kriminalistická prevence. Metodika vyšetřování je do značné míry odlišná od metodik 

ostatních. Největší problémy mohou vzhledem k tomu, že se jedná o normy blanketní, nastat 

při posouzení, zda se o trestný čin jedná či nikoli. Většina těchto skutkových podstat obsahuje 

kritérium neoprávněnosti nebo požadavek rozporu s jiným právním předpisem. 

 

Literatura  

 

1. CHMELÍK, J. a kol. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení. Praha : Linde, 2005. 

215 s. ISBN 80-7201-543-5. 

2. CHMELÍK, J. a kol. Rukověť kriminalistiky. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, s.r.o., 2005. 532 s. ISBN 80-86898-36-9. 

3. JIRÁSKOVÁ, A. Metodika objasňování a vyšetřování trestných činů v oblasti lesnictví. 

Diplomová práce. Praha: PA ČR 2007. 

4. Kolektiv autorů. Metodická pomůcka k odhalování a dokumentování trestné činnosti 

v oblasti životního prostředí (lesní hospodářství), Kriminální úřad Policejního prezidia 

České republiky, Praha 2001. 

5. Kolektiv expertů kriminalistického ústavu hlavní správy veřejné bezpečnosti v Praze. 

Učebnice kriminalistiky. Praha : Naše vojsko,1959. 570 s. 

6. MALÝ, K., SOUKUP, M. Kriminalita v oblasti lesního hospodářství. Kriminalistický 

sborník, 2002, č. 1, s. 42-47. 



337 

 

7. MUSIL, J. a kol. Kriminalistika - vybrané problémy teorie a metodologie. Praha : 

Vydavatelství PA ČR, 2001. 309 s. ISBN 80-7251-080-0. 

8. MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. Praha : C.H.Beck, 2001. 512 s. 

ISBN 80-7179-362-0. 

9. SOUKUP, M. Ekologická kriminalita v České republice. Policista, 2002, č. 6, příloha I-

VIII. 

10. SOUKUP, M. Kácení lesů po česku. Policista, 2004, č. 1. 

11. SOUKUP, M. Nelegální těžby dříví a další formy poškozování lesa jako složky životního 

prostředí. Příručka pro Policii České republiky. Ministerstvo vnitra ČR, 2006. 25 s. Č.j. 

OBP-593-32/AK-2006. 

12. STRAUS, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, s.r.o., 2006. 310 s. ISBN 80-86898-66-0. 

13. STRAUS, J., PORADA, V. Kriminalistická trasologie. Praha : Kriminalistický ústav 

Praha, 2004. 287 s. ISBN 80-7251-160-2. 

14. ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon. Komentář. 5 vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2003. 1582 s. ISBN 80-7179-624-7. 

15. Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 

dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 

porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

16. Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 

17. Zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších novel a doplnění, trestní zákon. 

18. Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších novel a doplnění, o trestním řízení soudním. 

19. Zákon č. 298/1995 Sb., ve znění pozdějších novel a doplnění, o lesích. 

 

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

Fakulta právních a správní studií 

vedoucí katedry Kriminalistiky a forenzních disciplín 

Estonská 500, 101 00 Praha 10 

e-mail: straus@email.cz 

 

JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.  

Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

katedra Kriminalistiky a forenzních disciplín, Fakulta právních a správní studií 

Estonská 500, 101 00 Praha 10 

e-mail: 31004@mail.vsfs.cz 

 

 

https://is.vsfs.cz/auth/mail/mail_posli?to=31004%40mail.vsfs.cz


338 

 

Biomechanické hledisko při hodnocení extrémního dynamického 

zatížení organismu 

 

Jiří Straus 

 

Abstrakt 

Extrémní dynamické zatěžování organismu představuje situaci, kdy útočník napadne oběť 

úderem pěstí, kamenem, kladivem, basebalovou pálkou nebo jiným pevným předmětem. 

Nejčastěji je útok směřován na hlavu oběti, protože mozek představuje životně důležitý orgán. 

V případě těchto biomechanických analýz se jedná o posouzení odolnosti organismu, jeho 

snášenlivost na vnější zatížení. Forenzní biomechanika umožňuje přesnou kvantifikaci 

tolerance organismu na vnější zátěž, lze vypočítat, jaký úder vede ke zhmoždění mozkové 

tkáně, fraktuře kosti a tedy zjištění skutečnosti, zda napadená osoba zemřela ihned nebo nějaký 

čas přežívala a teoreticky by bylo možné ji zachránit.  

 

Klíčová slova 

Forenzní biomechanika, úder, zatížení těla 

 

Abstract 

The extreme dynamic loads the body is a situation where the attacker attacks the victim 

punches, stone, hammer, baseball bat or other solid object. Most often, the attack is directed at 

the victim's head because the brain is a vital organ. In the case of these biomechanical analysis, 

an assessment of the resistance of the organism, its tolerance to external loads. Forensic 

biomechanics allows accurate quantification of tolerance of the organism to the external load 

can calculate exactly how much punch leads to bruising of the brain tissue, bone fracture and 

thus finding out whether the infected person died immediately or some time survived and 

theoretically it would be possible to save her. In principle, it is important to identify and quantify 

important threshold for survival in extreme mechanical loads victim's head. 

 

Keywords 

Forensic biomechanics, stroke, load body 

 

Při extrémním dynamickém zatěžování organismu dochází vlivem silového působení 

k mechanickým a fyziologickým změnám kontaktujících části lidského těla, tyto změny 

nazýváme biomechanickou odezvou na vnější zatížení. Výzkum v tomto směru umožňuje 

velmi přesně popsat chování lidského těla a jejich segmentů na vnější zátěž a zcela přesně 

kvantifikovat toleranci organismu.226 

                                                           
226 STRAUS, J. Balance of Mechanical Energy at External Head Impact. Research Papers: Criminalistic and 

Forensic Examination: Science, Studies, Practice. Vilnius 2007, s. 169-173; STRAUS, J., PORADA, V. 

Forensic Biomechanical Application in Criminalistic. Forensic Science International. Volume 169, Supplement 

1, 2007, s. 40. 



339 

 

Pro popis závislosti mezi mechanickým působením a biomechanickou odezvou je pro znalecké 

zkoumání ve forenzní biomechanice potřebné definovat kritéria, která vyjadřují míru 

předpokládané biomechanické odezvy na mechanické zatížení. Míra zranění může v mnohém 

napomoci rekonstruovat přesně průběh mechanického zatížení organismu, průběh napadení 

osoby a do jisté míry může být do značné míry užitečnou kontrolní hodnotou. 

Zranění člověka vzniká tehdy, když biomechanická odezva překročí limitní hodnotu 

a v biologickém systému dochází k nevratným změnám. Jako důsledek této změny jsou 

poškození anatomické struktury a dochází k narušení normálních funkcí lidského organismu. 

Tento mechanismus se nazývá mechanismus zranění.227 Matematicky vyjádřitelná hodnota je 

dlouhodobým zájmem forenzní biomechaniky a v odborné biomechanické literatuře se 

objevuje několik přístupů a také i přesně vyjádřitelných parametrů (matematických vzorců) pro 

vyjádření tolerance organismu na vnější mechanické zatížení.228  

Parametry zranění nelze pochopitelně použít pro jinou než mechanickou zátěž. Parametry 

zranění popisují změny biomechanických částí lidského těla, které vznikají v průběhu 

mechanického zatížení lidského organismu při zátěži.229 

Řešení otázky posouzení biomechaniky úderu do hlavy je pro znalecké zkoumání v oblasti 

forenzní biomechaniky velmi důležité a zásadní. Má-li být odpověď seriózní, nezpochybnitelná 

a odpovídající reálným podmínkám, je nutné mít k dispozici dostatečné množství vstupních 

informací pro následné biomechanické řešení úderu do hlavy. 

Tupá poranění hlavy jsou významná jednak pro její exponovanou polohu, ale též proto, že skoro 

vždy při napadnutí druhou osobou se stává přímo objektem ta část těla, ve které je životně 

důležitý orgán. Při biomechanickém posuzování poranění lebky je nutné především přihlížet ke 

skutečnosti, že zlomenina lebky sama o sobě nemusí být provázena vážným poraněním mozku 

a jeho plen, naopak i bez poranění lebečních kostí může jít o úraz smrtelný. Všechna poranění 

lebky jsou spojena s nějakým, třeba sebemenším poraněním mozku.230 Jako zlomenina lebky 

je označováno každé porušení celistvosti jedné nebo více kostí lebních způsobené násilím. 

Násilí, které je vyvolává, je způsobeno buď úderem tvrdým předmětem, nebo nárazem hlavy o 

tvrdý předmět. Ke vzniku zlomeniny je ovšem třeba přitom zapotřebí, aby hlava poskytla 

působícímu násilí jistý stupeň odporu, neboť jinak by se prostě vlivem nárazu odklonila a ke 

zlomenině by nedošlo. Není-li zabráněno pohybu hlavy tím, že např. spočívá na tvrdém 

předmětu, uchyluje se hlava vlivem nárazu pohybem v kloubu atlantookcipitálním a 

atlantoepistrofálním. Uchýlení hlavy od působícího násilí je omezeno rozsahem pohyblivosti 

v uvedených kloubech, který je dán zejména jejich poměrně neporušenými vazy. Tyto vazy 

někdy působí jako protisíla proti účinku násilí na lebku. Přitom se hlava může vychylovat 

různými směry, mimo jiné ji násilí působící shora může vtlačovat proti páteři. Tento způsob 

násilí a pohybu lebky není nikterak vzácný, dochází k němu např. při dopadu lebky na zem 

nebo při nárazu hlavy o stěnu auta, vlaku apod. při dopravních nehodách, stejně tak i při dopadu 

těžkých předmětů na temeno lebky. 

Druh a rozsah zlomeniny závisí na několika činitelích: 

1. na rozměrech, hmotnosti, tvaru, konzistenci a elasticitě předmětu působícího násilí, 

                                                           
227 KASANICKÝ, G., KOHÚT, P. Parametry zranenia. Znalectvo, 3-4, 1999, s. 6. 
228 KARAS, V., STRAUS, J. Tolerance organismu člověka na některé extrémní dynamické situace. In 

Biomechanika člověka 96, 6. Národní konference, Tichonice: ÚTAM AV, 1996, s. 97-100. 
229 STRAUS, J. Balance of Mechanical Energy at External Head Impact. Research Papers: Criminalistic and 

Forensic Examination: Science, Studies, Practice. Vilnius 2007, s. 169-173. 
230 PAVROVSKÝ, J. Poranění lbi a mozku. Praha: Avicenum, 1977. 
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2. na směru, rychlosti i místě násilí, 

3. na elasticitě lebky, 

4. na možnosti pohybu hlavy po nárazu. 

 

Předměty malého rozměru obvykle vyvolávají, je-li síla, která působí na lebku větší než 

elasticita lebečních kostí, ohraničené zlomeniny typu zlomenin z prohnutí, kdežto  předměty o 

velké ploše  zlomeniny typu fisur. Místo, kde násilí působí, udává rovněž druh zlomeniny a 

rozhoduje popřípadě o tom, zda vůbec ke zlomenině dojde. Úlohu tu má zejména tloušťka lebky 

a velikost zakřivení příslušného místa. 

Lebeční kosti se vyznačují značnou elastičností. Přitom lamina externa má větší elastičnost než 

lamina interna. Bylo prokázáno, že klenba lební se může prohnout, aniž dojde ke zlomenině 

kosti. Stupeň elastičnosti se mění s věkem, a to tak, že s přibývajícím věkem elastičnost ubývá. 

Důvodem je přibývání vápenatých solí v kostech. Tím si lze vysvětlit, že u starších lidí spíše 

vznikají roztříštěné zlomeniny, kdežto u mladých lidí, u nichž je elastičnost větší, spíše 

zlomeniny vpáčené. Aby došlo ke zlomenině, je tedy třeba, aby násilí, které vyvolává prohnutí 

lebečních kostí, bylo větší, než je elastičnost lebky. Překoná-li násilí právě elastičnost a jde o 

předmět malého rozměru s dostatečně velkou rychlostí, dojde ke zlomenině. 

 

Teoretická analýza zatížení a tolerance odolnosti hlavy 

Otázka odolnosti hlavy a mozku na vnější zátěž a stanovení hranici tolerance   na extrémní 

dynamickou zátěž je dlouhodobě studovaným problémem. Přes dlouhodobý sběr informací v 

oblasti medicíny, poznatků z různých experimentů s lidskou i zvířecí lebkou a z matematicko-

mechanických modelů, jež se snaží nahradit mechanicky, strukturálně a materiálně složitou 

lebku s mozkem, zůstává mnoho otázek nejasných. Také pro různost odchylek při určování 

mezních hodnot tolerance různými autory nelze zatím uspokojivě a rychle, jak by to uvítala 

znalecká praxe, vyřešit přesněji ve všech případech kauzální požadavek: „mechanická příčina 

‒ klinický a anatomicko-patologický následek“. V posledních letech se biomechanická 

komunita ustálila na vcelku jednotných hranicích tolerance organismu na vnější zátěž.  

V posledních letech se v biomechanických diskusích frekventují otázky typu – jak lze 

charakterizovat zranění hlavy? Není pojem zranění hlavy příliš obecný? Je potřeba detailněji 

vymezit zranění hlavy. Zranění hlavy jde podle mého názoru detailněji rozdělit podle schématu 

na obr. 20 na poranění lebky a mozku.231, 232, 233  

 

 

 

 

 

                                                           
231 SCHMITT, K. U. et al. Trauma Biomechanics: Accidental injury traffic and sports. Second Edition. Berlin 

Heidelberg New York: Springer-Verlag, 2007. 210 s. ISBN 978-3-540-73872-5. 
232 SCHMITT, K. U. et al. Trauma Biomechanics: Accidental injury traffic and sports. Second Edition. Berlin 

Heidelberg New York: Springer-Verlag, 2007. 210 s. ISBN 978-3-540-73872-5. 
233 STRAUS, J. Kritéria zranění člověka při extrémním dynamickém zatěžování organismu. Pohybové ústrojí, 

18, 2011, č. 1-2, s. 18-25, ISSN 1212-4575. 
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Obr. 1 - Schéma možných zranění hlavy 

 

 

Mechanismy, které poranění hlavy způsobují, jsou deformace, relativní pohyb hlavy vůči krku, 

šíření tlakové vlny v mozku či tlakový gradient. Vnější mechanické zatížení může být kontaktní 

(hlava přijde do přímého kontaktu s předmětem), anebo bezkontaktní (tzv. inerciální) zatížení, 

které je převedeno do hlavy přes krk (zrychlení). Podle toho, zda udeřující objekt proniká do 

hlavy či nikoliv, dělíme dále poranění na krytá (tupá, uzavřená) a otevřená (s porušeným 

kožním krytem).   

 

Obr. 2 - Mechanismus poranění pro kontaktní úder do hlavy234 

 

 

Pro popis míry poranění hlavy se nejčastěji používá kritérium poranění hlavy HIC (Head Injury 

Criterion), které bylo vyvinuto před více než třiceti lety. 

                                                           
234 EPPINGER, et al. Development of Improved Injury Criteria for the Assessment of Advanced Automotive 

Restrint System-II. NHTSA, Nov 1999, March 2000. 

http://www.mchenrysoftware.com/HIC%20and%20the%20ATB.pdf [online]. 2000. 
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Kromě HIC a jeho evropského ekvivalentu HPC (Head Protection Criterion) existují další 

kritéria, jako jsou „kritérium 3ms“, či GAMBIT (Generalised Acceleration Model for Brain 

Injury Threshold). Všechna tato kritéria jsou však založena pouze na zrychlení hlavy 

v důsledku působících vnějších sil. Zranění související s dopadovou silou (jako např. zlomenina 

kostí lebečních) tato kritéria nezohledňují.  

 

HIC kritérium pro poranění hlavy je definováno: 
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kde a je zrychlení hmotného středu hlavy (v násobcích g = 9,81 m.s-2) v závislosti na čase t1 a 

t2 jsou časové okamžiky z intervalu měření. Pro HIC15 je časový interval t2 - t1 = 15 ms. 

Toto kritérium vychází z SI kritéria (Gadd Severiny Index), které v roce 1961 bylo navrženo 

Gaddem jako index vážnosti poranění SI (Severity Index).  

Evropský ekvivalent HIC kritéria je tzv. kritérium ochrany hlavy HPC (Head Protection 

Criterion), které bere v úvahu časový interval mezi t1 a t2 dlouhý maximálně 36 ms. Toto 

kritérium je také často označované jako HIC36.  

Dalším kritériem pro poranění hlavy je kritérium 3 ms, které je definováno jako maximální 

hodnota zrychlení pro časový interval 3 ms, která by neměla přesáhnout 80g. Pro testování 

helem je toto kritérium upraveno na a5ms kritérium a maximální hodnota zrychlení musí být 

nižší nebo rovna 150 g.  

Protože kritéria poranění hlavy neberou v úvahu rotační zrychlení, které je příčinou smykových 

sil uvnitř hlavy, navrhl Newman ve snaze spojit translační a rotační zrychlení v roce 1986 

GAMBIT (Generalised Acceleration Model for Brain Injury Threshold).  

 

GAMBIT = 1,0 reprezentuje pravděpodobnost 50 % pro nezvratné poranění hlavy. Pro 

bezkontaktní náraz hlavy je hodnota GAMBIT < 0,62. 

Hlavu lze z hlediska anatomie rozdělit na dvě části – mozkovou část a obličejovou část. Lebka 

tvoří kulovitý komplex, který chrání mozek před vnějším poraněním. Mozek představuje 

životně důležitý orgán, jehož poranění končí smrtí. Obličejová část obsahuje smyslové orgány 

(oči, ústa, nos), jejich poranění, zejména těžké poranění, může být život ohrožující.  

Z hlediska biomechanického hodnocení lze rozlišit tři druhy tupého úderu do hlavy, rozlišujeme 

je podle impaktu při zátěži hlavy (obr. 21). 

 

 Úderné působení:  t  50 ms 

 Impulsní působení:           50 ms < t  200 ms 

 Kompresní působení:  t > 200 ms 
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Obr. 3 - Schéma zatížení hlavy a mozku podle typu zátěže 

 

 

Značně nehomogenní struktura mozku je zřejmě příčinou neobyčejně složitého způsobu šíření 

tlakových vln. Vzrůst tlaku v některé části mozku často vůbec nesouhlasí s místem vnějšího 

úderu na lebku. To jednoznačně vyplývá z experimentů na zvířatech a na anatomických 

preparátech. 

Při biomechanické analýze poškození mozku a lebky nás zajímají první dva druhy zatížení, tj. 

úderné působení (při destrukčním čase do 50 ms) a působení impulsní (destrukce lebky v čase 

nad 50 do 200 ms). 

 

Poranění kraniocerebrální (Biomechanika poranění mozku)  

Poranění mozku je většinou způsobeno dynamickou silou ve velmi krátkém čase, většinou se 

odehraje během 200 ms, často do 20 ms. Buď dostane hlava náraz pohybujícím se objektem, 

nebo naopak sama dopadne na relativně stacionární povrch. Vzácným mechanismem poranění 

mozku je působení pomalých statických sil, kdy je hlava zmáčknuta nebo drcena a výsledkem 

jsou obvykle četné fraktury skeletu. Oba tyto mechanismy označujeme jako kontaktní. Malé 

předměty mohou způsobit impresivní fraktury nebo i otevřené poranění, velké kontaktní plochy 

spíše způsobí lineární fraktury. Kromě fraktur vznikají u kontaktního mechanismu také 

kontuze, obvykle v místě nárazu, ale i na straně opačné, tzv. mechanismus „par contrecoup“.  

Někdy může poranění mozku vzniknout bez kontaktu s hlavou impulzním působením 

(pulzním mechanismem) na základě akcelerace a decelerace, například při prudkém pohybu v 

krční páteři, tzv. inerciální poranění. Může se jednat o akceleraci translační (například zepředu 

dozadu), která obvykle způsobí fokální léze, jen výjimečně difuzní poranění, nebo se jedná o 
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závažnou rotační akceleraci v horizontální rovině, při které může dojít prakticky ke všem typům 

poranění snad s výjimkou fraktur a epidurálního hematomu. Při inerciálním poranění vzniká 

napětí buď uvnitř samotného mozku, nebo mezi povrchem mozku a kalvou. Vznikají tak tenzní 

síly, které nervovou tkáň napínají, a kompresní síly, které tkáň stlačují. Čím je delší doba 

působení akceleračního mechanismu, tím se síly propagují hlouběji do mozkové tkáně a 

vznikají různé typy difuzního axonálního poranění. U krátkodobých akcelerací se napětí 

projevuje nejvíce na mozkovém povrchu za vzniku fokálních poranění a subdurálního 

hematomu z roztržených přemosťujících žil.235 

Fokální léze – k primárním fokálním lézím patří v širším slova smyslu poranění skalpu, 

fraktury kalvy a baze lební, extracerebrální hematomy, penetrující poranění, mozkové kontuze 

a intracerebrální hematom. Pouze poslední tři diagnózy však představují primární lézi 

mozkového parenchymu. Poranění měkkých tkání hlavy a kostí mají některé patofyziologické 

zvláštnosti.  

Poranění skalpu může být vzhledem k bohatému cévnímu zásobení natolik závažné, že velká 

krevní ztráta způsobí šokový stav. Poranění kožního krytu také může znamenat šíření infekce 

intrakraniálně.  

Fraktury kalvy dělíme na lineární a impresivní. Jednoduchá uzavřená lineární fraktura má 

většinou benigní průběh, ale může také způsobit fatální epidurální krvácení. Otevřená lineární 

fraktura s sebou nese riziko infekce, zvláště je-li porušena dura. U malých dětí může tato situace 

vést postupně k oddalování okrajů fraktury, někdy se vznikem expanzivní leptomeningeální 

cysty (tzv. „growing fracture“), a vyžaduje chirurgické řešení. Impresivní fraktura může 

znamenat závažné postižení, protože úlomky kosti mohou komprimovat funkčně důležitou část 

mozkového parenchymu se vznikem fokálního deficitu nebo epilepsie. Je zde vyšší riziko 

infekce než u lineárních fraktur. Impresivní fraktury v oblasti splavů mohou způsobit jejich 

trombózu. Chirurgické řešení těchto impresí může být velmi riskantní.  

Fraktury baze lební mohou znamenat riziko meningitidy nebo mozkového abscesu vzhledem 

k možnosti komunikace s paranazálními dutinami nebo středouším. Při poranění dury mnohdy 

vzniká likvorea (nazální nebo ušní), někdy pneumocefalus, který může být i ventilový a 

způsobit akutní nitrolební hypertenzi. Podle lokalizace může fraktura baze způsobit postižení 

prakticky kteréhokoli hlavového nervu. Může také způsobit různé cévní léze.  

Jako penetrující poranění bývá označováno poranění mozku střelnou zbraní. Existuje také 

pojem perforující poranění, který je vyhrazen pro poranění bodné. U perforujícího poranění 

například nožem chybí koncentrická zóna koagulační nekrózy typická pro střelná poranění. 

Primární postižení je obvykle determinováno bodnou dráhou jako takovou a záleží na její 

hloubce, anatomické lokalizaci a na existenci eventuálního krvácení. Ve 30 % případů dochází 

k infekčním komplikacím. Asi třetina bodných poranění je sdružena s cévními komplikacemi 

(pseudoaneurysma, vazospasmus, cévní uzávěr, arteriovenózní píštěl).  

U penetrujících poranění střelnou zbraní zásadním způsobem záleží na rychlosti projektilu. Se 

zvyšující se kinetickou energií totiž dochází ke zvýšené destrukci tkání. U těchto rychlých střel 

dochází ke kavitaci a šokovým vlnám následkem komprese a dekomprese přilehlých tkání. Tím 

vzniká primární nekróza zasahující daleko od střelného kanálu. Následkem tohoto mechanismu 

může být závažným způsobem poškozen mozek i při tangenciálních střelách, které přímo 

zasáhly pouze kalvu. Kostěné fragmenty mohou hrát roli sekundárních projektilů. Kromě těchto 

patofyziologických zvláštností mají penetrující poranění více než jiná otevřená poranění 

                                                           
235 http://www.medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&categId=22&cname=Neurologie&letter 

=P&termId=3388&tname=Poran%C4%9Bn%C3%AD+kraniocerebr%C3%A1ln%C3%AD&h=empty#jump, 

28. 4. 2011 
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tendenci k infekčním komplikacím. Tak jako u bodných ran se mohou vyskytnout cévní 

komplikace a krvácení.  

Mezi primární fokální léze lze zařadit všechny typy traumatických intrakraniálních hematomů. 

Epidurální a subdurální hematom však ovlivní mozkovou tkáň až sekundárně na základě 

probíhající komprese mozku.  

Intracerebrální hematomy často komplikují jak zavřená, tak penetrující poranění hlavy. U 

tupých poranění je nejčastější akceleračně-decelerační mechanismus, kdy tenzní síly způsobí 

rupturu menších cév uvnitř mozku. 80–90 % těchto hematomů je umístěno v bílé hmotě 

frontálních a temporálních laloků. Intracerebrální hematom se vyskytuje často společně s 

kontuzí, se subdurálním hematomem a s difuzním axonálním postižením, protože mechanismus 

těchto lézí může být společný. Neobjasněnou patofyziologii má opožděný („delayed“) 

traumatický intracerebrální hematom. Možnými mechanismy jsou zvýšená cévní fragilita 

následkem měkkosti okolní edematózní mozkové tkáně, zvýšení intramurálního tlaku v rámci 

posttraumatické hypertenze, zvýšená permeabilita kapilár při ztrátě cévní autoregulace, 

fibrinolýza u diseminované intravaskulární koagulopatie nebo ruptura posttraumatického 

aneurysmatu. Tento typ hematomu postihuje 0,6–7,4 % pacientů po úrazu hlavy a mortalita této 

komplikace je 35–40 %. Vyskytuje se v časovém intervalu 6 hodin až 30 dní po úrazu a může 

se objevit jak v kontuzně změněném terénu, tak v oblasti, která se jeví podle CT zcela intaktní.  

Mozková kontuze vzniká nejčastěji kontaktním mechanismem, ať už přímo pod místem nárazu 

nebo ve vzdálené oblasti („contre coup“). Nejčastěji vzniká na bazi frontálního a temporálního 

laloku a na rozdíl od traumatického intracerebrálního hematomu bývá vzhledem k jinému 

mechanismu vzniku lokalizována povrchově v oblasti kortikální a subkortikální. V praxi se však 

často obě tyto charakteristiky prolínají. Tyto léze mívají jak složku kontuzní, tak hemoragickou. 

Rozsáhlejší mozková kontuze je také prakticky vždy provázena přítomností krve v 

subarachnoidálním prostoru.  

Difuzní léze – závažnost difuzního axonálního poranění závisí podle biomechanických studií 

na míře akceleračních a deceleračních mechanismů. Čím větší a delší zátěž, tím postižení axonů 

proniká hlouběji do mozku. U těžkých typů difuzního axonálního poranění dochází následkem 

inerciálních sil nejen k disrupci axonů, ale též k přetržení cév v mozkovém kmeni a v corpus 

callosum. K přerušení axonu dochází v okamžiku úrazu.  
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Kritéria poranění hlavy 

 

Jiří Straus 

 

Abstrakt 

V biomechanické literatuře o poranění hlavy a mozku jsou definovány hodnotové žebříčky pro 

zranění hlavy. Mezi nejznámější a nejfrekventovanější patří – AIS škála, HIC, GSI. Většina 

parametrů zranění je založena na rychlostech, zrychleních, přemístěních a silách působících na 

objekt. Některé parametry zranění potřebují matematické vyhodnocení časového průběhu. 

V článku jsou prezentovány základní kritéria pro zatížení hlavy, a to HIC, AIS, 3MS, 

 

Klíčová slova 

Zatížení hlavy, kritérium Forenzní biomechanika, HIC, AIS 

 

Abstract 

Head injury is for biomechanical evaluation is very significant. For a description of dependence 

between the mechanical action and biomechanical response for expert examination in forensic 

biomechanics necessary to define the criteria that indicate the level of anticipated 

biomechanical response to mechanical loads. The rate of injury can very much help to 

reconstruct the exact course of the mechanical loading of the organism, the course of assault on 

a person and to some extent may be largely useful control value. The paper presents the basic 

criteria for a head injury - HIC, AIS, 3MS. 

 

Keywords 

Head Injury, Criteria, Forensic biomechanics, HIC, AIS 

 

Pojem „poranění hlavy“ lze z biomechanického hlediska rozlišovat ve čtyřech úrovních, a tedy 

lze rozlišovat čtyři různá kritéria poranění.236 

1. Poranění mozku (HIC) – Mozkové poranění a otřes mozku a zlomeniny lebky při 

kontaktu s plochým, tupým objektem (úder hlavou o tuhou překážku, úder do hlavy 

tupým předmětem). 

2. Poranění lebečních kostí (kN) – Vznik zlomenin lebky v důsledku kontaktu s tupým 

předmětem (úder ho hlavy tupým předmětem). 

3. Poranění obličejové části hlavy (kN/mm) – fraktury obličejových kostí v důsledku 

kontaktu s tupým předmětem. 

4. Tržná poranění měkkých tkání obličeje – poranění měkkých tkání (tržná zranění). 

 

                                                           
236 PAYNE, A. R., PATEL, S. Project 427510. MIRA 2001, Version 1.1. 
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Zranění mozku je převážně difuzní axonální poranění v důsledku vysokých translačních a 

rotačních zrychlení. Vzniká „střižné“ poranění mozku v důsledku pohybu mozku v dutině lební 

a přetnutí (poškození) cév mezi lebkou a mozkem. Zranění jsou otřes mozku, difuzní axonální 

poranění spojená s dlouhodobým bezvědomím, zvyšuje se nitrolební tlak.  

 

Obr. 1 - Přetížení hlavy při různých směrech zatížení, hranice pro toleranci mozku237 

 

 

Fraktura lebky vzniká při dopadu tupým předmětem na lebku, v místě kontaktu se koncentruje 

síla nárazu. Lze lokalizovat dva druhy zlomenin:238 

- Fraktury, vznikají při úderu předmětem o ploše od 5-13 cm2. 

- Penetrující, vznikající při úderu předmětem do 5 cm2. 

 

Mechanismy kraniocerebrálních traumat 

Při úrazech hlavy se uplatňují dva základní fyzikální mechanismy:239 

 Translační úraz hlavy vzniká nárazem hlavy na nějaké těleso. Dojde ke vzájemnému 

předání kinetické energie. 

 Akcelerační úraz hlavy vzniká bez přímého nárazu hlavy na jiné těleso. Rozlišujeme 

lineární a rotační akcelerační úrazy. 

                                                           
237 http://aupress.maxwell.af.mil/Books/Brulle/Brulle.pdf 
238 PAYNE, A. R., PATEL, S. Project 427510. MIRA 2001, Version 1.1. 
239 NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. Neurologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-

160-2. S. 163-170. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072621602
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072621602
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Klasifikace dle klinické závažnosti a délky bezvědomí zná tři skupiny, a to lehká, střední a 

těžká poranění. Dále klasifikačně dělíme kraniocerebrální traumata do dvou skupin, a to 

primární kraniocerebrální traumata a sekundární kraniocerebrální traumata.240 

Primární kraniocerebrální traumata vznikají bezprostředně v souvislosti  

s traumatem. Řadíme mezi ně: 

 

Fraktury lebky 

Fraktury lebky mohou být zavřené či otevřené a penetrující či nepenetrující. Dle linie lomu je 

dělíme na: 

 lineární (pukliny, fisury) 

 tříštivé (kominutivní) s impresí či elevací okrajů 

 vpáčené (impresivní) 

Mozek je nejvíce poškozen v místě úrazu lebky (coup) a na místě protilehlém nárazu (contre 

coup).  

 

Poranění mozku 

Poranění mozku může být buď primární či sekundární a fokální či difúzní.241 Řadíme mezi ně: 

Otřes mozku (komoce) - Otřes mozku (commotio cerebri, concussion) je náhlá krátkodobá 

reversibilní úrazová porucha činnosti CNS. Otřes mozku (commotio cerebri) vzniká častěji při 

tupém násilí o velké ploše než při úderu předmětem o malé ploše. Za základ tohoto stavu je 

považováno reverzibilní porušení membrán neuronů. Jde o funkční stav bez morfologického 

podkladu, nastupující okamžitě. Symptomatologie je vasomotorická a vegetativní. Závažnost 

otřesu je hodnocena především podle délky trvání bezvědomí. Charakteristické jsou dále 

následné bolesti hlavy, zvracení, nauzea a amnézie na dobu úrazu. Jednotlivé symptomy mohou 

chybět.  

Pohmoždění mozku (kontuze) - Pohmoždění mozku (contusio cerebri, contusion) je 

morfologické poškození mozkové tkáně často spojené s krvácením. Vzniká translačním či 

akceleračním mechanismem poranění. Při pohmoždění dochází k četným tečkovitým i větším 

krevním výronkům v mozkové koře případně i v podkorové bílé hmotě. Tato ložiska 

tečkovitého krvácení bývají nejen v místech působícího násilí (coup), ale i na místě protilehlém 

(contrecoup). Lokalizace a rozsah kontuzních ložisek závisí na místě, směru, velikosti plochy 

a intenzitě působícího násilí. Při násilí zezadu na záhlaví převažují kontuzní ložiska na pólech 

a spodinách čelních a spánkových laloků (v místě contrecoupu). Při násilí ze strany jsou rovněž 

ložiska pohmoždění na protilehlé straně častější a velmi často větší než na místě násilí. 

Roztržení mozku - Roztržení mozku (dilaceratio cerebri) je těžké morfologické poškození 

mozkové tkáně. Vzniká translačním či akceleračním mechanismem poranění a je často spojené 

s kontuzemi a hematomy. Mezi klinický obraz patří ztráta vědomí trvající dny, týdny i měsíce; 

dále jako u kontuze, ale výraznější.  

                                                           
240 NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. Neurologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-160-

2. S. 163-170. 
241 AMBLER, Z. Základy neurologie. 6. vyd. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-433-4. S. 171-181. 

NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. Neurologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-160-2. 

S. 163-170. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072621602
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072621602
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072624334
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072621602
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Difúzní axonální poranění - Difúzní axonální poranění je traumatické postižení axonů. Šedá 

a bílá hmota mají rozdílnou specifickou hmotnost, a proto dochází při úrazu k jejich 

vzájemnému střižnému pohybu. Axony se natáhnou, poškodí a poté degenerují. Vzniká 

akceleračním mechanismem poranění. Mezi klinický obraz patří porucha vědomí s ložiskovými 

příznaky. Dále může být dekortikační rigidita jako odraz postižení axonů motorických drah v 

úrovni capsula interna a decelebrační rigidita jako důsledek postižení mozkového kmene.  

 

Mechanismy kraniocerebrálních traumat 

Při úrazech hlavy se uplatňují dva základní fyzikální mechanismy:242 

 Translační úraz hlavy vzniká nárazem hlavy na nějaké těleso. Dojde ke vzájemnému 

předání kinetické energie. 

 Akcelerační úraz hlavy vzniká bez přímého nárazu hlavy na jiné těleso. Rozlišujeme 

lineární a rotační akcelerační úrazy. 

Klasifikace dle klinické závažnosti a délky bezvědomí zná tři skupiny, a to lehká, střední 

a těžká poranění. Dále klasifikačně dělíme kraniocerebrální traumata do dvou skupin, a to 

primární kraniocerebrální traumata a sekundární kraniocerebrální traumata.243 

Primární kraniocerebrální traumata vznikají bezprostředně v souvislosti  

s traumatem. Fraktury lebky mohou být zavřené či otevřené a penetrující či nepenetrující. Dle 

linie lomu je dělíme na: 

 lineární (pukliny, fisury) 

 tříštivé (kominutivní) s impresí či elevací okrajů 

 vpáčené (impresivní) 

Mozek je nejvíce poškozen v místě úrazu lebky (coup) a na místě protilehlém nárazu (contre 

coup).  

 

Obr. 2 - Schéma vzniku poškození mozku v místě úrazu lebky (coup) a na místě protilehlém 

nárazu (contre coup)244 

 

 

                                                           
242 NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. Neurologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-160-

2. S. 163-170. 
243 NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. Neurologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-160-

2. S. 163-170. 
244 http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:DAP.jpg 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Capsula_interna&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072621602
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072621602
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072621602
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8072621602
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Obr. 3 - Hranice tolerance síly a tlaku pro vznik fraktury obličejových kostí lebky245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245 WHITING, W. C., ZERNICKE, R. F. Biomechanics of Musculoskeletal Injury. Human Kinetics, Leeds LS16 

6TR, UK, 1998. 
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Tab. 1 - Síly pro frakturu kostí lebky246 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246 VESELÝ, V., VILÍMEK, M. Head Injury Biomechanics I - Head and Neck Injury. Bulletin of Applied 

Mechanics 8 (32), 65-76 (2012).  
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Tab. 2 - Síly pro fraktury kostí obličeje247 

 

 

Kritéria pro zranění hlavy 

V biomechanické literatuře o poranění hlavy a mozku jsou definovány hodnotové žebříčky pro 

zranění hlavy. Mezi nejznámější a nejfrekventovanější patří – AIS škála, HIC, GSI. Většina 

parametrů zranění je založena na rychlostech, zrychleních, přemístěních a silách působících na 

objekt. Některé parametry zranění potřebují matematické vyhodnocení časového průběhu. 

Nejznámější parametry zranění: 

- Gadd severity index (GSI) 

- Head injury criterion (HIC) 

- 3 ms Criterion (3MS) 

- Thoracic trauma index (TTI) 

- Viscous injury response (VC) 

- Axial loads 

Parametry zranění HIC, GSI a 3MS jsou vypočítány na základě zrychlení jednotlivých částí 

těla. Parametr TTI je vypočítán na základě zrychlení dvou částí těla.  

 

                                                           
247 VESELÝ, V., VILÍMEK, M. Head Injury Biomechanics I - Head and Neck Injury. Bulletin of Applied 

Mechanics 8(32), 65-76 (2012).  



354 

 

 

Gadd severity index (GSI) – Gaddův index zranění - Tolerance vyjádřená hodnotou zrychlení. 

První rozsáhlejší kvantifikace hodnot zrychlení a časového účinku přetížení při zraněních 

vzniklých v oblasti hlavy v době dopravní nehody byla vyjádřena pomocí WSTC (Wayne state 

tolerance curve). WSTC určuje vzájemný vztah mezi přetížením a délkou trvání přetížení. 

Kombinací těchto dvou faktorů vznikají poranění různé intenzity. WSTC popisuje takové 

kombinace přetížení a trvání přetížení, při nichž vznikají zranění životu nebezpečná (hranice 

smrti). 

Podkladem pro vypracování této křivky byly tři oblasti silového působení: 

- přetížení trvající 1-6 ms (krátký impuls) nevyhnutelné pro vznik fraktury lebky (většinou 

spojené s otřesem mozku). Objektem zkoumání byly lidské mrtvoly, 

- přetížení trvající 6-10 ms (středně dlouhý impuls). Objekt zkoumání – porovnání odezvy u 

lidských mrtvol a zvířecího mozku, 

- dlouhý impuls. Objekt zkoumání – dobrovolníci. Takovéto přetížení nezpůsobilo žádné 

zranění. Na základě těchto měření byla sestrojena asymptota křivky (původně pro 42, 

později byla tato hodnota ustálena na 80 g). 

 

Obr. 4 - Graf GSI, závislost decelerace hlavy248 (svislá osa, násobky g) na čase zatížení, 

vodorovná osa (čas v sekundách) 

 

 

Na obrázku 4 je vidět závislost mezi decelerací hlavy v čase, hodnoty pod křivkou 1000 jsou 

přežitelné, hodnoty nad křivkou 1000 vytvářejí podmínky pro netolerovatelné zatížení. 

 

                                                           
248 HAYES, W. C., ERICKSON, M. S., POWER, E. D. Forensic Injury Biomechanics Annu. Rev. Biomed. Eng. 

2007, 9, 55-86. 

 



355 

 


t

dttaGSI
0

5,2 ).(  

 

kde a je zrychlení při nárazu. Tento index signalizuje, že při překročení kritické hodnoty GSI  

1000 vznikají podmínky pro počátek netolerovaného nebezpečného tupého nárazu. Gadd uvádí, 

že pro otřes při čelním nárazu je maximální přípustná hodnota GSI = 1000. Pokud se jedná o 

nekontaktní náraz, je maximální přípustná hodnota rovna 1500. 

 

Obr. 5 - Závislosti „Wayne State of Tolerance“ a „GADD Index of Severity“ pro obdélníkové  

              pulsy efektivního zrychlení a pásmo pro pulsy pilovité (trojúhelníkové) a sinusové 

 

 

Úpravami byly získány závislosti 
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Gadd tímto vytvořil první křivku pro predikci tolerance lidského organismu pro přežití. 

Matematické vyjádření má některá svá negativa. Jednak vyjadřuje pravděpodobné hodnoty 
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odolnosti mozku, které se nejvíce přibližují reálným hodnotám a dále je velmi komplikovaná 

pro výpočet. 

Patrick et al. se snažil nalézt efektivní zpoždění, prováděl experimenty s vojáky. Prokázal, že 

vztahy a křivka jsou použitelné pro rozhodnutí „ano/ne“ při akceleraci hlavy a přetížení mozku.  

Například pro zpoždění hlavy 46 g po dobu 70 ms lze zaznamenat v grafu SI  jako bod, 

uspořádaná dvojice [46; 0,07], tento bod lze zakreslit do grafu SI a porovnat s limitní křivkou 

tolerance. Alternativně je posoudil, zda puls překročí hranici tolerance  

 

(0,07) . (46)2,5 = 1005 

Nebo ekvivalentně 

(46) . (0,07)0,4 = 15,88 

 

První hodnota překročí kritickou hodnotu 1000 a druhá rovnice opět překročí kritickou hranici 

15,85. Rovnice vyjadřuje specifickou hranici tolerance organismu na vnější zátěž. Z hlediska 

matematického hodnocení je výhodné a velmi přesné vyjádřit závislost tolerance organismu ve 

tvaru integrální rovnice: 

 


t

, dta
0

52100  

Limitní tolerance organismu je možné vyjádřit v ekvivalentní formě, kde exponent může být v 

různé hodnotě, například: 
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V literatuře jsou publikovány studie, které se snažily vyjádřit toleranci organismu na vnější 

zátěž co nejpřesněji. Srovnáním dvou závislostí 

 

52

63

1000 ,

,

A.T

A.TK




 

 

Podle grafu xy je zřejmé, že existuje společný bod pro impakt, který vyhovuje oběma 

vztahům. Obecně uznávaný vztah pro exponent 2,5 není jediná hodnota, toleranci organismu 

lze vyjádřit několika možnými způsoby pro omezený interval 30-100 ms. Michiganská 

universita publikovala možnosti nahrazení Wayne State funkce: 
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Konstanta Mocnina Poznámka 

1000 2,5 

Wayne State křivka tolerance - od 2 ms do  

400 ms, pro 23 g při 400 ms překračuje hranici 

tolerance 

3780 2,9 
Pro hodnoty nad 4 ms jsou výsledky nepatrně větší, 

nad hodnotou tolerance 

9580 3,2 Velmi přesná hodnota pro hodnotu impaktu 7 ms 

30,8 1,9 
Velmi přesná hodnota pro menší impakt než  

12 ms 

6737 2 
Versace korekce, do 30 ms, zrychlení vyjádřeno v m.s-

2 

 

Vyjádřit křivku biologické tolerance se snažil Versace249 několika způsoby, snažil se nalézt co 

nejpřesnější křivku a matematický výraz výpočtu. Gaddův index250 a Wayne State Tolerance 

byly pro potřeby soudního inženýrství nahrazeny Gaddovou aproximací, někdy označovanou 

také jako Versace korekce. Versace navrhl několik empirických korelací WST křivky, která 

se později označuje jako Gaddova aproximace. Jedna z těchto aproximací je taková, kde 

exponent 2,5 byl nahrazen jednoduše exponentem 2. Taková funkce zní: 

 

GSIaprox = 
t

dt).t(a
0

2  

 

Head injury criterion (HIC) – Biomechanické kritérium poranění hlavy 

Jako reakce srovnání WSTC a GSI byl definován nový parametr zranění HIC. Poranění hlavy 

je způsobeno buď vnějšími, nebo setrvačnými silami. Vnější síly statické jsou z pohledu 

poranění hlavy takové, které nemění svou velikost v čase větším než 200 ms, dynamické účinky 

působí v čase kratším než 50 ms a jejich původem může být vnější rázová síla nebo změna 

pohybového stavu soustavy.251 Nejčastěji používaným biomechanickým kritériem pro poranění 

hlavy je kritérium HIC. Vstupem do tohoto kritéria jsou hodnoty zrychlení naměřená z 

akcelerometrů, jež jsou umístěny v hlavě zkušební figuríny. Výpočet je prováděn integrálem z 

výsledného zrychlení v určitém časovém intervalu: 
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249 VERSACE, J. A Review of the Severity Index. Ford Motor Co, New York: Society of Automotive Engineers, 

1999. 
250 GADD, C. W. Use of weighted impulse criterion for estimating injury hazard. In: Proc. Tenth Stapp Car 

Crasch Conf., New York: Soc. Auto Engrs., 195, 1966. 
251 SVÍTEK, M., KOVANDA, J., STÁREK, T., TVRZSKÝ, T., DUDEK, J., MANĎÁK, M., LOKAJ, Z. 

Výzkum způsobu odhadu následků dopravních nehod a jejich využití v systému eCall. Projekt výzkumu a vývoje 

č. CG911-102-702, 2011, Roční zpráva 2010, s. 25.  
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       a - celkové zrychlení hlavy (v násobcích g), t2 - t1 - doba impaktu (t2 - t1 < 36 ms) 

 

222

zyx aaaa   

 

Došlo-li ke kontaktu hlavy s pevnou překážkou, uvažuje se šíře tohoto intervalu 15 ms (HIC15). 

Nedošlo-li ke kontaktu hlavy, uvažuje se šíře intervalu 36 ms (HIC36). 

Empirická data, získaná při mnoha různých měřeních tupých nárazů lebky, byla využita jako 

podklad ke stanovení tolerance lebky na trauma a shrnuta do sumární tzv. „Wayne State“ křivky 

tolerance (obr. WS křivka). 

 

Obr. 6 - „Wayne State“ křivka tolerance při „tupém nárazu“ na lebku252 

 

 

Versaceho korekce 

Gaddův index a Wayne State Tolerance byly pro potřeby forenzní biomechaniky nahrazeny 

Gaddovou aproximací, někdy označovanou také jako Versaceho korekce. Versace navrhl 

několik empirických korelací WST křivky, která se později označuje jako Gaddova 

aproximace. Jedna z těchto aproximací je taková, kde exponent 2,5 byl nahrazen jednoduše 2. 

Taková funkce: 

 

GSIaprox = 
t

dt).t(a
0

2  

V rovnici Versaceho korekce253 je hodnota záporného zrychlení a vyjádřena v jednotkách 

metrů za sekundu na druhou, na obr. 7 je uvedena Versaceho korekce spolu s původní WST 

křivkou a Gaddovou aproximací. 

 

                                                           
252 Podle SCHMITT, K. U., NIEDERER, P., MUSER, M., WALZ, F. Trauma Biomechanics. Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, 2004, 2007, ISBN 978-3-540-73872-5. 
253 VERSACE, J. A Review of the Severity Index. Ford Motor Co, New York: Society of Automotive Engineers, 

1999. 
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Obr. 7 - Porovnání WST křivky s aproximacemi, Versaceho korekce254 

 

 

Bylo pozorováno, že rovnice Versaceho korekce lépe vystihuje rozsah hodnot od 5 do 30 ms 

než Gaddova rovnice. Důležitější je, že tato aproximace může mít významný fyzikální dopad. 

Rovnice GSI může být přepsána jako: 

 

6737
2


t

v
 

 

kde v je změna rychlosti hlavy. Toto vyjádření používá jednotky, které jsou v přímém vztahu 

ke kinetické energii nebo k výkonu. Toto pozorování je založeno na hypotéze, že zranění hlavy 

koreluje k velikosti změny kinetické energie během dopadu. Tuto myšlenku poprvé popsal Di 

Lorenzo před 30 lety. Bohužel v této době byla dostupná pouze neúplná data pro odvození nové 

funkce pro zranění hlavy. Ve skutečnosti byl koncept zaměřen ke zjištění optimálního tvaru 

křivky zrychlení.  

Jak pro GSI, tak i pro HIC je mezní hodnota pro čelní náraz rovna 1000. Z praktických důvodů 

byl maximální interval t2 – t1  pro HIC stanoven na 36 ms. Tento interval značně ovlivňuje 

výpočet HIC. V dalším byl tento interval znovu redukován na 16 ms s tím, že HIC se omezí na 

výpočet pro těžké nárazy do hlavy. 

Omezení HIC jsou: 

- HIC uvažuje pouze zrychlení, zatímco biomechanická odezva hlavy zahrnuje také úhlový 

pohyb hlavy, který má také za následek poranění hlavy, 

- HIC je použitelné pouze pro tvrdý náraz hlavy, tudíž je trvání rázu limitováno, 

                                                           
254 VERSACE, J. A Review of the Severity Index. Ford Motor Co, New York: Society of Automotive Engineers, 

1999. 
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- HIC je založeno na WSTC metodě, která je odvozena pouze od zatížení v předozadním 

směru. 

 

I přes tyto nedostatky je HIC běžně použitelným kritériem při poraněních hlavy v automobilním 

výzkumu. Umožňuje rozlišit a predikovat biomechanickou odezvu v případě kontaktního a 

nekontaktního přetížení. 

Ve forenzní biomechanice se objevují snahy o exaktní vyjádření hranice tolerance organismu 

na vnější zátěž, jsou to např. škály AIS, hodnoty GSI, HIC, Versaceho korekce. Podle 

literárních údajů je možné analyzovat vztah mezi HIC a AIS (Abbreviated Injury Scale). 

 

AIS – škála zranění 

Parametr zranění lze chápat jako fyzikální parametr nebo funkce několika fyzikálních 

parametrů, které vyjadřují intenzitu zranění části těla. V odborné literatuře se lze setkat s řadou 

systémů a bodového hodnocení zranění organismu. Poměrně frekventovaný je systém 

anatomického číselného vyjádření zranění popisující zranění z hlediska jeho anatomického 

umístění, typu zranění a intenzitu. Nejznámějším celosvětově uznávaným anatomickým 

číselným vyjádřením zranění je Abbreviated Injury Scale (AIS)-redukovaná škála zranění. AIS 

škála zranění byla stanovená pro zranění vznikající při nárazu. AIS rozeznává následující 

úrovně zranění následovně: 

 

0 – bez zranění, 1 – lehké zranění, 2 – střední zranění, 3 – vážné zranění, 4 – těžké zranění, 5 – 

kritické zranění, 6 – maximální zranění (zranění nelze přežít). 

 

Uvedená škála popisuje zranění z medicínského hlediska, popis z technického  

a biomechanického hlediska se zatím řeší. Biomechanická tolerance je velikost biomechanické 

odezvy lidského těla při dynamickém zatížení, která způsobuje určitou intenzitu zranění, často 

se tato hodnota definuje jako jeden stupeň AIS škály. 

Parametr zranění může být definovaný jako biomechanický index závažnosti zranění, který 

predikuje vlastnosti rázu (predikce extrémního dynamického zatížení organismu) ve vztahu ke 

vzniku zranění. Ve forenzní biomechanice bylo vytvořeno několik metod řešení parametrů 

zranění, nalezení správného kritéria zranění zdokonaluje chápání mechanismu poranění a 

situací, při kterých zranění nastává. Parametry zranění popisují také podmínky zatížení 

v průběhu úderu nebo nárazu lidského těla na pevnou překážku.  

Závažné, avšak nikoliv život ohrožující, zranění může vzniknout, pokud HIC přesáhne hodnotu 

1000. Prasad a Mertz (1985) navrhli pravděpodobnostní křivku, která při HIC = 1000 uvádí, že 

16 % populace by utrpělo závažné až smrtelné zranění. Evidentně je toto kritérium použitelné 

pro bezpečnost v automobilovém průmyslu nebo k vývoji ochranných pomůcek, např. přileb. 

Nicméně existuje další přístup, který přidává rovněž rotační zrychlení a tvrdí, že toto nelze 

opominout při posuzování difúzních axonálních poranění mozku. K datu psaní této studie 

ovšem zůstává HIC jediným platným kritériem pro zranění hlavy (FMVSS 208) a pokusy o 

jeho náhradu byly neúspěšné.255 

 

                                                           
255 KING, A. I., VIANO, D. C. Chapter 6: Mechanism of Head/Neck. In: Biomechanics: Principles and 

Applications (2nd Edition). Boca Raton: CRC Press, 2008, s. 4. 



361 

 

Obr. 8 - HIC kritéria ve vztahu k míře poškození lidského organismu 

 

 

Obr. 9 - Predikce poranění pro impakt 15 ms (HIC15). HIC15 je standardně  přijímané 

kritériem poranění hlavy256 

 

 

Výsledná hodnota HIC by neměla překročit hodnotu 1000, která vznikla historickým vývojem 

výzkumu poranění hlavy z hlediska působících zrychlení. V následující tabulce jsou 

zmapovány intervaly hodnot parametru HIC na stupnici AIS: 

 

 

                                                           
256 MERTZ, H. J., PRASAD, P., IRWIN, A. L. Injury risk curves for children and adults in frontal and rear 

collisions. Paper presented at: SAE CONFERENCE PROCEEDINGS P1997. 
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Tab. 2 - Přiřazení intervalů kritéria HIC k hodnotám škály AIS 

HIC AIS 

do 270 0 – bez zranění 

do 360 1 – lehké zranění 

do 900 2 – střední zranění 

do 1150 3 – vážné zranění 

do 1400 4 – těžké zranění 

do 1600 5 – kritické zranění 

přes 1600 6 – maximální zranění  

 

Data byla získána při nárazech lidské lebky čelem na plochý tuhý povrch, analogicky i u psů a 

opic. Získané hodnoty se v biomechanické literatuře používají ve formě „Wayne State“ křivky 

a GSI i pro jiné směry nárazu a i pro jiné orgány. 

„Wayne State“ křivka a tolerance „SI“ vymezují hranice tolerance při zpoždění lebky, resp. pro 

nitrolební tlaky, jejichž změny jsou rozhodující pro snesitelné či životu nebezpečné smykové 

síly vzniklé při nárazu, jež poškozují mozek v důsledku deformace lebky a setrvačných sil.  

Jako kriterium tolerance byla vzata fraktura lebky u pulsů 2–5 ms (mrtvoly) a u živých 

dobrovolníků bylo kriterium bezvědomí či lehký otřes mozku u pulsů přibližně nad 40 ms. 

Zrychlení (zpomalení) lebky bylo obvykle měřeno na opačné straně hlavy, než způsobil náraz.  

Při biomechanickém posuzování poškození lebky je velmi praktický a užitečný výše uvedený 

SI - index ochrany cestujících, který rovněž odděluje při dosažení kritické hodnoty SI = 1000 

vážné a smrtelné úrazy lebky od úderů, jež lze přežít. Na obr. 5 jsou znázorněny obě závislosti 

(„Wayne State of Tolerance“ a „GADD Index of Severity“) pro obdélníkové pulsy efektivního 

zrychlení a pásmo pro pulsy pilovité (trojúhelníkové) a sinusové. Využití obou 

semiempirických závislostí je vždy vhodné konfrontovat s údaji v tabulce „Lidské tolerance 

těla při nehodě“. Podle analýzy literárních zdrojů můžeme uvést detailnější hodnoty HIC.257 

Nejaktuálnější normy byly založeny v roce 2002 a jsou uvedeny v tabulce258. 

 

Tab. 3 - Lidská tolerance těla při nehodě  

 Muž Žena Dítě 6 let Dítě 3 roky Dítě 1 rok 

HIC15 700-1000 700-1000 700-1000 570 390 

 

Jeden z největších problémů experimentálního měření s použitím figurín je interpretace 

naměřených hodnot (HIC kritéria) ve vztahu k míře poškození lidského organismu. Tímto 

                                                           
257 EPPINGER, et al. Development of Improved Injury Kriteria for the Assessment of Advanced Automotive 

Restrint System-II. NHTSA, Nov 1999, March 2000. 

http://www.mchenrysoftware.com/HIC%20and%20the%20ATB.pdf [online]. 2000 [cit. 2011-02-08].  
258 EPPINGER, R., SUN, E., KUPPA, S., SAUL, R. Reports to National Highway Safety Administration, 2000. 

Supplement: Development of improved injury criteria for  the assessment of advanced automotive restraint 

systems-II. Retrieved March 23, 2005 from http://www-nrd.nhsta.dot.gov/pdf/nrd-11/airbags/finalrule_all.pdf 
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problémem se zabýval Prasad a Mertz a v roce 1985 publikovali křivku, která popisuje závislost 

hodnoty HIC kritéria na míře zranění hlavy člověka v procentech (obr. 9).  

Hodnota HIC15 = 1000 je ekvivalentní s 18% možností zranění AIS 4, 55% možností zranění 

AIS 3 a 90% možností zranění s rozsahem AIS 2 průměrného člověka. Jakým způsobem se 

bude měnit procentuální možnost zranění skrze celé spektrum populace není doposud známo.  

Pro hodnocení poranění traumatologického nálezu bylo využito stupnice AIS (Abbreviated 

Injury Scale), která je založena na anatomicko-klinickém posouzení poranění. Kritérium 

posuzování měření nebo modelování je korelace fyzikálních veličin s AIS. 

 

Tab. 4 - Abbreviated Injury Scale 

AIS KATEGORIE POPIS ZRANĚNÍ 

0 Bez zranění -------------- 

1 Malé zranění Lehká zranění mozku s bolestí hlavy, závratí, bez ztráty vědomí, 

lehké zranění krku, oděrky, pohmožděniny 

2 Střední zranění Otřes mozku s/bez fraktury lebky, bezvědomí do 15 minut, drobné 

trhliny rohovky, odchlípnutí sítnice, lehké zlomeniny nosu a kůstek 

obličeje  

3 Závažné zranění Otřes mozku s/bez fraktury lebky, bezvědomí nad 15 minut bez 

těžkých neurologických poškození, ztráta zraku, posun a/nebo 

otevřená zlomenina obličejových kůstek, zlomenina krční páteře 

bez poškození míchy 

4 Velmi závažné 

zranění 

Vnitřní zlomeniny, posun, vtlačení s vážnými neurologickými 

následky 

5 Kritické zranění Otřes mozku s/bez fraktury lebky, bezvědomí nad 12 hodin 

s krvácením do mozku a/nebo známky kritického neurologického 

poranění, ochrnutí  

6 Smrtelné 

zranění 

Smrt, částečné nebo úplné zničení kmene mozkového nebo částí 

páteře následkem tlaku nebo roztržení, zlomení a/nebo zkroucení 

horních částí krční páteře s poraněním míchy 
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Kritické hodnoty poškození lebky a mozku 

Kritické hodnoty naměřené různými autory, jsou často rozdílné. Dále uváděný přehled hodnot 

má proto hlavně význam informativní. Příklady různých kritických hodnot tolerance, 

shromážděné od různých autorů na základě jejich mechanických a traumatických poznatků, 

uvádí přehledně následující tabulka.259    

 

Obr. 10 - Vztah pro rotační zrychlení hlavy a toleranci organismu - Rotační zrychlení260 

 

 

      

 

 

  

                                                           
259 STRAUS, J., Tolerance lebky a mozku na vnější mechanické působení. Soudní inženýrství, 18, 2007, č. 1, s. 

42-49. 
260 SCHMITT, K. U. et al. Trauma Biomechanics: Accidental injury traffic and sports. Second Edition. Berlin 

Heidelberg New York: Springer-Verlag, 2007. S. 72, ISBN 978-3-540-73872-5. 
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Tab. 5 - Příklady různých kritických hodnot tolerance   

 Maximální hodnota 

zrychlení (m.s-2) 

Autor 

Otřes mozku 

(comotio cerebri) 

  a = 350 g Schneider podle Ziffer 

(1955, 1957, 1964) 

   a = 300-600 g (zvířata) Chandler (1953) 

   a = 280-400 g  

         (opice, kočky) 

  a = 80-120 g ( člověk) 

Sellier-Unterharnscheidt 

(1962) 

 Tlak intrakraniální 

           (Pa) 

 

 147 150 Pa  

po dobu 6 - 12 ms 

      Lissner-Gurdjian 

              (1966) 

 206 010 Pa 

po dobu do 6 ms 

Patrick (1966) 

 Maximální hodnota      

 zrychlení (m.s-2) 

 

Zhmoždění mozku 

(contusio cerebri) 

  a = 350-500 g Schneider podle Ziffer 

(1955, 1957, 1964) 

 Tlak intrakraniální 

           (Pa) 

 

 196 200 Pa 

po dobu 6-12 ms 

Lissner-Gurdjian 

(1966) 

 Maximální hodnota      

 zrychlení (m.s-2) 

 

Fraktura lebky (s mozkem) 

při pádu na betonovou či 

ocelovou desku 

  a = 515 g  

při fraktuře klenby lební 

Ziffer (1956) 

   a = 500-700 g 

při fraktuře v oblasti čela 

 

 Maximální zátěžová síla při 

fraktuře klenby lební 

 

    F = 25 750 N  

 Tlak na vnitřní straně 

klenby lební 

 

    858 375 Pa  

 Tlak spánkový  

   206 010 Pa Haynes-Lissner (1962) 
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Tab. 6 - Příklady různých kritických hodnot tolerance 

 Tlak 

(kp.cm-2), Pa (N.m-2) 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Otřes mozku 

(comotio cerebri 

 

1,0 kp.cm-2 (intrakraniálně) = 10000 kp.m-2 = 

98100 Pa (po dobu 6-12 ms) 

Mírný otřes 

1,5 kp.cm-2 = 15000 kp.m-2 = 147150 Pa 

(po dobu 6-12 ms) 

2,1 kp.cm-2 = 21000 kp.m-2 = 206010 Pa 

(žádné poranění mozku při t  6 ms) 

2,1-6,3 kp.cm-2 = 206010-618030  Pa 

(při t = 1 ms) 

Lissner-Gurdjian 

(1960); Patrick 

(1966) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellis (1964) 

Pohmoždění 

mozku  

(contusio cerebri) 

2,0 kp.cm-2 = 20000 kp.m-2 = 196200  Pa 

(po dobu 6-12 ms) 

 

Lissner-Gurdjian 

(1960) 

 

Přehled kritických hodnot při fraktuře mozkové části lebky při „tupém nárazu“ jsou uvedeny 

v následující tabulce 

 

Tab. 7 - Hodnoty pro náraz lebky (s mozkem a měkkými částmi) na betonovou desku s výšky 

1,8 m (Ziffer 1965) 

 

Maximální hodnota zrychlení 

při vzniku zlomeniny lebeční 

 

amax = 515 g 

 

Maximální zátěžná síla 

při zlomenině klenby lební 

 

Fmax = 25 750 N 

 

 

Hydrostatický tlak na vnitřní 

straně klenby lební při zlomení 

 

P = 8,75 kp.cm-2 = 87500 kp.m-2 = 858375 Pa 
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Zrychlení při fraktuře lebky v oblasti čela 

 

amax = 500-700 g 

 

aeff = 200-300 g 

 

 

Normy pro přežití pro impulsní působení (t = 50 - 200 ms) jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tab. 8 - Normy pro přežití podle DIN (SRN 2001- EU) 

Část těla Záporné zrychlení – zpomalení 

průměr                     max. 

Hlava 55 g                     80 g 

Hrudník 40 g                     50 g 

Pánev 46 g                     50 g 

 

Z hlediska poranění hlavy a mozku můžeme předpokládat dvě varianty, a to: 

1. Dopadající objekt neprojde lebkou. Mozek může být velmi vážně zraněn, aniž by došlo 

k prasknutí lebky.  

2. Dojde k úderu do hlavy a v důsledku působení vnější síly dojde k fraktuře lebečních kostí 

a následně i k mozkové tkáně 
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Návrh Zákona o znalcích – pohled z druhé strany 

 

Marián Svetlík 

 

Abstrakt 

V příspěvku je podán názor na stávající a nový návrh Zákona o znalcích. Názor, který není 

právní a který se nezabývá detaily jednotlivých paragrafů, ale je názorem autora, který 

vykonává znaleckou činnost (nebo činnost obdobnou znalecké) přes 30 let. Je to posouzení 

východisek, ducha zákona a přístupu navrhovatele ke koncepci nového návrhu Zákona o 

znalcích. 

 

Klíčová slova 

Zákon o znalcích, znalec, forenzní vědy 

 

Abstract 

The paper is passed opinion on existing and new draft of the Expert’s Law. The opinion, which 

is not legal and that does not deal with the details of specific paragraphs, but it is the opinion of 

the author, who performs forensic examinations (or similar ones) over 30 years. It is the 

assessment of the bases, the spirit of the law, and the approach of the petitioner on conception 

of the new Expert’s Law. 

 

Keywords 

Experts Law, Forensic expert, Forensic sciences 

 

Úvod 

 

V tomto příspěvku se budu zabývat regulatorními opatřeními, které upravují výkon znalecké 

činnosti. Nejsem právník, proto z pohledu právního mohou být (a určitě i budou) mnohá moje 

vyjádření ne zcela korektní, ale zase jen dokreslují "laické" chápáni situace (a také nepřímo 

určitě i mé nedostatky znalostí dané věci). 

Abych ale jen tak nemluvil o zákoně a neutápěl se v detailech, jako důležité považuji definovat, 

proč vlastně bylo (a je) nutné regulovat výkon znalectví zákonem, co je tou podstatou zákonné 

regulace. V konečném důsledku to je kvalita výkonu znalecké práce. 

Orgány veřejné moci musí mít jistotu, že znalecké posudky, které na znalcích vyžadují, mají 

odpovídající kvalitativní úroveň, a tedy splňují primární účel, pro který jsou po znalcích 

vyžadovány. Všechny ostatní cíle, které jsou regulatorním opatřením sledovány, jsou jenom 

pomocné, podružné (např. vytvoření seznamu znalců, vytvoření a členění znaleckých oborů a 

odvětví apod.). Kvalitativní pohled budu také primárně používat i v dalším textu tohoto 

příspěvku. 
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Stávající zákon 

Stávající „Zákon o znalcích a tlumočnících” (dále jen zákon) byl za dobu své dlouhé existence 

rozebírán, chválen, komentován a kritizován tolikrát, že by asi bylo zbytečné to na tomto místě 

opakovat. Aniž bych však zabíhal do podrobností, pokusím se shrnout některé postřehy, které 

považuji v souvislosti s tématem tohoto příspěvku jako podstatné. Souhrnně se lze k platnému 

zákonu vyjádřit v několika následujících bodech: 

a) Veřejný zájem. Výkon znalectví ve veřejném zájmu (byť se to v roce 1967 nejspíše tak 

nejmenovalo) stojí v jádru a je podstatou tohoto zákona. Justice znalce potřebovala (a 

potřebuje), proto vytvořila pravidla, podle kterých určila, jak znalce vybírat a ustanovovat 

(kritéria zápisu), co musí znalci při výkonu práce dodržovat, jak výkon znalecké činnosti 

kontrolovat a jak  znalce za takovou práci odměňovat. 

Změnou režimu se v podstatě novelizací zákona vyjasnilo, že v případě soukromě-právního 

vztahu se vztah objednatele a znalce (při dodržení obecných pravidel výkonu/kvality posudků) 

řídí smlouvou. Fakticky se tím výkon znalectví stal oficiálně podnikáním (které má určité 

specifické postavení, podobné koncesované živnosti, byť živností není). 

Jak je uvedeno dále, z Nálezu Ústavního soudu lze dovodit, že výkon znalecké činnosti je 

podnikáním, přičemž v případech, kdy je zadavatelem orgán veřejné moci, je tato činnost 

prováděna ve "veřejném zájmu" a je regulována zákonem. 

b) Právní jistota. Původně (a to se dodnes prakticky nezměnilo) zákonodárce vůbec 

neuvažoval, že by existovalo něco, co by dávalo zájemci o znalectví jistotu, že při splnění 

stanovených podmínek může znalectví vykonávat (protože původně se se znalectvím jako 

podnikáním, tedy svobodném poskytování znaleckých služeb, vůbec nepočítalo). Princip 

jmenování byl (a je) založen na výběru podle požadavků toho, kdo výběr provádí (subjekt 

stanovený zákonem). 

c) Kvalita znaleckých služeb. Jediným kritériem kvality, které dnes zákon přímo poskytuje, 

jsou kritéria, podle kterých jsou znalci vybíráni a navíc je zákon přímo neuvádí, resp. je uvádí 

pouze ve velice obecné rovině (odpovídající odborné znalosti, osobní předpoklady). V podstatě 

ponechává konkrétní hodnotící úlohu na tom, kdo znalce jmenuje. K určitému sjednocení 

základních kritérií došlo pouze nedávno interními předpisy (např. požadavek vysokoškolského 

vzdělání a 10 let praxe v oboru). 

d) Materiální náhrady. Za poskytování znaleckých služeb orgánům veřejné moci náleží znalci 

pokrytí jeho nákladů přímo souvisejících s danou službou (tedy to, co lze doložit účetním 

dokladem a/nebo podle předpisů o poskytování náhrad - cestovné a stravné, a má přímou 

souvislost s daným posudkem) a dále odměna za práci dána hodinovou sazbou. 

Takovéto chápání odměňování znalců lze interpretovat také následujícím způsobem: 

"Jmenovali jsme tě znalcem, protože máš (ke dni jmenování) odpovídající kvalifikaci. Když tuto 

(existující ke dni jmenování) kvalifikaci využiješ ke zpracování posudku a vyúčtuješ nám to, 

posoudíme, jestli to bylo účelné a proplatíme ti veškeré (ale jen) přímé náklady, které jsi s tím 

měl a navíc, když to uznáme jako odpovídající, ti za každou hodinu práce zaplatíme odměnu." 

Zdá se to na první pohled ze strany státu v pořádku, znalec dostane proplaceny veškeré přímé 

náklady a k tomu odměnu za práci261.  

Bohužel, chybí tu jedna položka, kterou znalec (obecně) ke zkoumání použije a která mu 

proplacena nebude. Je to poměrná část (amortizace) přístrojového a/nebo jiného obdobného 

vybavení, kterou ke zkoumání nutně potřebuje. Existují pravděpodobně obory, které ke 

                                                           
261 Tady se zcela záměrně nevyjadřuji k výši odměny, ale jen k principům, na kterých je úhrada postavena. 
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zpracování písemného znaleckého posudku vyžadují pouze vědomosti, pero a papír, to lze 

koupit ke každému posudku a nechat si proplatit262. Nicméně prakticky ve všech znaleckých 

oborech je nutné použít i další materiální i nemateriální prostředky, které však nesplňují výše 

uvedený požadavek na přímý a s daným posudkem přímo související zúčtovatelný náklad. 

Takovýto přístup vede k tomu, že za (řekněme) 5 let ten samý znalec zpracuje další posudek, 

ale odborně pouze na té úrovni, která platila před pěti lety v době jeho jmenování a za pomoci 

5 let starého vybavení. Nedostal totiž zaplaceno za to, aby se uplynulých 5 let vzdělával a aby 

si v průběhu té doby pořídil novější laboratorní a přístrojové vybavení. 

Situace se komplikuje navíc ještě tím, že ve vztahu k orgánům veřejné moci nemá znalec 

možnost výběru, on za definovaných podmínek MUSÍ pro zadavatele posudek zpracovat a to i 

v případě, když dopředu nebo ex-post zjistí, že jeho náklady pokryty nebudou nebo nebudou 

pokryty v plné míře nebo už dopředu odhadne, že se bude muset jejich pokrytí dožadovat ve 

správním řízení, které sebou, přirozeně, nese další náklady. 

Proti tomu lze vymyslet mnoho argumentů. Jedním z nich je požadavek zákona, že znalec musí 

vykonávat svoji činnost v souladu s posledními poznatky v oboru a tečka. Zákon však už neřeší, 

kde má znalec vzít prostředky na to, aby tyto poslední poznatky získal a implementoval do 

znalecké práce. 

Dalším z argumentů může být to, že orgán veřejné moci může ve "veřejném zájmu" za 

přiměřenou úplatu a na základě zákona vyžadovat od soukromých subjektů určité definované 

plnění. To bych chápal při ad-hoc požadavcích, ale ne vůči skupině osob, kterou systematicky 

a cíleně stát sám vytvořil pro pokrytí jeho vlastních potřeb. 

Tady se dostávám k tomu klíčovému problému, ke kvalitě výkonu znalecké práce, která je 

vlastně tím podstatným, co trápí jak zákonodárce, tak znalce ale v první řade objednatele 

znaleckých služeb, ale i obecně veřejnost. 

Tím, že zákonodárce z vlastní vůle a na základě vlastních potřeb (v souladu s reálným vývojem 

společnosti a v souladu s požadavky Evropské unie) vytvořil specifickou skupinu 

podnikatelských subjektů - znalce, a tím, že jim zákonem uložil neodvolatelnou povinnost 

zpracovávat pro potřeby orgánů veřejné moci znalecké posudky, přebírá na sebe i odpovědnost 

za to, že tyto subjekty budou taky moct tuto činnost vykonávat v souladu s požadavky, které 

jim zákonem uložil. 

Odpovědnosti za vytvoření kvalitativních předpokladů se stát nemůže zbavit a musí najít 

způsob, jak přispět k tomu, aby požadavky na kvalitu mohli znalci plnit (a tady jednoznačně 

platí, že pouze kontrolními a represivními opatřeními toho nedosáhne, protože kontrolovat a 

postihovat může jen to, k čemu sám vytvořil podmínky, k čemu sám aktivně přispěl). Způsobů, 

jak může stát přispět k tomu, aby byla udržena požadovaná kvalita znalecké práce, je několik263. 

                                                           
262 Byť si nedovedu představit, jak bych účtoval například zakoupení 50 listů kancelářského papíru, když se 

prodává pouze po balících a dále 85 cm trikolórové stužky, kterou jsem použil ke svázání posudku, 12 hodin 

internetového připojení, které jsem potřeboval ke zpracování rešerše a 64 hodin za použití mého osobního 

počítače a ... 

263 Požadovaná kvalita (která z podstaty věci musí být na nadstandardní úrovni) může být znalci odpovídajícím 

způsobem zaplacena "paušálem" v jeho odměně, který by pokryl nemateriální (např. vzdělávání) ale i materiální 

náklady, které přímo se zajištěním kvality souvisí. Nikdo netvrdí, že na úrovni odpovídající tržnímu prostředí, 

ale na úrovni tomu odpovídající (jak již někdo trefně uvedl, aby odměna znalce nebyla nižší, než co znalec platí 

svému automechanikovi v servisu). 

Požadovaná kvalita by se také dala dosáhnout tím, že by stát zajišťoval znalcům odpovídající prostředky 

(školení, přístrojové vybavení apod.). Primárně je přece v zájmu státu, aby kvalita byla také špičková. Jestliže 

chce stát řídit výkon znalecké činnosti pro orgány veřejné moci výlučně sám, musí se o to také určitým 
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Nicméně byť je výkon znalecké činnosti pro orgány veřejné moci chápán jako služba ve 

"veřejném zájmu", její kvalita bude vždy pouze na takové úrovni, která odpovídá odpovídajícím 

zdrojům a prostředkům znalce. Kvalitu nelze přikázat zákonem. 

Tím však zákonodárce sám sebe dostal do složité situace, kdy z jedné strany (pro své účely a 

potřeby) požaduje po znalcích kvalitu (zjednodušíme to na odpovídající znalosti a vybavení), 

ale z druhé strany znalec tuto kvalitu (znalosti a přístrojové vybavení) musí ze zákona využívat 

i ve své podnikatelské činnosti (protože i tady musí ze zákona podávat posudky na základě 

posledních poznatků v oboru). Stát ale nemůže zvýhodňovat jeden podnikatelský subjekt na 

úkor jiného. Jak z toho ven? 

 

Nález Ústavního soudu 

Jedním z asi nejdůležitějších aktuálních „referenčních” dokumentů, které se týkají výkonu 

znalectví v ČR, je Nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015 ve věci návrhu na zrušení 

ustanovení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o 

znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 432/2002 Sb. (Pl. ÚS 13/14). 

Já, byť jako laik v oblasti práva, se s nálezem, který zamítá zrušení uvedeného paragrafu, plně 

ztotožňuji (zejména podle odstavce 31. tohoto Nálezu). Nicméně… 

Ústavní soud se v části vlastního přezkumu vyjadřuje k jednotlivým důvodům, které 

navrhovatel (skupina senátorů) předložil. Tady ani tak nechci polemizovat s výsledky dílčích 

přezkumů, jako spíše dokladovat pohled (který mají určité vrstvy na rozhodovacích pozicích, a 

Ústavní soud v takové pozici je) na práci znalců. A do doby, než se tento pohled změní, zůstane 

postavení znalců v podstatě stejné, ani kdyby všichni získali titul profesorů na prestižních 

zahraničních univerzitách nebo pro stát pracovali zdarma. 

Tady uvedu jen několik argumentů, které byly Ústavním soudem použity. 

 

Právo podnikat 

V odstavci 24. Nálezu se uvádí k právu znalce podnikat, že ochrana práva podnikat "nicméně 

bezesporu platí pouze pro jeden segment znalecké činnosti, kdy znalci svou činnost poskytují v 

ryze soukromoprávních oblastech … , přičemž způsob jejich odměňování se zde řídí výhradně 

smluvními podmínkami mezi subjekty daného vztahu ... Vedle toho je ovšem třeba klást důraz i 

na druhý segment znalecké činnosti, tj. zpracování znaleckých posudků vyžádaných orgány 

veřejné moci za účelem jejich provedení coby důkazního prostředku v soudním či jiném řízení 

před orgánem veřejné moci. Tento segment znalecké činnosti naopak nelze považovat za ryze 

podnikatelskou činnost ve výše uvedeném smyslu, … jelikož znalec – na rozdíl od podnikatele 

– nenese riziko podnikání a do odměny, kterou za svoji činnost dostává, se nepromítají 

vynaložené náklady (ty dostává zvlášť).(sic!)“ 

Ústavní soud tedy (snad poprvé jasně) vymezil dva segmenty znalecké činnosti - činnost ryze 

podnikatelskou a činnost sice také podnikatelskou, ale vykonávanou ve "veřejném zájmu". Z 

hlediska odměňování není v prvním (ryze podnikatelském segmentu) znalecké podnikání 

regulováno264 a odměňování části znalecké činnosti vykonávané ve "veřejném zájmu" je 

regulováno zákonem. 

                                                           
způsobem postarat. Z hlediska kvality by asi bylo nejoptimálnější kombinovat dva výše uvedené způsoby (nebo 

alespoň přemýšlet o nějakém dalším, možná vhodnějším). 

264 Paradoxně i do ryze podnikatelské znalecké činnosti se snaží nový návrh zákona zasahovat, viz § 31 návrhu. 
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V této souvislosti je hned v odstavci 25. uvedeno, že "v praxi je zcela ojedinělé (s výjimkou 

vybraných znaleckých ústavů), že by daný znalec svou znaleckou činnost vykonával jako svou 

hlavní a jedinou podnikatelskou (výdělečnou) činnost. Spíše je častým jevem, že se jedná o 

činnost toliko vedlejší (doplňkovou) ". 

V tomto odstavci (25.) se však dle mého názoru Ústavní soud dopustil spekulace (byť 

neposuzuji, nakolik). Jestliže je výkon znalectví podnikáním, nepřísluší dle mého Ústavnímu 

soudu posuzovat, zda znalec-podnikatel vykonává toto podnikání jako hlavní nebo jen 

doplňkovou činnost a na takovém základě něco (byť nepřímo) dovozovat. Ústavní soud se dle 

mého snaží bagatelizovat nutnost přiměřeného materiálního zabezpečení znalce, odpovídající 

aktuální realitě. 

Navíc tvrzení o ojedinělosti výkonu znalectví "na plný úvazek" v praxi ("s výjimkou vybraných 

znaleckých ústavů") není podloženo žádnou reálnou skutečností, je to pouze názor, který 

(troufám si tvrdit) vychází pouze z historického náhledu na znalce jako na odborníka, který 

vedle svého zaměstnání "doma po večerech" a ve "veřejném zájmu" dělá posudky. Takový 

pohled na znalce je v současnosti praxí už překonán. Dokládá to pouze skutečnost, že subjekty, 

které o znalectví nějakým způsobem rozhodují, jsou od reality výkonu znalectví odtrženi a ani 

se nesnaží tuto realitu lépe poznat. A jestli to i tak je (znalectví jako pouze doplňková 

podnikatelská činnost), tak jenom z toho důvodu, že znalectvím, jako vysoce specializovanou 

činností s vysokou přidanou hodnotou, se uživit v našem systému nejde a znalci jsou tak nuceni 

si vydělávat jinou činností. 

Vývoj znalectví, náročnost znaleckého zkoumání, sofistikovanost páchání trestné činnosti a tím 

i stop, které je potřebné znalecky zkoumat, se dnes v mnoha oborech265 (oproti původnímu 

chápání postavení znalce, jak je uvedeno v historicky jednom z našich nejstarších zákonů) 

výrazně posunula směrem k profesionalizaci znalecké činnosti266. 

Dále je v odstavci 27. uvedeno, že "dle zákona o znalcích a tlumočnících má znalec v případě 

zpracování znaleckého posudku vedle odměny rovněž nárok na náhradu nákladů, které účelně 

vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem … Orgánem veřejné moci přiznaná odměna tak 

zdaleka neznamená jedinou částku, která je příslušnému znalci v souvislosti s vypracováním 

znaleckého posudku, hrazena." 

Pokusím se objasnit, jak výše uvedené skutečnosti chápu já a co mi z toho vyplývá. 

Podle odstavce 24. Nálezu mi jednoznačně vyplývá, že výkon znalectví je podnikáním. Pouze 

případy, kdy služby znalce využívají orgány veřejné moci, je toto podnikání regulováno 

zákonem, protože výkon znalectví pro tyto orgány je činností ve "veřejném zájmu". 

Jestliže znalec vykonává znaleckou činnost, má nárok na pokrytí veškerých nákladů, které 

pro tuto činnost účelně vynaložil a v případě podnikání i na přiměřený zisk. To by mělo platit 

obecně i v případě výkonu znalectví pro orgány veřejné moci, byť v těchto případech mohou 

být jeho odměna, náhrada nákladů a zisk přiměřeně regulovány. Nicméně ani regulací nesmí 

být znalec (minimálně na přiměřené odměně a náhradách) krácen. 

Hned v následujícím odstavci (27.) je uvedeno, že "Ústavní soud se zde naopak ztotožňuje s 

názorem Ministerstva spravedlnosti, že "stanovená odměna společně s nárokem na náhradu 

vynaložených výdajů jistě překračuje hranici pouhého pokrytí nákladů a přináší znalci (...) 

zisk". Tady bych jen zdůraznil, že dle mého názoru, který je v rozporu s názorem Ministerstva 

                                                           
265 O rozdílnosti znaleckých oborů viz dále. 

266 Ono by to spíše mělo znít tak, že je potřeba profesionalizovat znaleckou činnost, ale současný systém to v 

žádném případě neumožňuje. 
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spravedlnosti, není názor ministerstva (a odvozeně i Ústavního soudu) podložen žádnými 

objektivními podklady267.  

Nelze popřít, že jsou znalci (nebo znalecké obory), kteří pro výkon své činnosti nepotřebují nic 

dalšího než své znalosti a na posudcích pracují po večerech doma vedle svého hlavního 

zaměstnání nebo podnikání. V takových případech lze možná způsob odměňování (odměna a 

přímé náklady) chápat jako přiměřené. Ale co ti ostatní, kteří potřebují pro znaleckou činnost 

speciální přístrojové vybavení, laboratoř, kancelář, licence, speciální SW a pod? Jak oni pokryjí 

náklady, které v této souvislosti mají, pomocí platných pravidel zákona a odpovídající 

vyhlášky? Režijní náklady, amortizaci přístrojového vybavení, speciální vzdělání (odlišné od 

"civilních" profesí), literaturu, opravy a upgrady a pod. tedy zcela zjevně musí hradit z jiných 

podnikatelských aktivit. Tady je právě problém, který vyplývá z nesprávného (přesněji řečeno 

zastaralého) chápání práce znalců. 

Dostáváme se k jádru problému, kterým je postavení znalců a jejich diferenciace podle specifik 

jednotlivých odbornosti. 

 

Postavení znalce 

Postavením znalce se uvedený Nález Ústavního soudu zabývá také. V odstavci 39. uvádí, že "Z 

čistě procesního hlediska nahlíženo ... znalci (podobně jako zapisovatelé či tlumočníci) nejsou 

ani účastníky (popř. stranami), ani vedlejšími účastníky těchto řízení, či jejich zástupci, nýbrž 

"pouze" osobami zúčastněnými na řízení." 

Takové vyjádření je uvedeno v souvislosti s porovnáním odměn účastníků řízení a Ústavní soud 

tedy dovozuje, že znalce lze z tohoto pohledu srovnávat pouze se svědky, jak uvádí dále v 

tomtéž odstavci: "Navrhovatelé naopak zcela pomíjejí další ze subjektů, zúčastňující se těchto 

řízení před orgány veřejné moci, a to osoby svědků, a způsob úhrady jejich nákladů (tzv. 

svědečné), jejichž postavení v řízení je, s jistou dávkou zjednodušení, mnohem více srovnatelné 

s postavením znalců, než je tomu u soudců, advokátů či státních zástupců." 

Nedivím se, že znalci považují tuto částku jako neodpovídající jejich kvalifikaci a náročnosti 

jejich práce, když se přihlédne k tomu, že by to měli být přední odborníci ve svých oborech 

(aniž bych se vyjadřoval k jejich skutečné odbornosti, protože kvalita a odbornost znalců není 

předmětem tohoto příspěvku). 

Z výše uvedeného je mimo jiného zcela zřejmé, že i způsob úhrady odměny a nákladů je 

odvozen od toho, jak je chápáno postavení znalce, kdy je výkon znalecké práce brán jen jako 

něco navíc, jako práce mimo běžného zaměstnání znalce. 

Ve výsledku takového chápání postavení znalce lze dovodit, že se lehce může stát, že svědek 

za to, že popíše, co viděl (a tedy není od něj vyžadována žádná přidaná hodnota, naopak, tvůrčí 

vklad svědka není z principu požadován), dostane za jednání u soudu náhradu vyšší než znalec, 

který se na jednání musí připravit, musí vynaložit maximum své odborné znalosti (kterou získal 

svojí vlastní pílí, zkušenostmi, vzděláním) a navíc ji musí tvůrčím způsobem aplikovat na 

konkrétní případ, který je předmětem jednání. Z procesního hlediska (jak uvádí Ústavní soud) 

ale před soudem dělají vlastně stejnou věc - účastní se (jsou předmětem) předvedení důkazu a 

tedy podle názoru Ústavního soudu by měli být podobným způsobem ohodnoceni. 

Odvozování náročnosti znalecké práce (a tedy i jejích materiálního ohodnocení) pomocí 

metody (odstavec 38. Nálezu uvádí: "uvažovat v kategorii rovnosti lze pouze v relaci mezi 

                                                           
267 Tady bych poukázal na to, že jako znalec musím vždy, když něco tvrdím, podložit svoje tvrzení ověřitelným 

důkazem. To pravděpodobně neplatí pro zákonodárce. 
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nejméně dvěma subjekty ve stejném, resp. srovnatelném postavení"), kdy odměna za práci je 

určena pouze a jen "procesním postavením" subjektu v řízení a ne obsahem dané práce, 

skutečně není odpovídající a tedy srovnání znalce a svědka, jako subjektů ve srovnatelném 

postavení (a tedy i ze strany státu srovnatelně hodnoceným) je skutečně právní konstrukt, který 

neodpovídá realitě. 

 

Rozdílnost znaleckých oborů 

Výše jsem uvedl, že rozdíly ve způsobu výkonu znalecké činnosti jsou objektivně velice velké. 

Základní principy (jako např. objektivnost, nezávislost, přezkoumatelnost, opakovatelnost, 

apod.) jsou sice společné, avšak samotné provedení a i náročnost (profesionální, přístrojová, 

kvalifikační, materiální, časová apod.) se výrazně liší. 

Znalecké obory (jak objektivně, tak i podle stávajícího ale i nově navrhovaného členění) se liší 

i z pohledu zaměření. Problém je v tom, že nikdo do dnešní doby nepopsal, co je náplní a 

obsahem jednotlivých oborů a odvětví znaleckého zkoumání. Proto ani nelze dát jakékoliv 

přesnější členění a nelze také stanovit, jaká je náročnost (odborná, materiální, přístrojová a 

další) znaleckých zkoumání podle jednotlivých oborů a odvětví. Jediné, co lze konstatovat 

jednoznačně, že je různá. 

Když budeme vycházet z předpokladu, že hodnota práce znalce samotného je stejná pro 

všechny obory a odvětví (jeho know-how, vědomosti), tak minimálně další náklady na 

zpracování znaleckých posudků se budou podle oborů a odvětví výrazně lišit. Tuto objektivně 

existující rozdílnost však ani platný zákon, ani výše uvedený Nález Ústavního soudu a ani dále 

popsaný návrh nového Zákona o znalcích žádným způsobem nezohledňuje. 

Bez upřesňující definice oborů a odvětví sice nelze udělat jakékoliv přesnější rozdělení (např. 

na společensko-vědní obory a přírodovědecké a technické obory), ale jen jako ten 

nejmarkantnější příklad uvedu následující grafické vyjádření (viz Obrázek 1) procentuálního 

zastoupení oboru "Ekonomika"268 vůči ostatním oborům, ve srovnání s počty znalců v tomto 

oboru vůči počtu znalců v ostatních oborech. 

 

Obr. 1 - Počty znalců v oboru Ekonomika 

 

                                                           
268 Předesílám tady, že dále uvedený příklad v žádném případě nelze chápat jako jakékoliv mé výhrady vůči 

znalcům v tomto oboru, ale jen jako demonstraci diametrální odlišnosti výkonu znalectví v různých znaleckých 

onborech. 
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Z uvedeného grafu je zřejmé, že 2/3 všech znalců (z celkového počtu 9136, tedy celkem 6 113 

znalců) je zapsáno v oboru Ekonomika, přičemž ekonomických odvětví je definováno necelých 

cca 5,5 % ze všech odvětví, které jsou v členění znaleckých oborů a odvětví definovány (!). 

Nehodnotím, zda takový počet znalců v oboru Ekonomika je (v poměru k ostatním znalcům) 

potřebný nebo ne, to je na rozhodnutí těch, kteří je jmenovali. Na tomto jednoduchém příkladu 

chci demonstrovat, jak jedna skupina znalců může ovlivnit pohled subjektů, které o znalectví 

rozhodují269. Měřítko, které lze pravděpodobně použít na výkon znalecké práce v oboru 

Ekonomika, materiální a jiné náklady a chápání práce znalců v tomto oboru, nelze paušálně 

použít na práci ostatních znalců.  

Nelze totiž pochybovat o faktu, že zejména přírodovědecké a technické obory a odvětví se 

vyznačují výrazně vyšší nákladností na zkoumání a navíc (zejména) v těchto oborech se 

vyčleňují vlastní vědecké obory, forenzní vědy, které modifikují běžné vědecké obory pro účely 

znaleckého zkoumání, stávají se speciálními a jejich aplikace nejsou prakticky použitelné v 

jiných (zejména soukromě-právních) oblastech. 

Proto i (výše uvedené) úvahy Ústavního soudu o dvojím chápání výkonu znalectví (výkon 

znalectví na základě smluvním a práce ve "veřejném zájmu") je neobjektivní ve vztahu ke 

znaleckým oborům, které nemají (nebo mají jen omezené) uplatnění v soukromě-právních 

vztazích. Taková úvaha Ústavního soudu (o dvojím chápání znalectví) se dá aplikovat na obory, 

kde je soukromě-právní použití znalectví možné nebo potřebné270 (a nmohdy dokonce i ze 

zákona vyžadováno), ale nelze ji použít na pravděpodobně většinu ostatních znaleckých oborů 

a tedy ji nelze paušalizovat na veškerý výkon znalecké činnosti. Takovou paušalizací se mnohé 

jiné znalecké obory dostávají do nerovnoprávného postavení, což chápu jako nepřijatelný stav. 

Tato skutečnost (velká rozdílnost znaleckých oborů) také vyvrací oblíbené argumenty (např. 

Ministerstva spravedlnosti), že zápisem do seznamu znalců dostává znalec určité "výsadní" 

postavení, které může využít právě v komerční sféře271. Specificky to platit může (např. právě 

v oboru Ekonomika), ale opět to nelze paušalizovat a využívat jako argument k tomu, že zápis 

do seznamu znalců vlastně "přispívá" k lepšímu uplatnění znalce v komerční sféře. Takové 

argumenty nelze obecně na výkon znalectví použít a jsou velice zavádějící a ve skutečnosti 

poškozují a diskriminují znalce v jiných, než komerčně dobře využitelných oborech. 

Nechci tady rozvíjet důvody, proč jsou tyto argumenty neustále používány, nemám k tomu dost 

přímých podkladů. 

 

Nový návrh zákona 

Nový návrh zákona o znalcích (dále jen nový zákon) prošel dlouhým vývojem. Nechci se tady 

zabývat detaily porodních bolestí až do doby, než byl aktuální návrh přijat letos vládou. To by 

zabralo hodně papíru. 

Dokonce se ani nebudu věnovat detailnímu rozboru tohoto posledního návrhu, protože, jak by 

se asi dalo čekat, není dle mého názoru dobrý. Kdybych hodnotil (a opakuji, že nejsem právník) 

celkovou úroveň textu, jak byl vytvořen v polovině loňského roku předkladatelem, musel bych 

vyjádřit pohoršení nad tým, jak může ministerstvo spravedlnosti, které je obecně chápáno jako 

bašta právního povědomí tohoto státu, něco takového vůbec pustit do veřejnosti (a stačí si k 

                                                           
269 Výše už bylo uvedeno, že skutečně ovlivňuje. 

270 Například právě zmiňovaný obor Ekonomika. 

271 Poprvé jsem tento argument četl v článku prof. JUDr. Jana Musila, CSc. v časopisu "Kriminalistika", č. 

3/2010 a následně jsem se to podrobněj snažil vyvrátit v časopisu "Digital Forensic Journal", č. 1/2014. 
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tomu přečíst připomínky, které byly zaslány k návrhu nového zákona těmi, kteří připomínky 

zaslali). Uvedu pouze několik postřehů, které považuji z mého pohledu jako zásadní. 

Z té úplně nejobecnější roviny se nový zákon (a kolik let to trvalo, než to navrhovatel dostal až 

do vlády!) vůči aktuálně platnému ve svém důsledku nezměnil. Chtělo by se dodat, že vůbec 

nezohlednil vývoj v oblasti znalectví za poslední půlstoletí, vývoj v oboru znalectví je 

pravděpodobně něco, co do kanceláří navrhovatele nedošlo. 

Ano, formálně došlo k jedné jediné důležité změně, a to v tom, že žadatel získává právní nárok 

na zápis do seznamu znalců272 v případě, že splní stanovené podmínky. To je ale formální 

změna, vyvolaná pravděpodobně externími tlaky z EU. Formální změny (nevím, nakolik pro 

znaleckou praxi důležité) doznaly i další oblasti, např. se nastavila, formálně asi správně, oblast 

sankcí (podle správního práva), aniž bych se zabýval jejich úrovní nebo účelností. Vyjasnilo se 

také postavení zejména těch znaleckých ústavů, které jsou specifické (postavení policejních a 

jiných obdobných expertních pracovišť) a některé další právní formálnosti, přičemž mnohé 

zejména z podnětů z připomínkového řízení. Takže nový zákon je podle mého laického názoru 

teď možná právně trochu čistší. 

Podstata problému výkonu znalecké činnosti však zůstala neřešena. V čem já, za 25 let 

praktického výkonu znalectví, vidím tuto podstatu? 

Členění znaleckých oborů (odvětví a příp. specializací). Jádrem problému, ze kterého se pak 

následně odvíjí i vše kolem, je právě toto členění. Navrhovatel (už podle toho, co oficiálně 

navrhoval jako nové členění oborů a odvětví) nemá vůbec žádnou představu, co je dnes, 50 let 

od přijetí původního zákona, předmětem zkoumání. 

Členění a pochopení obsahu znaleckých oborů je jádrem, ze kterého se odvíjí výkon 

znaleckého zkoumání. Nelze totiž postavit zákon, aniž by navrhovatel věděl, co je jeho 

předmětem. A předmětem zákona o znalcích je kvalita výkonu znalecké činnosti. A znalecká 

činnost spočívá právě ve zkoumání, je to proces. Když se navrhovatel omezí pouze na použití 

výsledků znaleckého zkoumání, nemůže napsat správě zákon. Protože účelem zákona o 

znalcích je primárně zajistit kvalitu výkonu znalecké činnosti, jako procesu zkoumání, ze 

kterého vyplývají i výsledky - znalecké posudky - které jsou následně použity pro zadavatele.  

Podle toho, jaký je návrh členění znaleckých oborů a jak jsou postavena jednotlivá pravidla 

nového (ale i původního) zákona, vzniká dokonce možná, že oprávněný dojem, že navrhovatel 

si představuje znalecké zkoumání, jako "hluboké zamyšlení se znalce nad předloženými 

podklady a nad stanoveným problémem a sepsání jeho závěrů do posudku". Jinak by nemohl 

tvrdit, že "jiné náklady znalce, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty 

v odměně" (§ 32 odst. 2). 

To, že znalec zkoumá a ke zkoumání potřebuje odpovídající vybavení a že to vybavení je v 

současnosti již mnohdy natolik speciální, že není použitelné pro jinou (komerční) činnost a ani 

jej nelze "zapůjčit", protože je specifické právě svým uzpůsobením pro speciální forenzní 

potřeby a pro potřeby speciálních forenzních metod, že forenzní metody zkoumání stop a 

vzorků dosáhly takového dynamického rozvoje, který už logicky neodpovídá představám z dob 

před půlstoletím, a také to, že to vše potřebuje neustálou obnovu, to asi navrhovateli ušlo. 

Jestli si navrhovatel představuje, že oblast speciálního vybavení znalce "odbude" požadavkem 

v § 5 odst. 1 b) ("má odpovídající ... vybavení"), tak to jenom potvrzuje to, že navrhovatel nemá 

představu o tom, co znalecké zkoumání představuje. A i představa, že takové zkoumání, které 
                                                           
272 Ale i to není tak docela pravda, protože zcela nesystémově mu může být právo výkonu znalecké činnosti 

zrušeno, aniž by se znalec dopustil pochybení nebo přestupku, viz §35, odst. 4 a to i přesto, že znalec z principu 

nemůže ovlivnit počet posudků, které mu ke zpracování budou uloženy. 
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vyžaduje speciální vybavení a přístroje (nepoužitelné komerčně) bude snad výsadou právě 

znaleckých ústavů (možná jen těch specifických), které si jej pořídí, nikdo neví z čeho, je zjevně 

také zcela zcestná. Potenciální možnost "pronájmu" přístrojů a zařízení od instituce, která 

takové přístroje a zařízení vlastní, je bohapustý výmysl, nad kterým se většina znalců jen 

smutně pousměje. Tuto možnost může navrhnout pouze někdo, kdo o znaleckém zkoumání 

nemá vůbec žádnou představu. 

Navrhovatel zcela ignoruje vývoj forenzních věd, ignoruje skutečnost, že požadavky §8 

(odborná způsobilost) jsou sice asi opodstatněné, ale v současnosti nemá žadatel v mnoha 

případech vůbec možnost získat 10-letou praxí specifické znalosti z aplikací forenzních věd, 

bez kterých mnohé znalecké obory nemůže ani vykonávat. Vědomosti z většiny oborů 

znaleckého zkoumání totiž nelze v našich podmínkách běžně získat (kromě snad některých 

společensko-vědních oborů) a když, tak náklady jsou neúměrné současným materiálním 

podmínkám a takové vědomosti je nutné si neustále zdokonalovat, na což nejsou v zákoně 

vytvořeny podmínky. 

V této souvislosti navrhovatel zcela opomněl nutnost průběžného vzdělávání znalců. 

Opomněl, že specifické forenzní know-how je v současnosti tou snad nejpodstatnější 

nákladovou položkou. Jestli i tohle má být pokryto z odměny znalce, tak to už je navrhovatel 

úplně mimo reality, zejména proto, že jsou to vědomosti specifické, které jinak (v běžném 

uplatnění) získat nelze. 

Přestože, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, 2/3 znalců jsou znalci z oboru ekonomika, 

značná část znalců jsou znalci, kteří nemohou zkoumat jinak, než v laboratořích, používají v 

rámci svého zkoumání speciální forenzní metody, setkávají se s novými stopami, měli by 

používat nové, lepší a průkaznější forenzní metody. To bez neustálého zvyšování kvalifikace 

nejde. A bez toho kvalitu znaleckého zkoumání zajistit nejde. 

Je mi také jasné, že navrhovatel nemá v současnosti možnost takové vzdělávání jakkoliv zajistit 

na úrovni, která by byla potřebná, a takový požadavek ani do zákona (pravděpodobně z důvodu 

problematické realizovatelnosti) navrhnout nemohl. Ale bez toho nelze v těch intencích, v 

jakých je nový zákon navržen, zajistit primární účel zákona – kvalitu výkonu znalecké práce. 

 

Závěr 

 

Z uvedených dvou důvodů si myslím, že nový zákon nezměnil podstatu původního zákona, 

nevyvaroval se se zastaralým náhledem na práci znalců, nezohlednil vývoj znalectví ve 

světě (ale i u nás) a nevytvořil tak předpoklady k tomu, aby zajistil kvalitu výkonu znalecké 

práce tak, aby odpovídala současnému trendu vývoje znaleckého (nebo-li forenzního) 

zkoumání v Evropě a ve světě. Svým pojetím jen konzervuje situaci, která panovala před 

půl stoletím. Je to škoda, protože byla šance, aby se výkon našeho znalectví postavil na 

úroveň doby. 

Kdyby totiž navrhovatel sledoval vývoj znalectví v Evropě a ve světě (nebo si alespoň 

nechal poradit), musel by zjistit, že současný trend zajištění kvality znalecké práce směřuje 

k akreditaci podle mezinárodní normy EN ISO/IEC 17025:2005 (General requirements for 

the competence of testing and calibration laboratories). Je to požadavek EU (prozatím pro 

laboratoře DNA a daktyloskopie) a současně dnes povinnost získat tuto akreditaci pro 

všechny forenzní služby ve Velké Británii a trend prosazovaný i jinde ve světě (aniž bych 

se vyjadřoval k podstatě věci). Je zajímavé, že soulad s tímto požadavkem EU byl v rámci 

připomínkového řízení proveden, naše DNA a daktyloskopické laboratoře by už mely být 
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podle této normy (která primárně slouží k zajištění kvality laboratorní práce) akreditované, 

ale navrhovatel se o tom ani náznakem nezmiňuje, dokonce ani v důvodové zprávě. 
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Judikatura jako pramen kriminalistického zkoumání a postihu 

projevů politického extrémismu jako trestných činů z nenávisti 

 

Ivo Svoboda 

 

Abstrakt 

Tento článek pojednává o problematice tzv. „trestných činů z nenávisti“ jako konkrétních 

projevech politického extremismu. V článku jsou zmíněny nejen možnosti trestního postihu 

této specifické trestné činnosti a aktuální legislativní situace v České republice a na Slovensku, 

ale i mezinárodně právní souvislosti postihu této specifické trestné činnosti a možnosti 

kriminalistického zkoumání tohoto fenoménu. V neposlední řadě je pojednáno i o judikatuře 

jako zdroji utvářejícímu specifické kriminalistické metody zkoumání projevů politického 

extremismu a činnost orgánů činných v trestním řízení. 

 

Klíčová slova 

Judikatura, kriminalistické zkoumání, politický extremismus, terorismus, trestné činy 

z nenávisti, trestní postih 

 

Abstract 

This article deals with the issue of so-called. "Hate crimes" such as concrete manifestations of 

political extremism. The article mentions only the possibility of criminal prosecution of this 

specific crime, and the current legislative situation in the Czech Republic and Slovak Republic, 

but also in the international legal context punishing this specific crime and forensic examination 

of the possibility of this phenomenon. Finally, it is also discussed on case law as a source 

forming specific forensic examination methods manifestations of political extremism and the 

organs involved in criminal proceedings. 

 

Key words 

Case law, criminal investigation, political extremism, terrorism, hate crimes, criminal 

prosecution
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Úvod 

 

Problematika politického extremismu je jedním z nejsledovanějších společenských fenoménů 

současné doby. Extremismus je však problémem nejen České republiky, ale v zásadě se jedná 

o problém obecný a celosvětový. Následky extremistických jednání jsou často fatální, což 

určuje vysokou společenskou nebezpečnost tohoto jevu. Zcela typickým projevem extremismus 

je terorismus. 

Ke specifikům tohoto fenoménu lze zařadit latenci, stejně jako fakt, že pachateli jsou často 

velmi mladí lidé, kteří jsou názorově neustálení a ideově ovlivnitelní. V neposlední řadě je 

nutno zdůraznit specifika v oblasti sběru a shromažďování informací o politickém extremismu, 

resp. jejich kriminalistické zadokumentování. Jde o problematiku nesmírně širokou. Souvisí se 

sdílením a akceptací základních demokratických hodnot, jakými jsou zejména rovnost lidí v 

důstojnosti a v právech, právo na život, právo na zdraví, svoboda vyznání, ochrana 

menšinových práv ad. Jde zejména o problémy vnímání a respektu k právům národnostních a 

jiných menšin, o práva národů na sebeurčení apod.273 

Obvykle se však politický extremismus chápe jako jakákoli ideologie nebo aktivita, která 

směřuje proti stávajícímu politickému systému jako takovému a klade si za cíl jeho likvidaci a 

následné nahrazení vlastní alternativou. O této alternativě se většinou předpokládá, že bude 

nedemokratická, diktátorská a že bude porušovat lidská práva.274 Podle Mareše pak 

extremismus znamená antitezi právního státu.  

Jak již bylo naznačeno, pojmem „extremismus“ jsou většinou označovány vyhraněné 

ideologické postoje, které vybočují ze zákonných, ústavních norem, vyznačují se prvky 

netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v 

českém ústavním pořádku. Toto vymezení podávají např. Informace o stavu extremismu v ČR, 

které se zpracovávají od roku 2006 a tvoří přílohu Zprávy o stavu vnitřní bezpečnosti a 

veřejného pořádku v ČR. Před tímto rokem se jednalo o samostatnou Zprávu o stavu 

extremismu. Zajímavé je, že termín „extremismus“ použila poprvé německá vláda v roce 1972, 

a to v souvislosti s označením některých teroristických aktivit skupiny RAF.275  

 

1 Mezinárodní souvislosti a prameny možnosti postihu projevů politického 

extremismu 

 

Pokud hledáme mezinárodněprávní souvislosti ochrany před projevy extremsimu, museli 

bychom předně zmínit základní obecně známé instituty ochrany lidských práv. Především 

problematiku aktivit Organizace spojených národů, a to zejména její dokumenty, mezi něž 

řadíme: 

 ,Chartu OSN (č. 30/1947 Sb.) ٭

 ,Všeobecnou deklaraci lidských práv ٭

 ,Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) ٭

                                                           
273 CHARVÁT, J. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007, s. 9-10 
274 MAREŠ, M. Úvod do problematiky pravicově extremistických hudebních produkcí na území ČR. Brno: FSS 

(vstupní studie vědeckých a praktických poznatků), s. 4. 
275 Metodický materiál NSZ k problematice extremismu, z října 2009. K definici extremismu samotné viz dále 

v následujících částech tohoto článku. 



382 

 

 ,Mezinárodní pakt o hospodářských sociálních a kulturních právech (č. 169/1991 Sb.) ٭

 ,Úmluvu o zabránění a trestání zločinů genocidia (č. 32/1955 Sb.) ٭

 ,Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace (č. 95/1974 Sb.) ٭

 .Úmluvu proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č ٭

143/1988 Sb.), jakož i další dokumenty, 

 Deklaraci OSN o právech osob příslušejících k národnostním, náboženským, etnickým a ٭

jazykovým menšinám. 

Pokud budeme uvažovat o dalších mezinárodně právních pramenech ochrany před projevy 

extremismu, tak lze odkázat i na činnost a aktivity Komise pro lidská práva a Výboru pro lidská 

práva. Nelze opomenout významnou činnost Rady Evropy, která zdůrazňuje nutnost ochrany 

lidských práv. Vedle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) 

je možno zmínit i Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin (č. 96/1998 Sb.) a 

Úmluvu o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti (č. 53/1974 Sb.). Pro 

Českou republiku, jako členskou zemi Evropské unie, má pak velký význam Směrnice Rady 

Evropské unie č. 2000/43/EC ze dne 29. června 2000 provádějící zásadu rovného zacházení s 

osobami bez ohledu na rasový nebo etnický původ. Lze také odkázat na aktivity Organizace 

pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která zřídila úřad Vysokého komisaře OSN pro 

národnostní menšiny, který plní v rámci OBSE mediační a kontrolní funkci. 

Role mezinárodně právních dokumentů v našem právním řádu je ukotveno v čl. 10 (a čl. 10a) 

Ústavy České republiky, podle nichž jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 

dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, součástí právního řádu České 

republiky, přičemž stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

přednostně mezinárodní smlouva. Z pohledu vnitrostátního práva a ústavních základů právního 

řádu lze dále odkázat zejména na Ústavu České republiky (č. 1/1993 Sb.) a Listinu základních 

práv a svobod (č. 2/1993 Sb.), která je součástí ústavního pořádku České republiky. Podle 

úvodního článku „Listiny“ jsou si lidé svobodní a rovni v důstojnosti a právech a Listina 

vyjadřuje zákaz diskriminace podle pleti, jazyka, víry, náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení, národního původu, sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Listina tedy stojí na přirozenoprávní koncepci 

práv a na rovnosti lidí v právech.276   

V Listině nacházejí svá zakotvení i práva národnostních a etnických menšin. Z Ústavních 

pramenů, resp. principů, které ukotvují postih projevů extremismu tak, jak je vnímá náš právní 

systém je možno uvést několik. 

 

Princip majority a ochrany práv menšiny277, který spočívá v přijetí rozhodnutí na základě 

vyjádření souhlasu většiny rozhodujících, byť třeba prostřednictvím zvolených zástupců. 

Ochrana menšiny zajišťuje její právo na existenci a reálnou možnost stát se většinou na základě 

demokratického boje. Menšinami nelze rozumět v užším významu pouze menšiny jazykové, 

národnostní, etnické, náboženské a sociální, ale z širšího pohledu jakékoli menšiny, byť 

definující se pouze podle jednoho společného znaku či názoru na určitou otázku. Menšinou 

může být dokonce i jednotlivec odlišující se svým názorem. Ochrana práv menšiny zároveň 

znamená, že s jejími právy nemůže nikdo disponovat, a to dokonce ani lid sám. Nelze, aby 

většina legálně zakotvila pro určitou menšinu restrikci práv (např. svobody projevu, sdružování, 

projevu atd.), a tak jí znemožnit dostat na svou stranu další osoby a stát se tak většinou. Navíc 

                                                           
276 Ústava ČR, č. 1/1993 Sb., čl. 1. 
277 Ústava ČR, č. 1/1993 Sb., čl. 6. 
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by omezení základních práv pro menšinu, nebo i marginální skupinu mohlo být v rozporu s 

principem rovnosti občanů ve státě. 

 

Nezadatelnost a nezcizitelnost základních práv a svobod.278 Je založena na myšlence, že 

základními právy je člověk nadán již z podstaty samotné svojí existence. Stát je tedy může 

garantovat, zabezpečovat, rozvíjet, ale nemůže je zrušit. Nezadatelnost základních lidských 

práv znamená, že se jich člověk nemůže vzdát. Nemůže je ani na jiného převést (nezcizitelnost). 

Listina základních práv a svobod v čl. 1 větě druhé přímo hovoří o nezadatelnosti, 

nezrušitelnosti, nepromlčitelnosti a nezcizitelnosti práv a svobod. Česká republika je podle čl. 

1 odst. 1 Ústavy stát založený na úctě k lidským právům a svobodám člověka a občana. 

 

2 Trestně právní prameny možností postihu projevů politického extremismu 

 

Výše nastíněná mezinárodně právní a ústavní východiska řešení problematiky řešení 

politického extremismu nacházejí své vyjádření v jednotlivých zákonech a dále i podzákonných 

právních předpisech. Ta se následně promítají i do úpravy trestního práva, které má povahu 

„ultima ratio“, tedy plní ve společnosti pomocnou úlohu. V současné době, se v platném 

trestním zákoníku, v ust. § 12 uvádí ve věci „Zásady zákonnosti a zásada subsidiarity trestní 

represe“, že: 279 

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání 

uložit. 

(2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v 

případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 

právního předpisu. 

K doplnění vhledu do problematiky možností řešení projevů politického extremismu lze v 

rovině sociologické a kriminologické vymezit extremismus jako souhrn určitých sociálně 

patologických jevů vytvářených více či méně organizovanými skupinami osob a příznivci 

těchto skupin, s dominujícím odmítáním základních hodnot, norem a způsobů chování platných 

v aktuální společnosti.280  

Z pohledu policie a obecněji orgánů činných v trestním řízení se extremismem rozumí převážně 

verbální, symbolické, grafické, násilné a jiné aktivity jednotlivců nebo skupin výrazně 

vybočujících z všeobecně uznávaných norem s výraznými prvky netolerantnosti, 

nesnášenlivosti a odmítavým postojem ke kompromisu, útočící na podstatu státu, život, zdraví 

nebo cizí majetek. Herczeg poukazuje na to, že nezřídka je velmi složité určit, kdo je 

extremistou a kdo pouze radikálem, který se pohybuje ještě v rámci daného ústavního 

systému.281  

Lze tedy prohlásit, že problematika trestných činů s extremistickým podtextem je nejen 

charakteru multidisciplinárního a je třeba k němu přistupovat z interdisciplinárních pozic, ale 

je nutno použít kompetencí z mnoha různých vědních oborů, které zajistí objektivní a řádné 

kriminalistické hodnocení problematiky. Ze strany orgánů činných v trestním řízení je nezbytné 

také použít specifické kriminalistické metody při shromažďování důkazů a specifické 

                                                           
278 Ústava ČR, č. 1/1993 Sb., čl. 1. 
279 Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník s účinností od 1.1.2010. 
280 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 490. 
281 HERCZEG, J. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI, 2008, s. 14. 
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metodologické postupy při vyhodnocování shromážděné materie. To vše dle potřeb orgánů 

činných v trestním řízení a dle konstrukce konkrétní skutkové podstaty trestného činu.  

 

3 Judikatura jako zdroj utvářející specifické kriminalistické metody 

zkoumání projevů politického extremismu 

 

Již od 1. ledna 2010 je v České republice účinný nový trestní zákoník,282 který konstruuje (jak 

již bylo uvedeno výše) skutkové podstaty trestných činů s extrémistickým podtextem, které jsou 

pak nazývány „trestné činy z nenávisti“. Tehdejší judikatura, tedy judikatura vzniklá za 

účinnosti starého trestního zákoníku,283 tedy do 31. prosince 2009 však poskytuje dostatek 

materie k orientaci při hodnocení trestné činnosti s podezřením na extremistický motiv. Tato 

judikatura nabízí dostatek informací jak pro orgány činné v trestním řízení, tedy orgány Policie, 

státní zastupitelství, soudy; ale i znalce a znalecké ústavy. Z dostupné judikatury lze též dovodit 

zejména rozsah a zaměření činnosti orgánů Policie ČR při zajišťování důkazů a podkladů ke 

kriminalistickému zkoumání a dokazování. Tyto doklady a důkazy jsou podkladovou materií 

pro znalce (či znalecký ústav) k vypracování znaleckého posudku či odborného vyjádření. Tato 

existující judikatura pak může být také jistým návodem k volbě kriminalistických metod a 

metodologie zkoumání předestřeného jevu či skutečnosti. Současná judikatura se v České 

republice opírá jak o sbírku nálezů Ústavního soudu, tak o rozhodnutí a usnesení Nejvyššího 

soudu, tak krajských soudů a v neposlední řadě i o rozhodnutí a usnesení Nejvyššího správního 

soudu.284     

Například ve Sbírce nálezů Ústavního soudu ČSFR ve věci zabránění podpory a propagace 

hnutí, která jsou založena na idejích rasismu, popřípadě xenofobie či antisemitismu apod. a 

propagaci těchto organizací a hnutí je uvedeno, že: „Bezpečnost státu a bezpečnost občanů 

(veřejná bezpečnost) vyžaduje, aby bylo zabráněno podpoře a propagaci hnutí, která 

bezpečnost státu a občanů ohrožují. Trestně právní zákaz podpory a propagace určitých 

ideologií, které svou doktrínou i praktickým postupem vylučovaly a vylučují šíření jiných 

ideologií, politických a jiných hnutí, nechrání pouze lidská práva a svobody, nýbrž i 

demokratické základy státu. Hnutí a ideologie prokazatelně směřující proti základům 

demokratického státu jako je záruka základních práv a svobod všem bez rozdílu musí být 

omezena a jejich zákonný zákaz je nezbytným opatřením k omezení základních práv a 

svobod.“285  

Za hnutí se ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu považuje (dle ust. § 260 odst. 1 tehdy 

platného trestního zákona č. 140/1961 Sb.,): „…skupina osob alespoň částečně organizovaná, 

byť třeba formálně neregistrovaná, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající 

národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Pro naplnění 

znaků této skutkové podstaty je nutné, aby hnutí existovalo v době, kdy je pachatel podporoval 

či propagoval, a to byť v jeho modifikované podobě (např. neofašistické nebo neonacistické 

hnutí apod.).“286  

V této souvislosti je pak také možno jako velmi inspirativní pro orgány činné v trestním řízení 

citovat část uvedeného rozhodnutí, kde se praví, že: „… každá forma organizace v sobě již 

zahrnuje i určitou strukturu hnutí, a proto ji není třeba zvlášť zdůrazňovat, a to i vzhledem 

                                                           
282 Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
283 Zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon v tehdejším platném znění. 
284 …jak tomu bylo například ve věci rozpuštění politické strany Dělnické strany v r. 2010. 
285 Ústavní soud ČSFR. Pl. ÚS 5/92, Sb.n.u.ÚS ČSFR, 1992. 
286 Nejvyšší soud, Tpjn 302/2005, R 11 / 2007. 
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k tomu, že u hnutí postačí i jen částečná organizovanost….“287. Taktéž otázka, co se rozumí 

existujícím hnutím, je ošetřena v citovaném rozhodnutí, když je uvedeno, že: „…Existujícím 

hnutím tedy v tomto smyslu může být i takové hnutí, které navazuje v modifikované podobě na 

již neexistující hnutí (např. neofašistické nebo neonacistické hnutí apod.), pokud využívá např. 

ideologie, symbolů, pozdravů a dalších atributů již zaniklého hnutí…“.288  

Signifikantním významným a inspirujícím výrokem soudu pro orgány činné v trestním řízení, 

zejména pro ty, které shromažďují a zpracovávají podklady a důkazy v trestním řízení je 

v témže citovaném rozhodnutí to, že: „…Existenci takového konkrétního hnutí, 

identifikovatelného alespoň v hrubých rysech, v době, kdy je pachatel podporoval či 

propagoval, bude nutno v trestním řízení prokazovat prostřednictvím důkazů dokumentujících 

existenci nebo konkrétní činnost hnutí. Těmito důkazy mohou být vedle výpovědí svědků 

například letáky nebo jiné písemné materiály takových hnutí, jejich internetové stránky, 

videozáznamy či zvukové záznamy akcí hnutí nebo projevů jejich představitelů, ale také zprávy 

orgánů monitorujících jejich činnost, znalecké posudky apod.“. Zde je zřetelná snaha soudu 

usměrnit kriminalistické zkoumání tak, aby výstupy z činnosti policejních orgánů (a i znalců a 

znaleckých ústavů) byly vůbec způsobilé prokázat trestnou činnost dle stávající legislativní 

úpravy. V témže judikátu se dále ve věci „hanobení…“ (§ 198 tehdy platného trestního zákona) 

a „podněcování…“ (§ 198a tehdy platného trestního zákona) uvádí, že: „Trestný čin podle § 

198a odst. 3 písm. b) tr. zák. obsahuje tři formy spojení pachatelů činu se stoupající mírou 

organizovanosti – skupinu, organizaci, sdružení. Za skupinu je třeba považovat seskupení 

nejméně tří osob, spojené cílem hlásat teze uvedené v § 198a odst. 3 písm. b) tr. zák. Nemusí 

mít žádnou organizační strukturu ani delší trvání, a proto se nebude jednat o hnutí ve smyslu § 

260 odst. 1 tr. zák.“289 

Jako velmi podnětný a pro praxi orgánů činných v trestním řízení lze považovat i Rozhodnutí 

Nejvyššího soudu z roku 2008, kde se hovoří o prokazování antisemitského úmyslu pachatele. 

Zde se stanoví, že: „Znaky trestného činu podle § 260 odst. l tr. zák. nenaplňuje samotný projev 

antisemitismu jako takového, pokud jednání pachatele nemá nějakou vazbu na určitou skupinu 

osob, která antisemitismus hlásá či praktikuje a která představuje hnutí. Ve vztahu k hanobícím 

projevům, které takovou vazbu postrádají, lze uvažovat z toho hlediska, zda naplňují znaky 

trestného činu hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení podle § 198 tr. zák. nebo 

v závislosti na okolnostech konkrétního případu znaky jiného trestného činu podle páté hlavy 

zvláštní části trestního zákona.“290  

V uvedeném rozhodnutí tedy soud jasně vyjádřil, že samotný postoj není trestným dle trestního 

zákona, avšak tento postoj musí být vázán na konkrétní současnou skupinu osob, která 

antisemitismus hlásá či praktikuje. Zde je opět zřetelný apel na orgány zajišťující podklady a 

důkazy a i pro orgány zpracovávající tyto předestřené důkazy, aby volily vhodnou metodu 

kriminalistického zkoumání k správnému vyhodnocení skutečností tak, aby bylo dosaženo 

účelu – tedy prokázat či vyvrátit, zda se trestný čin stal, či nikoli. Dále například ve věci 

prokazování naplnění skutkové podstaty trestného činu „hanobení národa, rasy, přesvědčení a 

podněcování k národnostní a rasové nenávisti rozhodl Ústavní soud tak, že: „Stěžovatel byl 

rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 uznán vinným trestnými činy hanobení národa, rasy 

a přesvědčení a podněcování k národnostní a rasové nenávisti, za což mu byl uložen trest odnětí 

svobody v trvání 12 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu 2 roků. 

Současně mu byl uložen trest zákazu činnosti vydavatele a šéfredaktora deníků s celostátní, 

krajovou a okresní působností na dobu 5 let. Shora označeného jednání se stěžovatel dopustil 
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290 Nejvyšší soud 7 Tdo 1472/2008. 
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tím, že jako vydavatel a šéfredaktor deníku "Š." v čísle ze dne 15. 5. 1999 rozhodl o zařazení a 

otištění článku nezávislého publicisty P. S. pod názvem "Vražedná aliance", v němž autor 

obviňuje židy, Kosovské Albánce, přistěhovalce, cizince a národnostní menšiny na území České 

republiky z negativního působení na politickou a ekonomickou sféru a vyvolává antipatie, 

intoleranci, nepřátelství a nenávist vůči těmto osobám, když s obsahem článku stěžovatel 

souhlasil. Ústavní soud souhlasil s právními závěry Evropského soudu pro lidská práva, když 

tento zdůrazňuje nezastupitelnou roli tisku v demokratické společnosti, jako "hlídacího psa", 

současně však připomíná i odpovědnost novináře za překročení především etických a morálních 

norem svého povolání. V takovém případě musí existovat zákonná sankce, která odpovídá jak 

svojí přiměřeností, tak i naléhavé společenské potřebě ochrany důležitých veřejných zájmů 

sledovanému legitimnímu cíli. Skutkové podstaty trestných činů dle ust. § 198 a § 198a trestního 

zákona plně odpovídají mezinárodním normám a závazkům České republiky v oblasti ochrany 

základních lidských práv a svobod. Závěrem považuje Ústavní soud za nutné znovu zdůraznit, 

že čl. 10 odst. 2 Úmluvy a rovněž čl. 17 odst. 4 Listiny uvádějí omezení těchto svobod zákonem 

jako nezbytnost demokratické společnosti, jež slouží k ochraně jejích zájmů.291  

Jako nikoli nepodstatnou se jeví v souvislostech s volbou a aplikací vhodné kriminalistické 

metody, resp. specifických kriminalistických metod při prokazování problematiky 

extremistického motivu trestné činnosti také ta skutečnost, že se ve skutkových podstatách 

„trestných činů z nenávisti“ objevovala (a i nadále objevuje) velká řada specifických výrazů, 

za kterými se však skrývá konkrétní specifická činnost, která si vyžaduje specifické metody 

zkoumání. Z pohledu praxe soudního znalce se pak jeví být rizikové zejména pojmy „podpora“, 

propagace“ a projev sympatií“. Vzhledem k tomu, že „projev sympatií“ je součástí skutkové 

podstaty trestného činu až spolu s účinností Nového trestního zákoníku, není tento pojem 

součástí jakékoli judikatury, nicméně pojmy „podpora“ a „propagace“ jsou. „Podpora hnutí 

směřujícího k potlačování práv a svobod může mít podobu materiální (např. poskytnutí 

finančních darů, technických prostředků apod.) nebo morální (např. získávání přívrženců, 

umožnění publikace jeho záměrů či ideologie atd.) a spočívá v jednání, které má takové hnutí 

posílit, popřípadě získat mu další přívržence“. „Propagací se rozumí veřejné uvádění takového 

hnutí nebo jeho ideologie a záměrů ve známost, doporučování jím zastávaných či 

prosazovaných myšlenek a názorů. Propagace může být uskutečňována jak otevřeně, tak skrytě, 

např. prostřednictvím publikace názorů, prostřednictvím knih, obrazů či jiných uměleckých 

děl“.292  

Přesto, že se termín „projev sympatií“ stal součástí skutkové podstaty nějakého trestného činu 

až spolu s účinností Trestního zákoníku od 1. ledna 2010, lze z dřívější judikatury dovodit, jaký 

je názor soudů na veřejný projev sympatií k hnutím (současným či zaniklým), které jsou 

postaveny na idejích rasismu, antisemitismu, xenofobii apod. To je zřetelné např. z textu 

rozsudku Nejvyššího soudu, ve věci trestné činnosti dle ust. § 261a)293 tehdy platného trestního 

zákona kde se praví, že: „…Objektem tohoto trestného činu je ochrana základních lidských a 

občanských práv a svobod, rovnoprávnost lidí bez rozdílu rasy, národnosti, náboženské 

příslušnosti, sociální příslušnosti nebo původu. Především jsou to základní práva a svobody 

uvedené v Listině základních práv a svobod. Po subjektivní stránce se u něho vyžaduje úmysl…“ 

„Aby byl pachatel trestně odpovědný skutkovou podstatou tohoto trestného činu (provinění), 

musí jeho projevy sympatií směřovat k zaniklému hnutí, přičemž jsou postihovány pouze ty 

nejzávažnější projevy zásahů do sféry lidských práv (genocidium, zločiny proti lidskosti). Soud 

sice nedospěl k závěru, že by mladistvý jednoznačně podporoval stávající konkrétní pravicové 

                                                           
291 Ústavní soud ČR II. 435/01. 
292 Nejvyšší soud 5 Tdo 337/2002. 
293 „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické 

genocidium nebo zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti…“ 
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extrémistické organizace; užíváním historických symbolů nacistického Německa, reprodukcí 

myšlenek rasové výlučnosti, nesnášenlivosti a zášti však jednoznačně vyjádřil sympatie k 

hnutím již zaniklým i k nejzávažnějším násilným projevům těchto hnutí. Odvolací soud tedy 

nepochybil, pokud jednání mladistvého kvalifikoval jako provinění podpory a propagace hnutí 

směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 261a tr. zák.“294. Tento judikát tedy 

dokonce připouští, že k propagací a projevům sympatií k zaniklému hnutí (organizaci) může za 

jistých okolností docházet k naplnění skutkové podstaty propagace a podpory hnutí směřujících 

k potlačení práv svobod člověka, jestliže aktér propaguje ty (násilné) projevy takových 

historických a již zaniklých hnutí, které se výrazně vyznačovaly aktivitami v oblasti popírání 

přirozenoprávních práv člověka tak, jak to má na mysli civilizace, kterou sdílíme. V námi 

uvedeném případě se jednalo o aktivistu soudobé neonacistické scény, který propagoval a 

veřejně sympatizoval s historickými organizacemi a hnutími hitlerovského Německa, které se 

aktivně podílely na holocaustu Židů, Romů, Slovanů a politických odpůrců, jakož i dalších 

ideových oponentů a odpůrců.  

Dílčí pozitivní rysy lze shledávat ve všech civilizacích a ideových proudech, tedy včetně 

nacistické a komunistické ideologie. Je však zřejmé, že tyto dílčí (a mnohdy pouze dočasné) 

úspěchy a pozitiva byly vyváženy (a „převáženy“) nezměrným utrpením milionů lidí. Nejvyšší 

soud se v jednom ze svých rozhodnutí dokonce podrobně vyjádřil i k tomuto fenoménu, který 

je zneužíván zejména soudobou neonacistickou scénou – tedy skutečností, že dílčí úspěchy by 

neměly být zástěrkou ke glorifikaci celého zločinného režimu, popřípadě ideologie či hnutí. 

Nejvyšší soud tak například konstatoval, že: „Pokud by pak šlo o vyzdvihování některých 

pozitivních rysů tohoto hnutí (např. dočasný hospodářský růst) spojené s tvrzením, že tyto svým 

významem převážily negativní aspekty hnutí (například zřízení koncentračních táborů), jednalo 

by se o ospravedlňování těchto zločinů ve smyslu § 261a tr. zák. Naproti tomu pouhé 

konstatování některých dílčích pozitivní rysů hnutí za současného objektivního uvedení jejich 

souvislosti s dominujícími rysy negativními (např. hospodářsky rozvoj a zvýšení životní úrovně 

obyvatel Německa před druhou světovou válkou a v jejím úvodu, ovšem za cenu procesu arizace 

majetku a posléze i hospodářské exploatace násilně okupovaných zemí) nebude zjevně 

naplňovat znaky žádného trestného činu“.295  

V souvislostech specifických kriminalistických metod zkoumajících projevy politického 

extremismu je nesporně na místě se zmínit o specifických výrazech, které jsou součástí 

skutkové podstaty prakticky všech současně platných a účinných „trestných činů z nenávisti“. 

V případě pravicového politického extremismu se jedná o termíny „etnická skupina“, „hnutí“ 

či „antisemitismus“, o kterých současná judikatura pojednává toliko, že: „Etnickou skupinou 

…je historicky vzniklá skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky 

(jazyk), mentalita a tradice. Příslušníci určité etnické skupiny mají povědomí vzájemné 

sounáležitosti a zároveň odlišnosti od jiných společenství lidí a jsou spojováni názvem etnika 

nebo jménem, kterým je etnikum označováno. Etnická skupina žije zpravidla v početní menšině 

v rámci jiného společenství (např. v České republice romské etnikum)…Skutečnost, že 

zákonodárce neměl, jde-li o znak vymezený v ustanovení § 221 odst. 2 písm. b) tr. zák.296, na 

mysli případ, kdy je jinému způsobováno ublížení na zdraví proto, že vystoupil na obranu osoby 

náležející k jiné rase, etnické skupině, národnosti atd. je zřejmá ze srovnání zmíněné skutkové 

podstaty s dalšími ustanoveními trestního zákona“.297  

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí též taxativně a explicitně vyjmenoval počet hnutí, která lze 

charakterizovat jako součást soudobé neonacistické scény, přičemž uvedl i důvody k takovému 

                                                           
294 Nejvyšší soud, 8 Tdo 980/2008. 
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297 Nejvyšší soud, 6 Tdo 1252/2007. 
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závěru. Tedy hnutí jmenovaná Nejvyšším soudem jako hnutí směřující k potlačení práv a 

svobod člověka dle ust. § 260 trestního zákona298 jsou „Bohemia Hammer Skins, Blood & 

Honour, Národní odpor, Národní aliance“.299 Naopak Nejvyšší soud neuznal jako hnutí 

„Fašismus, nacismus300, historická, „mrtvá hnutí“, přičemž ale mohou být vázána na soudobý 

neonacismus či neofašismus“, nebo „Skinheads301 „…. hnutí skinheads jako celek nelze označit 

za hnutí…podle § 260 odst. 1 tr. zák., neboť za takové hnutí lze zřejmě označit pouze některé 

vnitřní směry či skupiny existující v rámci hnutí skinheads“, nebo antisemitismus. Dle názoru 

Nejvyššího soudu jde v případě antisemitismu o postoj a nikoli o hnutí.302  

V souvislostech s výše uvedenou uvedenou judikaturou nejsou jistě nezajímavá ani usnesení 

Nejvyššího soudu 5 Tdo 337/2002 („Mein Kampf I“), 3 Tdo 1174/2004 („Mein Kampf II“), 

jakož i Nejvyššího správního soudu ve věci zrušení Dělnické strany (první návrh na zrušení 

Dělnické strany – zamítnuto) ze dne 4. března 2009, Pst 1/2008 – 66 a ve věci zrušení Dělnické 

strany ze dne 17. února 2010 (druhý návrh na zrušení Dělnické strany zatím nepravomocně – 

Dělnická strany zrušena) Pst 1/2009 – 348, které jsou bohatým zdrojem informací pro orgány 

činné v trestním řízení k orientaci nad volbou vhodných specifických metod kriminalistického 

zkoumání a dokumentace trestné činnosti.  

Trestní postih trestných činů z nenávisti v České republice odpovídá názoru té části 

demokratické společnosti, která odmítá projevy extremismu, zejména ve formě rasismu, 

xenofobie, antisemitismu, tedy převážně pravicového politického extremismu, který je obecně 

nazýván konceptem neonacismu. Trestní postih je ústavně ukotven, odpovídá mezinárodním 

zásadám a principům pro možnosti trestního postihu. Legislativní rámec v České republice, 

který umožňuje postih projevů pravicového politického extremismu je na vysoké úrovni a je 

produktem zkušeností orgánů činných v trestním řízení a práce soudů, které byly zhmotněny 

do nového trestního zákoníku a jeví se být přiměřená svojí efektivitou čelit narůstajícím 

projevům extremismu. Odpovídá tomu jak kvalita a charakter konstrukcí jednotlivých 

skutkových podstat „trestných činů z nenávisti“, tak množství a charakter judikatury a dalších 

pramenů v odborné literatuře v oblasti trestněprávního postihu projevů pravicového politického 

extremismu.  

Nástrojem k správné volbě kriminalistických metod při prokazování trestné činnosti 

s extremistickým podtextem, tedy „trestných činů z nenávisti“, je jednak znalost standardních 

kriminalistických metod (dokumentace a záznamu trestné činnosti), zejména jejich vhodné 

kombinace, volby specifických kriminalistických metod umožňujících hodnocení předestřené 

materie znalcem (znaleckým ústavem), jednak průběžné doplňování a volba těchto metod na 

základě judikatury jako zpětné vazby ze strany pravomocných soudních rozsudků, resp. 

judikovaných rozsudků a usnesení soudů, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a 

Nejvyššího správního soudu. Bez zajímavosti nejsou též nejudikované rozsudky nižších stupňů 

soudní moci, které nabyly právní moci, i když v tomto případě se jedná o názor soudu, který je 

cenný zejména pro policisty při zajišťování méně závažné trestné činnosti s extremistickým 

motivem. Takovým může být například rozsudek městského soudu v Brně č.j.: 3 T 179/2008 

ze dne 5. listopadu 2008, ve věci pořádání demonstrace 1. května 2007 v Brně neonacistickou 

organizací Národní odpor.  

 

                                                           
298 Zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákoník v tehdejším platném znění. 
299 Nejvyšší soud Tpjn 302/2005, NS 5 Tdo 79/2006. 
300 Nejvyšší soud Tpjn 302/2005. 
301 Nejvyšší soud 5 Tdo 563/2004. 
302 Nejvyšší soud 5 Tdo 337/2002. 



389 

 

Závěr 

 

Zcela závěrem je třeba zdůraznit, že prakticky všechny soudy, a zejména judikatura, kladla 

důraz na nezbytnost kvalitní práce policie, zejména na detailní, konkrétní a přezkoumatelnou 

dokumentaci projevů extremismu, tedy dokumentaci těch projevů, které jsou signifikantní při 

dokazování této specifické trestné činnosti před soudem. Judikatura a rozhodovací praxe soudů 

je pak nejdůležitějším pramenem, korektivem a regulátorem činnosti policie a státního 

zastupitelství při identifikování, dokumentování a dokazování trestných činů z nenávisti, tedy 

trestných činů s extremistickým podtextem. Judikatura a rozhodovací praxe soudů je 

nejvýznamnějším regulátorem konkrétní činnosti práce policie a státního zastupitelství i přes 

to, že pramenem práva v České republice (stejně tak, jako v ostatních zemích ovládaných 

kontinentálním právním systémem) je normativní právní akt.    
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Problematika vyhoštění v kontextu správního a trestního práva 

 

Renata Vesecká 

 

Abstract 

This paper describes the basic legislation of Banishment in the context Criminal Law and 

Administrative Law. The difference between the two different forms of Banishment lies mainly 

in the Authority that decides on Banishment. In case of Administrative Expulsion 

(Administrative Law) it is the Police, or rather the Ministry of  the Interior, that can cancel or 

revoke a residence permit. In case of Banishment (Criminal Law) the Court decides as a law 

enforcement and judicial authority. 

The aim of this paper is to indicate the problematic aspects of the Banishment/Expulsion in 

connection with its Criminal consequences resulting in fundamentally different approaches of  

how the authorities evaluate and consider the personal and family situation and property 

regimes of the person concerned. 

 

Keywords 

Banishment, Criminal Law, Administrative Law, Criminal justice, Ministry of the Interior  

 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o základní právní úpravě vyhoštění v kontextu správního a trestního práva.  

Rozdíl mezi těmito dvěma formami vyhoštění spočívá především v orgánu, který o něm 

rozhoduje. Zatímco v případě správního vyhoštění se jedná o Policii ČR, potažmo  

o Ministerstvo vnitra, které rozhoduje o zrušení povolení k pobytu, v případě trestu vyhoštění 

rozhodují soudy jako orgány činné v trestním řízení.  

Cílem je naznačit problematický aspekt správního vyhošťování v návaznosti na trestněprávní 

důsledky, ze kterých plynou zásadní rozdíly v zohledňování osobních, rodinných  

a majetkových poměrů orgány rozhodujícími o obou typech vyhoštění.  

 

Klíčová slova 

Vyhoštění, trestní právo, správní právo, orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo vnitra  

 

Úvod 

 

Příspěvek pojednává o základní právní úpravě vyhoštění v kontextu správního a trestního práva.  

Rozdíl mezi těmito dvěma formami vyhoštění spočívá především v orgánu, který o vyhoštění 

rozhoduje. Zatímco v případě správního vyhoštění se jedná o Policii ČR, potažmo o 

Ministerstvo vnitra, které rozhoduje například o zrušení povolení k pobytu, v případě trestu 

vyhoštění rozhodují soudy jako orgány činné v trestním řízení.  
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Cílem krátkého pojednání je naznačit problematický aspekt správního vyhošťování 

v návaznosti na trestněprávní důsledky. Zásadní rozdíl, kterému se budu věnovat, spočívá 

v zohledňování osobních, rodinných a majetkových poměrů orgány rozhodujícími o obou 

typech vyhoštění.  

 

Problematika vyhoštění v kontextu správního a trestního práva 

Česká právní úprava rozlišuje vyhoštění jako institut práva správního (tzv. správní vyhoštění) 

a vyhoštění jako institut trestního práva (tzv. trest vyhoštění). Podle § 118 odst. 1 zákona č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále 

jen „zákon o pobytu cizinců“), se správním vyhoštěním „rozumí ukončení pobytu cizince na 

území, které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze 

umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské unie“. Podle § 80 odst. 1 zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), „může 

soud uložit pachateli, který není občanem České republiky, trest vyhoštění z území České 

republiky, a to jako trest samostatný nebo i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí 

nebo majetku, anebo jiný obecný zájem; jako samostatný trest může být trest vyhoštění uložen, 

jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům 

pachatele uložení jiného trestu není třeba“. 

Předmětem příspěvku není rozbor právní úpravy vyhoštění na mezinárodní úrovni, ani v rámci 

Evropské unie, ale úvodem je jistě třeba poznamenat, že v kontextu mezinárodní právní úpravy 

není toliko rozlišováno mezi správním vyhoštěním a vyhoštěním v rovině trestního práva, ale 

vzhledem k tomu, že institut vyhoštění považuji za výrazný zásah do svobody pohybu 

jednotlivce, zmíním, že na internacionální úrovni je mu věnována značná pozornost v řadě 

evropských a mezinárodních dokumentech.303  

 

Správní vyhoštění  

Právní úprava vyhoštění v ČR je obsažena v Listině základních práv a svobod (dále jen 

„LZPS“), která poskytuje cizincům ústavněprávní ochranu před vyhoštěním: „cizinec může být 

vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem“ (čl. 14 odst. 5 LZPS).  

K historii vývoje právní úpravy správního vyhoštění lze vyzdvihnout několik změn. 

V minulosti docházelo k novelizacím, které do jisté míry zmírňovaly tvrdost právní úpravy, 

nicméně v kontextu se sledovaným problémem ji nepovažuji za dostačující. Jako příklad 

zmíním novelu zákona o pobytu cizinců č. 140/2001 Sb., která rozšířila okruh důvodů, pro které 

je možno umožnit cizinci po dobu platnosti vyhoštění vstup na území České republiky, a to 

„jestliže důsledkem neudělení víza nebo nepovolení vstupu by byl nepřiměřený zásah do 

soukromého nebo rodinného života cizince.“ Změn doznala také možnost policie zrušit na 

žádost cizince platnost rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud již pominuly důvody jeho 

vydání a pominula alespoň polovina doby jeho platnosti.  Zde ovšem narazíme na speciální 

úpravu pro občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky.304 

V průběhu doby došlo k implementaci evropských směrnic, které mj. stanovily rozdílné 

zacházení s občany Evropské unie a jejich rodinnými příslušníky, jimž lze vyhoštění udělit 

pouze s platností pro členský stát, rozhodující o vyhoštění, a státními příslušníky třetích zemí, 

kterým se vyhoštění uděluje s platností pro všechny členské státy Evropské unie. Rozdílné 

                                                           
303 Všeobecná deklarace lidský práv; Mezinárodní pakt o občanských a politických právech; Úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod. 
304 Zavedeno novelou č. 161/2006 Sb. 
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zacházení podpořila také novela č. 427/2010 Sb., jež dále zavedla do ustanovení § 122 odst. 7 

zákona o pobytu cizinců pravidlo, podle něhož policie zruší rozhodnutí o správním vyhoštění, 

pokud vyhoštěný cizinec získá v době platnosti rozhodnutí občanství členského státu EU (nebo 

stane-li se jeho rodinným příslušníkem). Podstatné je uvést, že takto bude policie postupovat 

jen za předpokladu, pokud nehrozí nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit 

bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit veřejné zdraví.305  

 

Trest vyhoštění  

Trest vyhoštění zasahuje do svobody pohybu a pobytu cizinců (čl. 14 LZPS) a jeho účelem je 

zabránit cizincům v dalším páchání trestné činnosti na území České republiky. Vyhoštěním se 

rozumí odnětí práva k dalšímu pobytu na našem území a jeho fyzické přemístění do jiného 

státu.306 Vztahuje se k celému území státu a ukládá se z území České republiky do ciziny, 

přičemž každý stát je povinen přijmout svého občana. Osoby bez státní příslušnosti se vyhošťují 

do státu, kde mají příbuzné, majetek nebo kam si přejí být vyhoštěny, pokud tento stát je 

ochoten je přijmout.307 

Podle § 80 odst. 1 trestního zákoníku lze trest vyhoštění, jež se ukládá ve výměře od 1 roku do 

10 let, uložit pouze pachateli, který není občanem České republiky. Citované ustanovení 

nerozlišuje, zda se pachatel nachází na území republiky či v cizině, a trest se tedy ukládá i za 

situace, kdy se vedlo např. řízení proti uprchlému a pachatel byl v době rozhodování soudu o 

vině a trestu v zahraničí.308  

Zákon vyjmenovává případy, kdy se trest vyhoštění neuloží a zvlášť považuji za důležité 

zdůraznit, že trest se neuloží pachateli, který má na území České republiky povolen trvalý 

pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se 

zájmem na spojování rodin (§ 80 odst. 3 písm. c) trestního zákoníku),  a také pachateli, který 

je občanem Evropské unie a v posledních 10 letech nepřetržitě pobývá na území České 

republiky, neshledá-li soud vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu (§ 80 odst. 3 písm. e) 

trestního zákoníku). Základním předpokladem uložení tohoto trestu, který je soudy ukládán 

samostatně za jakýkoliv trestný čin (§ 53 odst. 2 trestního zákoníku) nebo vedle jiného trestu (s 

výjimkou trestu zákazu pobytu), je, aby tento trest vyžadovala bezpečnost lidí, majetku nebo 

jiný obecný zájem.  

 

Paradox právní úpravy? 

Propojenost právní úpravy správního a trestního vyhoštění je vyjádřen § 154 odst. 3 písm. a) 

zákona o pobytu cizinců na území České republiky, podle kterého pravomocné rozhodnutí o 

uložení trestu vyhoštění podle § 80 trestního zákoníku má za následek označení pachatele 

(cizince) za nežádoucí osobu ve smyslu.309 Zmíněné ustanovení je určitým paradoxem za 

situace, kdy soudy pachatelům trestné činnosti trest vyhoštění neuloží právě s ohledem na jeho 

rodinné poměry, zároveň ale, protože se jedná o cizince, uplatní se § 154 a rovněž ustanovení 

§ 77 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců, podle kterého Ministerstvo vnitra  zruší  platnost 

                                                           
305 Analýza české a evropské legislativy a judikatury k otázce vyhoštění z pohledu správního  

a trestního práva, NSS, č. j. D-404/2012/mh. 
306 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010, str. 392. 
307 Púry, F., in Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck 2012, str. 984-985. 
308 Účelem vyhoštění není znemožnit pachateli opětovný vstup na naše území (srov. R 29/1982, str. 230). 
309 Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck 2012, str. 985. 
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cizincova povolení k trvalému pobytu a následně podle ustanovení § 77 odst. 3 téhož zákona 

uloží cizinci povinnost k vycestování z území České republiky.  

Přezkum postupu má podle § 170a zákona o pobytu cizinců v kompetenci tzv. Komise pro 

rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“), která je organizační součástí 

Ministerstva vnitra, a které také zajišťuje její činnost. Komise je nadřízeným správním orgánem 

ministerstva ve věcech, v nichž ministerstvo rozhoduje v prvním stupni a v dalších případech 

stanovených zákonem. Odvolání cizince, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin 

(povaha, rozsah a závažnost trestného činnosti přitom nerozhoduje), nemá však u Komise 

zpravidla šanci na úspěch, protože Ministerstvo vnitra nemá povinnost přihlédnout  

k odvolatelovu vyjádření o rodinných a soukromých vazbách k území České republiky, a navíc 

je třeba zohlednit právě ustanovení § 154 odst. 3 písm. a) zákona o pobytu cizinců. Problém 

ustanovení spatřuji ve značné nepřiměřenosti ve vztahu k soukromým a rodinným poměrům 

odsouzené osoby (a to právě i s ohledem na to, že povaha, rozsah a závažnost trestného činnosti 

vůbec nerozhoduje a nepřímo všechny pravomocně odsouzené škatulkuje do kategorie 

„nežádoucí osoba“).    

Ministerstvo vnitra zruší povolení k pobytu a následně vyhostí cizince, který byl pravomocně 

odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky, ale i cizince opakovaně pravomocně 

odsouzeného soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu  

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody bez stanovení trestní sazby. 

V kontextu uvedeného je třeba uvést judikaturu Nejvyššího správního soudu, č. j 9Azs 

218/2015-53, Usnesení ze dne 26. 11. 2015, ze které Ministerstvo vnitra ve svých rozhodnutích 

čerpá a které tento orgán státní správy v daném případě často uvádí, neboť dle něj není povinno 

zabývat se přiměřeností dopadu napadeného rozhodnutí do soukromého a rodinného života 

odvolatele: „Otázkou přiměřenosti rozhodnutí se zabývala již žalovaná a zejména krajský soud. 

Jak shodně uvedly, v případě rozhodování o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu dle § 

77 odst. 1 zákona o pobytu cizinců zákonodárce nedal správnímu orgánu možnost správního 

uvážení a posouzení situace z hlediska přiměřenosti rozhodnutí. Naopak, pokud by mělo dojít  

k rušení platnosti povolení k trvalému pobytu dle odst. 2 uvedeného zákonného ustanovení, je 

posouzení vzhledem k přiměřenosti zásahu rozhodnutí do soukromého nebo rodinného života 

vyžadováno. Již z uvedeného plyne, že při naplnění kteréhokoli písmene odst. 1 jsou dány 

důvody pro zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu. Požadavek, aby přijaté řešení 

(rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu) odpovídalo okolnostem daného 

případu dle § 2 odst. 4 správního řádu, byl dle soudu naplněn. …Objektivně tedy zjistil všechny 

relevantní okolnosti posuzovaného případu, k nimž následně přihlédl. Z toho vyplynula 

povinnost přistoupit ke zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu. Zákon správnímu orgánu 

nedává jinou možnost postupu. V tomto smyslu se ke vztahu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o 

pobytu cizinců a § 2 odst. 4 správního řádu vyjádřil i krajský soud.“ 

Judikatura ovšem „neměří stejným metrem“ ani všem cizincům a vytváří poměrnou nerovnost 

mezi občany členských států EU a občany třetích zemí. „Přiměřeným zásahem do soukromého 

a rodinného života cizince ve smyslu § 119 odst. 5 zákona o pobytu cizinců na území České 

republiky je rozhodnutí o správním vyhoštění cizince pouze tehdy, je-li takovým rozhodnutím 

dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi zájmem státu na ochraně veřejné bezpečnosti, veřejného 

pořádku či veřejného zdraví na straně jedné a zájmem cizince na ochraně soukromého  

a rodinného života na straně druhé. Vždy je tedy třeba zvažovat závažnost spáchaného deliktu 

či jiného rizika, které cizinec pro zákonem chráněný veřejný zájem představuje, ve vztahu  

k jeho osobním a rodinným vazbám na území České republiky“ (Rozsudek MS v Praze ze dne 
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20. 2. 2007, čj. 10 Ca 330/2006-89 k ust. § 119 odst. 5 zákona o pobytu cizinců na území České 

republiky).  

Jiným, druhým, paradoxem je pak právě samo (ne)zohledňování osobních, rodinných  

a majetkových poměrů.  Zatímco podle trestního práva jsou soudy vázány při rozhodování  

o uložení trestu odnětí svobody „soukromými poměry“ pachatele, v případě správního 

vyhoštění, je správnímu orgánu a potažmo policii zcela lhostejné, zda dotyčného cizince vážou 

k území ČR nějaké osobní vazby. „Existence pracovního a sociálního zázemí pachatele na 

území České republiky jako jedna z tzv. negativních podmínek vylučujících uložení trestu 

vyhoštění ve smyslu § 57 odst. 3 písm. c) tr. zákona nevyžaduje pouze formalizovaný pracovně 

právní vztah např. v podobě uzavřeného pracovního poměru. Lze ji považovat za splněnou  

i u pachatelů, kteří z objektivních důvodů (např. zdravotních, věkových apod.) nemohou 

vykonávat práci, avšak mají jiný legální zdroj příjmů a to třeba i nepřímo vycházející  

z pracovního poměru nebo ze sociálního zabezpečení (např. ve formě starobního či invalidního 

důchodu)“ (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. 6 Tdo 968/2007). 

V trestní rovině k tomu Nejvyšší soud dodává, že „trest vyhoštění je (…) možno uložit  

v takových případech, jen když to osobní poměry obviněného, zejména jeho rodinné vztahy  

a osobní vazby k určitému místu v České republice, nevylučují. Jen tak je možné zajistit, aby 

uložený trest nebyl nepřiměřeným zásahem do jeho života a neodporoval zásadám vyjádřeným 

v článku 8 Úmluvy (…)“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 1997, sp. zn. 2 Tzn 60/97).  

 

Závěr 

 

Při správním vyhoštění, které nastává po rozhodnutí Ministerstva vnitra o zrušení povolení 

k pobytu podle cizineckého zákona, nemá správní orgán zájem na tom, aby věnoval pozornost 

správnímu uvážení, neboť nemá povinnost zohledňovat, zda svým rozhodnutím přiměřeně 

zasahuje do soukromého a rodinného života cizince. Prioritou je pro správní orgán a následně 

policii bezpečnost státu, ochrana veřejného pořádku a zdraví občanů České republiky bez 

jakékoli individualizace. Předmětná právní úprava se tak jeví nejen nepřiměřená k právu na 

svobodu pohybu a pobytu, ale navíc také diskriminační  ve vztahu k občanům třetích zemí. Je 

paradoxem úpravy situace, kdy cizinec žije v ČR desítky let, má zde rodinu a vlastní majetek. 

V případě propuštění na svobodu z výkonu trestu odnětí svobody je tak cizinec vyhoštěn ze 

země, ke které je vázán, a je nucen (často zcela logicky s celou svou rodinou) usídlit se v jiné 

zemi. Správní vyhoštění je pak dle mého názoru zcela nelogicky sankcí s intenzivnějším 

dopadem než samotný trest odnětí svobody.   
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OSOBITOSTI VEDECKÉHO POZNÁVANIA 

VYŠETROVANIA KRÁDEŽÍ 

 

Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický 

 

Abstrakt 

Autori sa zamýšľajú nad obsahovým zameraním projektu výskumnej úlohy venovanej 

metodike vyšetrovania krádeží. Kriminalistické a procesné aspekty vedeckého poznávania 

vyšetrovania krádeží analyzujú za pomoci troch kľúčových kriminalistických škôl a smerov, 

ktoré sa vzájomne dopĺňajú a obohacujú. Analytické skúmanie sa týka podstatných výstupov 

týchto škôl a smerov, abstrahovania spoločných teórií a postupov, v ktorých dochádza k ich 

vedeckému a poznávaciemu prekrývaniu, ale aj v definovaní odlišností a prínosných špecifík. 

Predmetná analýza bola spracovaná s cieľom, aby prispela nielen k dotvoreniu vedeckého 

projektu vyšetrovania krádeží, ale aby prispela aj k prehĺbeniu vedeckej diskusie a spolupráce 

v tejto problematike. 

 

Kľúčové slová 

krádeže, krádeže vlámaním, vyšetrovanie, metodika vyšetrovania, kriminalistické metódy, 

vyšetrovacie úkony 

 

Abstract 

The authors reflect on the content focus of the project research project devoted to methodology 

for investigating thefts. Forensic and procedural aspects of scientific cognition theft 

investigation analyzed with the help of three key forensic schools and trends that are 

complementary and mutually enriching. The analytical investigation relates to the principal 

outcomes of these schools and the direction of abstraction of common theories and practices 

are experiencing their scientific and cognitive overlap, but also in defining the differences and 

beneficial specifics. The relevant analysis has been prepared in order to contribute not only to 

the completion of the research project investigations of theft, but also to contribute to the 

deepening of scientific discussion and cooperation on this issue. 

 

Keywords 

theft, burglary, inquiry, investigation methods, forensic methods, investigative activities 

 

Úvod 

 

Ochrana majetku patrí k základným ústavným zárukám. V rámci nášho právneho systému 

ochrana majetku je garantovaná rovnakým dielom bez ohľadu na formu vlastníctva. Majetková 

kriminalita je najčastejšie charakterizovaná útokom fyzickej osoby proti cudziemu majetku, 

pričom nie je rozhodujúce, či tento majetok patrí jednotlivcovi, skupine osôb, alebo štátu. 

Formy a spôsoby páchania majetkovej trestnej činnosti sú veľmi rôznorodé, pričom sú závislé 
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predovšetkým od osoby páchateľa, predmete jeho záujmu, objektu napadnutia, ako aj od 

prístupu poškodeného k ochrane svojho majetku. 

 

Kriminalistické a procesné aspekty vedeckého poznávania vyšetrovania krádeží 

Trestné činy smerujúce proti majetku sú najčastejšie páchaným druhom trestnej činnosti, 

pričom rozhodujúcou mierou ovplyvňujú celkový stav, štruktúru a dynamiku trestnej činnosti 

v Slovenskej republike. 

Vychádzajúc zo štatistických údajov je možné konštatovať, že krádeže vlámaním do bytov, 

rodinných domov a iných objektov majú na majetkovej kriminalite vysoký podiel. Túto 

skutočnosť je možné demonštrovať na údajoch spracovaných v rámci štatistiky kriminality 

v Slovenskej republike310 podľa takticko-štatistickej klasifikácie. 

 

Krádeže vlámaním do objektov 

Rok 
Počet zistených 

TČ 

Počet 

objasnených TČ 
Objasnenosť 

Spôsobená 

škoda 

2011 12 884 3 289 25,53 % 32 255 000 € 

2012 11 855 3 207 27,05 % 24 351 000 € 

2013 11 167 3 572 31,99 % 23 269 000 € 

2014 9 427 2 873 30,48 % 50 123 000 € 

2015 6 862 2 150 31,33 % 16 194 000 € 

2016 6 260 1 825 29,15 % 15 135 000 € 

Priemer za rok 9 742,50 2819,33 29,26 % 26 887 833 € 

 

Nebezpečnosť krádeží vlámaním do objektov nespočíva len v počte spáchaných skutkov, ale 

taktiež v ich nízkej miere objasnenosti, ako aj výške spôsobenej škody, ktorá sa každoročne 

pohybuje v desiatkach miliónov eur.  

Závažnosť krádeží vlámaním do bytov, rodinných domov a iných objektov znásobuje aj fakt, 

že tieto skutky patria k tomu druhu trestnej činnosti, ktorý občania vnímajú oveľa citlivejšie 

ako niektoré iné trestné činy, pretože významne zasahujú do ich súkromia, ohrozujú ich majetok 

a ďalšie materiálne i nemateriálne hodnoty, ktoré sú pre nich mnohokrát nenahraditeľné (napr. 

rodinné fotografie, rôzne dôležité dokumenty, pamiatky apod.). V tomto prípade spoločenská 

nebezpečnosť vyjadrená výškou majetkovej škody sa zvyčajne nezhoduje so závažnosťou, 

ktorú pociťujú samotní poškodení občania. 

Z uvedeného vyplýva, že majetková kriminalita, ktorej sú krádeže vlámaním do bytov, 

rodinných domov a iných objektov súčasťou patrí medzi negatívne spoločenské javy, ktoré 

nežiaduco ovplyvňujú politický, sociálny, ekonomický, kultúrny, ale aj morálny stav každej 

spoločnosti, sociálnej skupiny i jednotlivca. Útoky namierené proti právu vlastniť majetok, či 

útoky, ktoré výkon tohto práva akokoľvek obmedzujú spôsobom, ktorý zákon nedovoľuje, sú 

útokmi proti jednému z najcitlivejších miest demokratického zriadenia s priamym dopadom na 

obyvateľstvo. Úroveň, akou je spoločnosť schopná napĺňať a upevňovať demokratické a právne 

                                                           
310 http://statpz.minv.sk/statistika/archivxls.htm 
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princípy a zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva, je neodmysliteľne spätá s tým, ako kvalitne 

a efektívne dokáže chrániť majetok fyzických a právnických osôb. Z toho dôvodu musí mať 

štát, ale i spoločnosť na ochrane majetku eminentný záujem, a to bez ohľadu na formu jeho 

vlastníctva. 

Jedna zo základných možností, ktorou štát plní svoje úlohy na úseku boja s touto trestnou 

činnosťou vychádza z komplexného poznania aktuálnych spôsobov páchania majetkovej 

kriminality, s následným prijatím účinných preventívnych opatrení a v prípade, že sa už takýto 

trestný čin stal, štátne orgány musia byť schopné tento skutok urýchlene a čo najúčinnejšie 

odhaliť a kvalifikovane a čo najefektívnejšie vyšetriť, aby bol páchateľ podľa zákona 

spravodlivo potrestaný a poškodenému bola spôsobená škoda nahradená. Takýto postup je 

namierený nielen proti jednotlivcovi, tzn. nebude smerovať iba k potrestaniu páchateľa a k jeho 

prevýchove, ale bude pôsobiť aj celospoločensky, tzn. odstrašujúco – preventívne 

na potenciálnych budúcich páchateľov. Taktiež sa tým upevní dôvera občanov v štátne orgány 

a viera v spravodlivosť a hodnoty zriadenia, v ktorom žijú. 

Teória a prax vyšetrovania rozvíjaná katedrou vyšetrovania Akadémie PZ v Bratislave sa 

v rámci spôsobov páchania osobitne zameriava na krádeže vlámaním. 

Krádeže vlámaním tvoria jednu z najrozšírenejších skupín trestných činov. Spôsob spáchania 

trestného činu je objektívnym znakom každého spáchaného trestného činu a je prvkom, ktorý 

významným spôsobom charakterizuje daný trestný čin. Poznanie spôsobu spáchania trestného 

činu krádeže vlámaním poskytuje možnosť nájsť v stopách odraz tohto trestného činu, ako aj 

odraz individuálnych vlastností osoby, ktorá tento čin spáchala. 

Spôsob spáchania krádeže vlámaním je možné rozdeliť do troch etáp. Ide o prípravu na trestný 

čin, spáchanie trestného činu a obdobie po spáchaní trestného činu. 

Krádež vlámaním je vzhľadom na spôsob spáchania vždy zložitejšia, než ako klasická krádež. 

Vzhľadom na skutočnosť, že odcudzenie veci je spojené s nutnosťou odstránenia prekážky, 

vyžaduje sa vždy určitý stupeň kvalifikácie páchateľa pre danú trestnú činnosť. Páchateľ sa 

spravidla na trestný čin krádeže vlámaním vopred pripravuje. 

Páchatelia krádeží vlámaním sa pri voľbe predmetov ich záujmu orientujú predovšetkým na 

veci, ktoré majú vysokú hodnotu a súčasne sa dajú rýchlo a ľahko predať. Samozrejme, pre 

páchateľov sú na prvom mieste peniaze v hotovosti. Okrem peňazí sú pre páchateľov krádeží 

vlámaním zaujímavé aj šperky, predmety z drahých kovov, ako napríklad vzácne mince, 

starožitné predmety, hodinky, obrazy, fotoaparáty a drahšie elektrospotrebiče napr. fritézy, 

kávovary, mikrovlnné rúry apod., ako aj rôzna elektronika a výpočtová technika. Niektorí 

nepohrdnú ani drahým značkovým oblečením, kožuchmi apod. Sú však aj páchatelia, ktorí majú 

špeciálny predmet záujmu ako sú napríklad umelecké diela (obrazy, sošky, porcelán) alebo už 

spomínané starožitné predmety a historické zbrane. Na rozdiel od peňazí však tieto predmety 

znamenajú pre páchateľa veľké nebezpečenstvo z toho dôvodu, že majú svoje charakteristické 

znaky (značky, výrobné čísla apod.), čo pri následnom pátraní po veciach uľahčuje ich nájdenie 

a znamená pre páchateľa vyššie riziko odhalenia. Okrem toho páchateľ musí uvedené predmety 

najskôr speňažiť, čo preňho znamená ďalšie komplikácie a riziko z odhalenia. 

Cieľom typovania bytu páchateľom je získanie čo najpresnejších informácií o skutočnostiach, 

ktoré majú podstatný význam pre spôsob spáchania krádeže vlámaním. 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá zaujíma páchateľa v štádiu prípravy je otázka, aké hmotné 

prekážky bude musieť pri vlámaní prekonať. 
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Prekonanie uvedených prekážok závisí od odbornosti, zručnosti a fyzickej sily páchateľa, ako 

aj od objektívnej situácie na mieste činu. Najčastejšie sa páchatelia krádeží vlámaním orientujú 

na vniknutie do bytov prekonaním vchodových dverí.  

Menej skúsený páchateľ v stresových situáciách na mieste obvykle zanecháva množstvo 

kriminalisticky relevantných stôp, ktoré ho môžu identifikovať. Skúsený páchateľ sa však po 

získaní predmetu zameriava na zahladzovanie stôp. Zahladzovanie stôp však taktiež vyžaduje 

určitý čas. Páchatelia najčastejšie zahladzujú daktyloskopické stopy z predmetov ich 

zotieraním. 

Poslednou etapu, ktorá bezprostredne súvisí s konaním páchateľa je obdobie po spáchaní 

krádeže vlámaním. Toto je najčastejšie spojené s predajom odcudzených vecí alebo s ich 

výmenou za iné veci. 

Vo väčšine prípadov sa utajovanie krádeží vlámaním prelína s prípravou a priebehom činu. 

Utajovanie v etape prípravy spočíva v tom, že páchateľ nástroje, ktoré mieni použiť 

na spáchanie krádeže vlámaním do bytu ukrýva v rôznych skrýšach, aby sa o nich nedozvedeli 

iné osoby. Mnohí páchatelia si už v období prípravy na spáchanie krádeže vlámaním do bytu 

zabezpečujú alibi na čas spáchania tohoto činu. 

V etape samotného páchania trestného činu krádeže vlámaním prebieha utajovanie formou 

používania rôznych prevlekov, rukavíc a tiež vykonávania úkonov, ktoré smerujú k ničeniu 

stôp, na trase príchodu a odchodu. 

Utajovanie po spáchaní trestného činu má pre páchateľa najväčší význam. Spočíva v zbavení 

sa predmetov, ktoré páchateľa spájajú so spáchaným trestným činom a mohli by ho 

identifikovať. Páchateľ sa snaží ukryť nástroje na vhodnom mieste, prípadne sa ich zbaví. 

Podobne postupuje aj pri nakladaní s odcudzenými vecami. Odcudzené veci sa snaží čo najskôr 

predať.311 

Česká kriminalistická škola zastúpená monografiou z roku 2015, čo sa týka spôsobov páchania 

krádeží poukazuje na ich značnú rôznorodosť. Páchatelia nachádzajú stále nové možnosti, 

spôsoby a prostriedky, ktorými sa snažia zmocniť cudzích vecí, prekonať prekážky 

a zabezpečovacie zariadenia. Práce predmetných autorov sú čo do obsahu, zamerania 

a smerovania v podstatných bodoch porovnateľné so slovenskými kriminalistickými prácami 

a s Teóriou a praxou vyšetrovania, ktorá sa samostatne rozvíja na katedre vyšetrovania 

Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Niektoré odlišné vymedzenia tieto školy 

nerozdeľujú, naopak, sú prínosom pre ich adresátov. Česká kriminalistická monografia vhodne 

upozorňuje v rámci spôsobov páchania krádeží aj na ďalšie kritérium ich delenia, ktorým je 

vzťah páchateľa k objektu, v ktorom je krádež páchaná. Na základe tohto kritéria rozlišujeme 

krádež páchanú vnútorným páchateľom, krádež páchanú vonkajším páchateľom a krádež 

páchanú v spolupáchateľstve tzv. vnútorného a vonkajšieho páchateľa. Spôsoby páchania 

možno deliť aj podľa použitia nástroja a podľa spôsobu páchania krádeže v spojitosti na 

predmet útoku, pričom tieto krádeže môžu byť jednoduché, ale aj relatívne zložité.312 

Najnovšia kriminalistika z pera autora z Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorá bola vydaná 

v decembri 2016, čo sa týka spôsobov páchania krádeží sa vo svojej podstate stotožňuje s vyššie 

uvedenými prácami, nadväzuje na ne, a ako ďalšie klasifikačné kritérium poukazuje na voľbu 

veci alebo iného predmetu záujmu páchateľa. Zdôrazňuje význam uvádzania klasifikačných 

                                                           
311 Viktoryová, J. a kol.: Vyšetrovanie. Bratislava: Akadémia PZ, 2015, s. 354–355. 
312 Konrád, Z., Porada, V., Straus, J., Suchánek, J.: Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky 

vyšetrovania. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 172-174. 
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kritérií páchania krádeží najmä s ohľadom na typovanie páchateľov, či pri zaraďovaní 

neobjasnených trestných činov do sérií.313 

I keď sa v podmienkach Slovenskej a Českej republiky vyšetrovaním majetkovej kriminality 

zaoberalo viacero autorov v rôznych publikáciách, toto konštatovanie už nie je tak jednoznačné 

v prípade diel, ktoré sa venovali podrobnejšie vyšetrovaniu trestných činov krádeže vlámaním 

do bytov, rodinných domov, príp. iných objektov, pričom svojim rozsahom a obsahovým 

zameraním v plnej miere nepokrývajú všetky oblasti predkladaného výskumného zámeru, 

ktorého zameranie má byť orientované na praktickú stránku vyšetrovania krádeží.314 Je 

nevyhnutné reagovať na spoločenský vývoj a s ním súvisiaci aktuálny stav, dynamiku 

a štruktúru tejto trestnej činnosti, ktorý ovplyvňuje postup vyšetrovania, najmä v oblasti voľby 

metód a prostriedkov vyšetrovania z pohľadu ich právneho, organizačného, obsahového 

a taktického zamerania. 

V českej kriminalistickej škole metodika vyšetrovania krádeží a v nej obsiahnuté postupy 

obsahujú všeobecné pojmové poznatky a údaje teoretického a metodologického charakteru. 

Metodika vyšetrovania krádeží je ponímaná ako vedecká teória s cieľom rozpracovať jej 

optimálny model vyšetrovacích metód, techník, postupov a operácií a ich aplikovanie na proces 

vyšetrovania a prevencie trestných činov. Osobitný dôraz sa kladie na opis zvláštností 

vykonávania jednotlivých úkonov a na upozorňovanie na typické chyby a nedostatky, ktorých 

by sa mal vyšetrovateľ vyvarovať.  

Postupy vo vyšetrovaní krádeží sa odvíjajú od štruktúry elementov informačno-teoretických 

základov, pod ktorými rozumieme poznatky o podstate a jednotlivých súčastiach 

kriminalistickej charakteristiky trestného činu krádeže a poznatky, ktoré charakterizujú 

kriminalistické zvláštnosti vyšetrovaných trestných činov krádeží a s nimi spojených 

vyšetrovacích situácií. Na uvedené elementy nadväzujú metodologické základy metodiky 

vyšetrovania krádeží, ktoré majú za cieľ vypracovať efektívne metódy kriminalisticko-

praktickej činnosti, ktoré by slúžili ku konkrétnej aplikácii v praxi. Tvorba metodiky 

vyšetrovania krádeží je založená najmä na zrozumiteľnosti pre osoby, ktoré budú vykonávať 

vyšetrovanie. Postupy a spôsoby ich činnosti, ktoré sú aplikáciou všeobecných a špeciálnych 

vedeckých metód musia zaisťovať poznanie faktov a okolností deja, ktorý sa odohral 

v minulosti, ďalej priebežné poznávanie a hodnotenie informácií získaných pri vyšetrovaní, 

riešenie všetkých úloh vyšetrovania s prihliadnutím k špecifikám trestného činu krádeže a pod. 

Česká kriminalistická škola zdôrazňuje, že metodika vyšetrovania krádeží nie je chápaná ako 

metodika trestno-procesnej formy prípravného konania, ale ako metodika procesu poznávania 

kriminalisticky relevantných udalostí. V metodike vyšetrovania krádeží sa zdôrazňujú 

poznatky o typovej kriminalistickej charakteristike trestného činu krádeže, o zákonitostiach 

vzniku, vyhľadávania a zaisťovania stôp, o vyšetrovacích situáciách, ako aj systém typových 

modelov činnosti určených osôb v jednotlivých etapách poznávania trestného činu krádeže. 

Metodika vyšetrovania krádeží podľa českých kriminalistov v rámci svojej štruktúry pozostáva 

z typovej kriminalistickej charakteristiky trestného činu krádeže, z typických stôp, zvláštností 

predmetu vyšetrovania, typických podnetov k vyšetrovaniu, typických vyšetrovacích situácií, 

počiatočných úkonov a ich zvláštností, typových vyšetrovacích verzií a zvláštností vytyčovania 

                                                           
313 Blažek, R.: Kriminalistika. Šamorín: Heuréka, 2016, s. 199. 
314 Viď napr. Pergáč, P. a kol.: Metodická pomôcka ku krádežiam vlámaním do bytov a postup príslušníkov 

Policajného zboru na mieste činu. Bratislava: MV SR, 1998, 23 s. 

Nesvadba, A.: Metodika vyšetrovania krádeží vlámaním do bytov a iných objektov. In: Bango, D., Viktoryová, 

J. a kol.: Metodika vyšetrovania vybraných trestných činov proti majetku. Bratislava: Akadémia PZ, s. 30-52. 

Stugel, L. a kol.: Metodická pomôcka ku krádežiam vlámaním do bytov, rodinných domov a rekreačných chát. 

Bratislava: Prezídium PZ, 2009, 35 s. Dostupné z: http://uv.minv.sk/stranky/subory/111/MetodickaPomocka.pdf 

http://uv.minv.sk/stranky/subory/111/MetodickaPomocka.pdf
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vyšetrovacích verzií, plánovania a organizácie vyšetrovania, zvláštností následnej etapy 

vyšetrovania a zvláštností zapojenia verejnosti do vyšetrovania. Oproti iným autorským 

spracovaniam metodiky vyšetrovania krádeží osobitne sú vymedzované typické stopy krádeží, 

pričom je uvádzaný ich popis, popis miest, kde sa obvykle nachádzajú s odkazom na využitie 

postupov z kriminalistickej taktiky a techniky. Rovnako osobitnú pozornosť si zasluhuje 

zapojenie verejnosti do vyšetrovania krádeží a ich kriminalistická prevencia. Najväčšia 

možnosť zapojenia verejnosti do vyšetrovania krádeží sa javí predovšetkým pri pátraní po 

odcudzených veciach a pri zisťovaní páchateľa krádeže. Preventívny význam má 

zoznamovanie verejnosti s niektorými spôsobmi páchania krádeží.315 

Teória a metodika vyšetrovania rozpracovávaná katedrou vyšetrovania Akadémie Policajného 

zboru v Bratislave dopĺňa vyššie zmienené komponenty tvoriace metodiku vyšetrovania 

krádeží o praktický pohľad na danú problematiku, ktorý vychádza zo spracovania zákonných 

a procesne správnych postupov, metód a prostriedkov, ktoré sú čerpané z konkrétnej 

vyšetrovateľskej praxe. Vkladom tejto teórie  do štruktúry metodiky vyšetrovania krádeží je 

detailne prepracovaná časť o súčinnosti a spolupráci vo vyšetrovaní krádeží, ako aj podrobné 

okruhy otázok pri jednotlivých dôkazných prostriedkoch, ktoré boli aplikované pri dokazovaní 

a vyšetrovaní krádeží a sú plne využiteľné v praxi.316 

Najnovšia kriminalistická metodika spracovaná autorom z Právnickej fakulty UK v Bratislave 

nadväzuje na to najlepšie, čo bolo v tejto oblasti publikované. Veľmi výstižne poukazuje 

na fakt, že na základe skúmania analogických prípadov možno pomocou zákonitostí 

induktívnej logiky s vysokou mierou pravdepodobnosti konštatovať existenciu určitých 

skutočností alebo stôp, ktoré sú príznačné pre páchanie krádeží. Len takto možno vypracovať 

metodiku vyšetrovania krádeží, v ktorej obsiahnuté metódy a postupy budú vhodné 

pre odhaľovanie, vyšetrovanie a prevenciu krádeží. Prínosom je v rámci postupov 

v počiatočnej a následnej etape vyšetrovania krádeží uvádzanie okrem procesných úkonov aj 

operatívno-pátracích úkonov.317  

 

Záver 

 

Spojením všetkých prínosných atribútov vyššie zmienených kriminalistických škôl do novej, 

modernej koncepcie metodiky vyšetrovania krádeží zahŕňajúcej v sebe teóriu, kriminalistickú 

vedu, vedeckú metodológiu, prvky logiky a pozitívne poznatky z vyšetrovateľskej praxe môže 

vzniknúť originálne ponímanie postupov vo vyšetrovaní krádeží, ktoré obohatí teóriu 

kriminalistiky o nové vnímanie a nazeranie na jej metódy a postupy. Na tomto mieste si 

dovoľujeme prizvať ctených zástupcov jednotlivých kriminalistických škôl k vedeckej diskusii 

a spolupráci na formujúcom sa vedeckom projekte venovanom vyšetrovaniu krádeží. Ich vstup 

do predmetného vedeckého projektu by bol prínosným a každý nový spôsob spáchania krádeží, 

či nové postupy a metódy vyšetrovania by posunuli kriminalistickú metodiku dopredu, 

k novým vedeckým výzvam. 

 

 

                                                           
315 Konrád, Z., Porada, V., Straus, J., Suchánek, J.: Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky 

vyšetrovania. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 162-169, 183. 
316 Viktoryová, J. a kol.: Vyšetrovanie. Bratislava: Akadémia PZ, 2015, s. 354-363. 
317 Blažek, R.: Kriminalistika. Šamorín: Heuréka, 2016, s. 201-202. 
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Právní a kriminalistické aspekty dokazování 

 

Olga Vojtěchovská, Václav Krajník 

 

Abstrakt 

Autoři analyzují otázku volného hodnocení důkazů. Ukazují, že důkazy není možné volně 

hodnotit vzhledem k tomu, že jsou faktory, které už přešly z formy důkazního prostředku do 

podoby důkazu. Ten už nemůže být v žádném případě odmítnutý a jeho postavení v dokazování 

musí být řádně odůvodněné. Z hlediska kriminalistických aspektů, výsledky už jednou 

nařízeného zkoumání nelze odmítnout. Nemusíme s nimi souhlasit, ale nemůžeme je eliminovat 

bez písemného odůvodnění souvislostí a důvodů. 

 

Klíčová slova 

důkaz, důkazní prostředek, volné hodnocení, znalecké zkoumání 

 

Abstract 

The authors deal with the issue of free assessment of evidence. They show that that free 

assessment of evidence is not possible where there are factors that passed from the form of 

evidence into the form of proof. Such proof can no longer be rejected and its position in the 

evidence proceedings has to be justified.  Based on criminalistics aspects, results of an expertise 

assigned earlier cannot be rejected.  We do not need to agree with it, however, we cannot just 

eliminate it without giving a justification in writings as to context and grounds.  

 

Keywords 

Piece of evidence, proof, free assessment, forensic analysis  

 

Je nesporné, že při každém úředním řešení společenských otázek má dominantní postavení 

právo. Jen správným způsobem uzavřené věci se považují za definitivní a platné, které se musí 

vzít na vědomí, anebo s kterými se musíme smířit. Snad jen politika má v tomto směru navrch 

– vzhledem k právu, které je politice (snad???) podřízené.  

Při aplikaci práva je nevyhnutelné vyřešit nejen otázky právní – tedy hledat odpovědi na to, co 

(jaké) je účinné právo, které by se mělo v daném případě použít, ale též vyřešit otázky faktické 

– jaké byly rozhodující skutečnosti, na které právní normy aplikujeme, anebo které jsou 

rozhodující pro správnou aplikaci těchto norem. 

Pokusíme se analyzovat situaci z pohledu právní vědy – jaké jsou právní aspekty při aplikaci 

práva při dokazování v trestním řízení. 

Citát: …pro účely právního rozhodování je příslušná mimoprávní metodologie sekundární a 

slouží jen k zodpovězení právních otázek a vytvoření právních argumentů… 

Právní věda si tedy vyhrazuje právo transformace materiálních faktů do svých „norem“, aby 

rozhodovalo ne podle faktů, ale podle své – právní logiky… 
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Právní logika hodnocení materiálních faktů se opírá o dva „principy“ jejichž původ není znám 

– jde o volné hodnocení důkazů, hodnocení důkazů jednotlivě a v souvislostech. 

Známý princip VOLNÉ HODNOCENÍ DŮKAZŮ se nesprávně chápe a z volného hodnocení 

se ve skutečnosti udělalo svévolné hodnocení… Volné hodnocení neznamená, že důkaz 

můžeme odmítnout, musíme ho vzít v každém případě, ale jeho hodnocení musíme odůvodnit! 

Možnost odmítnutí důkazů, které se opírá o jejich volné hodnocení, naráží, jde-li o výsledky 

znaleckého zkoumání, které nelze jen tak svévolně odmítnout. Bylo-li jednou znalecké 

zkoumání nařízené, jeho výsledek lze odmítnout JEN odmítnutím znaleckého zkoumání, což je 

možné jen samostatným soudním řízením a rozhodnutím. 

Z uvedeného vyplývá, že je třeba přesně a přísně dodržovat definici důkazu a důkazního 

prostředku, přesto orgány činné v trestním řízení často používají namísto pojmu důkazní 

prostředek – pojem důkaz. Uvědomíme-li si, že důkaz je použitý důkazní prostředek…tak volné 

hodnocení se týká už uplatněných (vybraných) důkazních prostředků a tedy „volně“ se tím 

pádem nehodnotí důkazní prostředky, ale tyto se již staly důkazy a v tomto postavení už s nimi 

nemůžeme „volně nakládat a volně hodnotit“. Pojem volné hodnocení důkazů tedy nemůže 

existovat a existuje jen volné hodnocení důkazních prostředků… 

Mimo toho je třeba zaujmout stanovisko, zda je výsledek znaleckého zkoumání důkaz, anebo 

důkazní prostředek, tedy zda je možné tento výsledek volně hodnotit. Ukazuje se, že to tak 

jednoduché není a ŽE VÝSLEDEK ZNALECKÉHO ZKOUMÁNÍ lze odmítnout jen na 

základě samostatného soudního řízení a rozhodnutí a jde tedy spíš o DŮKAZ než o důkazní 

prostředek. 

Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že znalecké zkoumání poskytuje DŮKAZY a ty nelze 

eliminovat a na základě volného hodnocení odmítnout. Volné hodnocení závěrů znaleckého 

zkoumání nelze považovat za bezbřehou manipulaci s obsahem – výsledkem. Volné hodnocení 

znamená jen to, že tak, jak ho vnímáme a hodnotíme, tak to musíme písemně zadokumentovat 

a hlavně odůvodnit. 

Stejně, jako se často znevažují znalecké posudky z kriminalistiky a forenzních věd i posudky 

ad hoc tím, že se přepracovávají a přehodnocují formou „repusudků“ (revizních posudků), 

dochází k nevysvětlitelné manipulaci s „posudky“ z oblasti kriminalistické taktiky. 

Kriminalistická metoda VÝSLECH – použitá v trestním procesním úkonu výslechu – 

„vyprodukuje vlastně znalecký závěr“. Proč tedy vyslýcháme osobu po zadržení, v přípravném 

řízení a nakonec i v řízení soudním? Kolik je vlastně poté k dispozici posudků – výpovědí 

(výpověď je vlastně výsledek kriminalistického zkoumání)? Jde o jednoznačné znehodnocení 

znaleckého zkoumání (znaleckého posudku) – stejně, jako se to děje v případech 

kriminalisticko technických a forenzních posudků. Máme několik závěrů, ale abychom si hráli 

na ZÁKONNOST – tak na posudky vypracované po zadržení vystresovaného „pachatele“ ihned 

po zadržení NEBEREME OHLED. Na co jsme jej tedy vyslýchali? 

Je věcí trestního procesu – jedné z právních věd, aby toto vědecky odůvodnila. 

O ostatních procesních úkonech, které právo dovoluje opakovat, doplňovat, odstraňovat chyby 

už ani nemluvě… Máme tak opakované ohledání, doplňující ohledání, opakovanou 

prohlídku…a to jsme jen na začátku kriminalisticko taktických metod jako metod, procesních 

úkonů… Bude potřeba vrátit se k základům kriminalistiky a implementovat ji do práva – NE 

OPAČNĚ! 

Jak již bylo uvedeno – znalecké posudky z oblasti forenzních věd, technických věd 

vypracované ad hoc, jsou většinou přijímány bez výhrad v tom smyslu, že se k nim nikdo 

nevyjadřuje (mimo znalce tomu většinou nikdo nerozumí). Znalecké posudky z oblasti 
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kriminalistické techniky jsou předmětem častých polemik a bohužel častých bezdůvodných 

odmítání, zpochybňování, a to nejen z uváděných materiálních pochybení, ale i z důvodů 

principiálních (dosud obhajoba popírá a zpochybňuje daktyloskopii). 

Je potřeba ZÁSADNÍ ZMĚNA i v procesu znaleckého posudku Tak jak uváděl kolega JUDr. 

Jenča při workshopu zorganizovaném VŠFS na stejné téma, jako je současná 

konference…znaleckého posudku se nemůžeme „zbavit“ jinak, než samostatným soudním 

procesem. Nebude existovat žádné jeho „volné hodnocení“. Jednou nařízené znalecké 

zkoumání musí být součástí dalšího procesního řízení. Nemusíme s jeho závěry souhlasit, ale 

musíme uvést, proč nesouhlasíme – tedy proč nesouhlasí orgány činné v trestním řízení. Je 

jasné, že to bude klást mnohem větší nároky na kvalifikovanost nařízení znaleckého zkoumání, 

ale i znalců. Znalecké posudky se nebudou „reposuzovat“, nařizovat nové nebo k soudnímu 

jednání přinášet nové jako na trh – mohou se jen PŘEZKOUMÁVAT – a tam už je znalec ve 

velmi vysokém nebezpečí, že nese kůži na trh. 
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Vibračně spektroskopická analýza přípravků obsahujících 

anabolické steroidy 

 

Lucie Zajíčkováa*, František Králíka, Martin Kuchařb, Vladimír Setničkaa 

 

Abstrakt 

Anabolické steroidy jsou v dnešní době chápány především jako syntetické deriváty 

testosteronu, velmi často spojované s dopingem ve sportu. Kvůli zvyšujícímu se výskytu 

padělků těchto přípravků na trhu a volbě netypických matric, jejichž účelem je často ztížení 

případné analýzy, je třeba neustále vyvíjet nové analytické techniky pro spolehlivou identifikaci 

a charakterizaci těchto přípravků.  

V rámci této práce byly studovány možnosti využití infračervené spektroskopie

a chiroptických metod v analýze přípravků obsahujících anabolické steroidy. Bylo testováno 

celkem šest vzorků přípravku Sustanon 250, dva od společnosti MAXPRO a čtyři od firmy 

ORGANON. Jednalo se o olejové roztoky pro intramuskulární injekce. 

 

Klíčová slova 

Anabolické steroidy, vibrační spektroskopie, chiroptické metody, testosteron 

 

Abstract 

Nowadays, anabolic steroids are primarily understand as synthetic derivatives of Testosterone,

which are very often associated with doping in sport. Because of increasing occurrence of 

counterfeits of these substances on the market and atypical matrix selection, which frequently 

complicate analysis of the anabolic steroids, we need to develop new analytical methods for 

their detection. 

Within the experimental section of this work, infrared spectroscopy and chiroptical methods 

were utilized to study the samples containing anabolic steroids. Six samples of Sustanon 250 

altogether  were tested, two of them from the MAXPRO company a four from ORGANON. All 

samples were oily solution for intramuscular injection. 

 

Key words 

Anabolic steroids, vibrational spectroscopy, chiroptical methods, testosterone 

 

1. Úvod 

 

Skupina látek označovaná jako anabolické steroidy byla primárně vyvinuta pro léčebné účely. 

Jsou využívány například u HIV pozitivních pacientů k nárůstu tělesné hmoty a zabránění 

selhání orgánů nebo pro léčbu mužského hypogonadismu. V současné době jsou však 

anabolické steroidy nejčastěji spojovány s dopingem u sportovců. Jedním z hlavních důvodů 

zneužívání těchto látek je jejich anabolická aktivita, která podporuje zvýšenou tvorbu 

kontraktilních bílkovin, což vede k rychlejšímu nárůstu svalové hmoty během tréninku a tím 
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ke zvýšení výkonnosti sportovce. I přesto, že Světová antidopingová agentura (WADA) uvedla 

anabolické steroidy na seznam zakázaných látek, a to za všech okolností (i mimo sportovní 

soutěže), jsou mezi sportovci stále často zneužívány.

Kromě účinku na svalovou hmotu byla v rámci studií dlouhodobého neterapeutického užívání 

derivátů testosteronu pozorována i řada negativních vedlejších účinků na lidský organismus, 

jako agresivita, deprese, sebevražedné chování či negativní vliv na kardiovaskulární systém. 

Jejich neterapeutické používaní je tedy podstatným celosvětovým problémem ohrožujícícím 

veřejné zdraví, a to především z důvodu stále častějšího zneužívání těchto steroidů 

mladistvými. 

Strukturně jsou anabolické steroidy velmi podobné přirozenému androgennímu hormonu 

testosteronu (Obr. 1). Jedná se tedy o syntetické deriváty testosteronu, které díky těmto 

chemickým modifikacím často vykazují vyšší anabolickou aktivitu.  

 

Obr. 1 - Chemická struktura testosteronu a jeho syntetických derivátů5 

 

Registrované léčebné přípravky obsahující anabolické steroidy jsou vydávány pouze na 

lékařský předpis, a proto se často zneužívají přípravky volně dostupné na internetovém trhu, u 

kterých nelze zcela zaručit složení uvedené na obalu přípravku. Za účelem odhalování padělků 

léčiv a identifikace látek obsažených v daných preparátech byla v minulosti využita řada 

analytických technik. Velmi často se jedná například o chromatografické techniky v kombinaci 

s hmotnostní spektrometrií2. Důležitou roli zde hrají i spektroskopické metody, především 

infračervená (IR) a Ramanova spektroskopie, jejichž nespornou výhodou je minimální 

předúprava vzorku, jednoduchost a rychlost analýzy, ale i možnost použití v terénu5. 

Cílem této práce bylo zjistit aplikační možnosti jednak chiroptické spektroskopie, a to 

elektronového cirkulárního dichroismu (ECD), a již zmiňované techniky IR spektroskopie 

v oblasti analýzy přípravků s obsahem anabolických steroidů. 

IR spektroskopie je analytická metoda, která využívá interakce infračerveného záření s hmotou, 

tedy studovaným materiálem (vzorkem). Základní podmínkou, aby se v IR spektru objevil 

absorpční pás příslušející nejlépe charakteristické vibraci dané vazby v molekule, je nenulová 

změna dipólového momentu během vibračního přechodu. V případě této práce byla 

analyzována pouze střední část infračervené oblasti, která zaujímá rozmezí od 4000 do  

200 cm-1.  
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ECD je chirální verzí klasické absorpční spektrometrie, která využívá rozdílné interakce 

analytu s levotočivě a pravotočivě kruhově polarizovaným zářením v ultrafialové a viditelné 

oblasti spektra6. 

 

2. Experimentální část 

 

2.1. Analyzované vzorky 

V rámci experimentu bylo analyzováno celkem šest vzorků Susanonu 250 pro injekční aplikaci 

poskytnutých Kriminalistickým ústavem Praha prostřednictvím Ing. Martina Kuchaře, Ph.D.  

z Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních přírodních látek VŠCHT Praha. 

Charakteristika jednotlivých vzorků je uvedena v Tabulce 1. Analyzované preparáty by měly 

být na základě dostupných informací stejného složení uvedeného v Tabulce 2. Následná 

spektroskopická analýza nevyžadovala náročnější přípravu vzorků, v případě měření pomocí 

ECD šlo pouze o desetinásobné naředění vzorků arašídovým olejem značky COOP na 

koncentraci 25 mg/ml.

 

Tab. 1 - Charakteristika analyzovaných vzorků Sustanonu 250 

Označení 

vzorku 

Název 

přípravku 
Výrobce 

Poskytnuté 

množství 

vzorku 

bez označení 

SUSTANON 

250 

(250 mg/ml) 

ORGANON (šarže 745322XV) 1 ml 

10109/15 ORGANON (šarže 745322XV) 1 ml 

209550/14 ORGANON (šarže 745322XV) 1 ml 

10100/15 ORGANON (šarže 520254XV) 1 ml 

214056/14 
MAXPRO (šarže MP918T) 

~ 0.5 ml 

9277/15 ~ 0.5 ml 

 

Tab. 2 - Složení vzorků Sustanonu 250 

Vzorek API Pomocné látky 

bez označení 

Testosteron propionát: 30 mg/ml 

Testosteron fenylpropionát: 60 mg/ml 

Testosteron isokaproát: 60 mg/ml 

Testosteron dokanoát: 100 mg/ml 

Arašídový olej, 

Benzylalkohol 

(100 mg/ml) 

10109/15 

209550/14 

10100/15 

214056/14 

9277/15 

 

Dále byly analyzovány i tři analytické standardy, konkrétně (i) Testosteron propionát, (ii) 

Testosteron isokaproát a (iii) Testosteron dokanoát, vše od firmy Sigma-Aldrich. Jelikož se 

jednalo o pevné práškové standardy, navážky jednotlivých standardů byly rozpuštěny  
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v arašídovém oleji (COOP). Jejich výsledná koncentrace odpovídala jejich obsahu ve vzorcích. 

Ke zvýšení rozpustnosti standardů v oleji byl využit přídavek benzylalkoholu od firmy Merck.

2.2. Přístrojové vybavení 

2.2.1. IR spektroskopie 

Pro posouzení aplikačních možností IR spektroskopie byla využita technika zeslabeného 

úplného odrazu (ATR), která v praxi patří mezi nejpoužívanější7.  

K analýze byl využit IR spektrometr s Fourierovou transformací (FT-IR) iSTM 50 značky 

Nicolet (Obr. 2) s diamantovým krystalem. Pomocí čistého arašídového oleje byly 

optimalizovány podmínky měření, konkrétně počet scanů na hodnotu 128 a rozlišení na  

4 cm-1. Před každým měřením bylo změřeno pro korekci i spektrum samotného pozadí. 
 

Obr. 2 - NicoletTM iSTM 50 FT-IR spektrometr  

(zdroj: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/912A0760) 

 

2.2.2. Spektroskopie ECD 

K měření ECD byl použit J-815 CD spektrometr značky Jasco (Obr. 3) profukovaný inertní 

atmosférou plynného dusíku. Nejprve byly optimalizovány parametry měření (Tab. 3). K tomu 

byl využit desetkrát naředěný neoznačený vzorek Sustanonu 250. Měření probíhalo ve speciální 

skládané křemenné kyvetě, která poskytuje měrnou optickou dráhu o délce 10 μm (Hellma 

Analytics).  

 

ATR krystal: místo aplikace vzorku 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/912A0760
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(zdroj: http://www.jascoint.co.jp/asia/products/spectroscopy/cd/j815.html) 

 

Tab. 3 - Optimalizované parametry měření ECD 

Start: 400 nm Data pitch: 0,1 nm 

End: 220 nm Start mode: Immediately 

Sensitivity: Standard Scanning mode: Continous 

D. I. T.: 8 sec Scanning speed: 20 nm/min 

Band width: 1 nm  Acummulations: 4 

 

3. Výsledky a diskuze 

 

3.1. IR spektroskopie 

Jako první byl analyzován pomocí ATR FT-IR samotný arašídový olej (Obr. 4). Arašídový olej 

by obecně měl být složen z 99 % z nasycených a nenasycených mastných kyselin, konkrétně 

z kyseliny linolové, olejové, palmitové a stearové8. Pro porovnání spektrální variability různých 

arašídových olejů byl zakoupen ještě další arašídový olej značky OLITALIA. Na první pohled 

je zřejmé, že absorpční spektra obou vzorků arašídového oleje jsou velmi podobná, rozdíl lze 

pozorovat pouze v intenzitách některých pásů, což může být způsobeno odlišným poměrem v 

obsahu jednotlivých mastných kyselin v oleji. V případě oleje značky OLITALIA lze pozorovat 

i mírně odlišný průběh základní linie.  

Na základě znalosti obecného složení oleje lze pak předpokládat výskyt určitých 

charakteristických pásů ve spektru. První pás 2919 cm-1 je typický pro antisymetrickou vibraci 

ν(-CH2) a druhý pás 2850 cm-1 odpovídá symetrické vibraci ν(-CH2) alifatických řetězců. 

Deformačním vibracím alifatických skupin (-CH2, eventuálně -CH3) odpovídají pásy 1464  

a 1377 cm-1. Projev dlouhých alifatických řetězců mastných kyselin lze zaznamenat také 

prostřednictvím pásu 723 cm-1 (kývavá vibrace -CH2 v dlouhých řetězcích). Další velmi 

výrazný pás se nachází okolo hodnoty vlnočtu 1745 cm-1 a náleží vibraci ν(C=O) esterové 

funkční skupiny. S touto skupinou je spjat i pás 1160 cm-1 (vibrace ν(C–O) v kombinaci

s ν(C–C) esterové skupiny).  

Obr. 3 - J-815 CD spektrometr firmy Jasco  
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Obr. 4 - IR spektra arašídových olejů zn. COOP a OLITALIA 

 
 

Na Obr. 5 je zobrazeno pro porovnání spektrum arašídového oleje (COOP) a spektrum 

neoznačeného vzorku Sustanonu 250. Oblast spektra nad 1700 cm-1 jeví velmi podobný 

charakter jako spektrum samotného arašídového oleje. Důvodem jsou silné vibrační pásy 

pocházející od alifatických řetězců mastných kyselin, které jsou v oleji zastoupeny ve velkém 

množství. V oblastech pásů 2919 a 2850 cm-1 k signálu přispívají valenční vibrace -CH2 a -CH3 

skupin jednotlivých forem testosteronu. Kromě těchto pásů se ve spektru vyskytují rovněž pásy 

1464 cm-1 a 1377 cm-1 (deformační vibrace -CH2, eventuálně -CH3). 

Pro enolickou formu 4-en-3-onů molekul testosteronu je pak charakteristický slabý pás 1674 

cm-1. V oblasti okolo 700 cm-1 se nachází celá řada dalších pásů a i zde lze předpokládat výskyt 

signálu odpovídajícího skeletální vibracím testosteronu. Jednotlivé formy testosteronu 

obsažené v přípravku Sustanon 250 se z chemického hlediska liší substitucí. Například esterová 

vazba poskytuje charakteristický pás 1745 cm-1 (ν(C=O)) dále pak 1272 a 1160 cm-1 (ν(C–O–

C)). Zajímavá je změna intenzity pásů v oblastech, kde absorbuje i samotný arašídový olej. 

Nižší intenzita těchto pásů ve vzorku Sustanonu by mohla být způsobena právě arašídovým 

olejem. Jak již bylo pozorováno ve spektrech samotných arašídových olejů (Obr. 4), intenzity 

pásů se mohou do jisté míry lišit, a je proto pravděpodobné, že samotný olej použitý při výrobě 

analyzovaných přípravků by mohl poskytovat nižší intenzity pásů než oleje použité v tomto 

experimentu. Ke snížení intenzity pásů u vzorku dále mohou přispívat i vzájemné interakce 

oleje a účinných látek. 
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Obr. 5 - IR spektrum arašídového oleje (COOP) a vzorku Sustanonu 250 (bez označení) 

 

 

Následně byla změřena spektra standardů rozpuštěných v oleji a ta byla porovnána se spektrem 

neoznačeného vzorku Sustanonu 250 (Obr. 6). Při porovnání samotných spekter standardů 

nebyly pozorovány výrazné rozdíly v charakteru pásů, což je pravděpodobně způsobeno jednak 

velmi podobnou chemickou strukturou všech forem testosteronu a také olejovou matricí, která 

poskytuje velmi výrazné pásy. Určitý vliv na charakter spektra mají i vzájemné interakce oleje 

s jednotlivými standardy (případně mezimolekulární interakce samotných standardů). Na první 

pohled lze usoudit, že charakter pásů ve spektru vzorku Sustanonu odpovídá pásům ve 

spektrech standardů. Rozdílné jsou opět pouze intenzity některých pásů, což, jak již bylo 

zmíněno dříve, je pravděpodobně způsobeno arašídovým olejem a možnými interakcemi oleje 

a jednotlivých forem testosteronu.  

Spektra všech změřených vzorků Sustanonu 250 (Obr. 7) vypadají velmi podobně, odlišnosti 

lze vidět především v intenzitách některých pásů. Tyto odlišné intenzity lze pozorovat 

především u vzorků s různou šarží nebo jiným výrobcem. Například vyšší intenzitu pásů 

v oblasti 1270 a 708 cm-1 poskytují vzorky od výrobce MAXPRO, přitom spektra obou vzorků 

MAXPRO při vzájemném porovnání jsou téměř totožná. Stejně tomu je i u spekter vzorků 

stejné šarže značky ORGANON. Lišící se intenzitu pásu u 1740 a 1150 cm-1 lze pozorovat ale 

u vzorku ORGANONU 10100_15, který jako jediný pochází z odlišné šarže.  
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Obr. 6 - IR spektra změřených standardů v oleji a neoznačeného vzorku Sustanonu 

 

 

Obr. 7 - IR spektra vybraných vzorků  Sustanonu 250 
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3.2. ECD 

I v případě měření ECD byl nejprve analyzován čistý arašídový olej (COOP) a následně 

porovnán se změřeným spektrem druhého arašídového oleje (OLITALIA). U obou olejů byl 

pozorován podobný charakter spektra a prakticky žádná optická aktivita. 

Se spektrem oleje (COOP) bylo také porovnáno spektrum neoznačeného vzorku Sustanonu 

(Obr. 8).  Na první pohled je zřejmé, že spektra ECD nejsou oproti ATR spektrům zdaleka tolik 

bohatá na pásy. V případě vzorku Sustanonu jsou viditelné pouze dva. První negativní pás 

v oblasti 340–300 nm a druhý intenzivnější pozitivní v oblasti 260 až 220 nm. Spektrum pod 

hranicí 220 nm obsahovalo silné absorpční pásy oleje, proto nebylo možné v této části 

ultrafialového spektra provést relevantní analýzu. V aplikačních listech firmy Jasco byl nalezen 

případ experimentálního měření steroidů, mezi kterými bylo měřeno i spektrum ECD 

testosteron propionátu. I přestože firma Jasco analyzovala vzorky testosteronu propionátu 

v roztoku dioxanu, vykazují takto naměřená spektra výraznou podobnost se spektry získanými 

v rámci této studie9.  

Obr. 9 zobrazuje spektra naměřených standardů, které byly naředěny na koncentrace 

odpovídající jejich množství v analyzovaných vzorcích pomocí ECD, která vykazují podobný 

charakter jako spektrum vzorku Sustanonu. 

Jako poslední byla změřena spektra vzorků Sustanonu 250 (Obr. 10). Na rozdíl od IR spekter 

nejsou pozorovány prakticky žádné rozdíly mezi vzorky různých výrobců, popřípadě u různých 

šarží jednoho výrobce.  

 

Obr. 8 - ECD spektrum arašídového oleje (COOP) a neoznačeného vzorku Sustanonu 

(10x ředěný) 
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Obr. 9 - ECD spektra standardů testosteronu 

 

 

Obr. 10 - ECD spektra vybraných vzorků Sustanonu 250 (10x ředěné) 
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4. Závěr 

 

Měření olejových přípravků s obsahem anabolických steroidů pomocí techniky ATR FT-IR 

představovalo velmi jednoduchý a rychlý způsob analýzy složení. Mírně limitující byla olejová 

matrice vzorků a měřených standardů, kvůli které zanikla podstatná část charakteristických 

pásů pro jednotlivé formy testosteronu především v oblasti nižších vlnočtů a spektra všech 

měřených standardů tak vykazovala téměř totožný průběh. Ve spektrech naměřených vzorků 

však odlišnosti byly pozorovány, a to především u spekter odlišných výrobců a mírné odchylky 

byly vidět i u spekter vzorků jednoho výrobce, ale různých šarží. Z naměřených dat lze tedy 

usoudit, že IR spektroskopie představuje bezpochyby užitečný nástroj v analýze vzorků 

obsahující anabolické steroidy. 

ECD spektra představovala chudší zdroj informací o složení vzorku, na rozdíl od IR 

spektroskopie, však olejová matrice neměla při samotném měření tak výrazný vliv na výsledný 

tvar spektra. Důvodem byla prakticky nulová optická aktivita oleje, a proto pozorované pásy v 

ECD spektru vzorku byly připsány optické aktivitě vzorku Sustanonu, respektive chiralitě 

molekul testosteronu. Téměř totožný charakter spektra vykazovala i naměřená spektra 

společností Jasco. V případě samotných vzorků Sustanonu však nebyly pozorovány výrazné 

rozdíly mezi různými výrobci či šaržemi. 
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