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Předmluva
V březnu tohoto roku měla proběhnout vědecká konference „Trestně právní a
kriminalistické aspekty dokazování 2020“. V době rozsáhlých příprav musela být konference
odvolána z důvodů nouzového stavu koronavirové epidemie. Jsme toho názoru, že tvůrčí
aktivita autorů si zasluhuje publikování, a tak zaslané příspěvky předkládáme v tomto sborníku.
Sborník přináší nejen nové vědecké i praktické poznatky z pohledu kriminalistiky,
trestního práva, bezpečnosti a příbuzných vědních oborů (kriminologie, forenzních věd,
managementu a práva), ale nastínil i nové aktuální přístupy k řešení globální bezpečnosti
z různých úhlů pohledu. Ve sborníku jsou prezentovány i příspěvky týkající se obranné
strategie, využití zpravodajských informací v trestním řízní, byla glosována práva z různých
aspektů, byly prezentovány aspekty bezpečnostní doktríny, strategie a bezpečnosti politiky
států a EU.
V rámci bezpečnostního výzkumu jsou uvedena různá témata v návaznosti na aktuální
bezpečnostní otázky a byl také prezentován návrh bezpečnostního výzkumu zaměřeného na
problematiku rozvoje bezpečnostních věd. Jsme rádi, že do sborníku vědeckých prací kromě
zájemců z akademického prostředí, bývalých i současně spolupracujících vysokých škol,
bezpečnostně právních, bezpečnostně manažerských a právních fakult v ČR a na Slovensku,
přispěli i další noví účastníci z bezpečnostní, kriminalistické a právní praxe. Proto věříme, že
ve sborníku se podařilo identifikovat řadu teoretických i praktických problémů, kterým se
v rámci další vědecké a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti trestního práva, kriminalistiky a
bezpečnostního výzkumu budeme věnovat a snažit se je integrovat do větších tematických celků
ve prospěch zlepšení dokazování v trestním řízení, ale i konstituování policejních a
bezpečnostních věd a právní, policejní a bezpečnostní praxe.
JUDr. Markéta Brunová, PhD., LL. M.
editorka sborníku
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Prověrka loajality zaměstnanců s využitím fyziodetekce
Examination of emloyees loyalty using physiodetection
František Brabec1
Abstrakt
Fyziodetekční metoda je nově se prosazujícím prvkem do soukromé detektivní činnosti a to
s ohledem na požadavky klientů (zejména organizací), kteří se mylně domnívají, že dosáhnou
ve sledovaných případech rychlého, levného a průkazného výsledku řešení. Výsledek
fyziodetekčního vyšetření vyžaduje důkladnou odbornou kriminalistickou – detektivní i soudně
znaleckou interpretaci. Takovým případem je i fyziodetekční vyšetření s cílem prokázání
loajality či neloajality zaměstnanců na významných pracovních pozicích (funkcích) a všude
tam kde je riziko či ohrožení narušení informační bezpečnosti.
Klíčová slova
Fyziodetekce, fyziodetekční vyšetření, kriminalistická a detektivní interpretace, prokazání
loajality, informační bezpečnost.
Abstract
The physiodetection method is a newly emerging element in private detective activities with
regard to the requirements of clients (especially organizations) who mistakenly believe that they
will achieve a quick, cheap and conclusive result of the solution in the monitored cases. The
result of physiodetection examination requires thorough professional forensic - both detective
and forensic expert interpretation. Such a case is physiodetection examination in order to prove
loyalty or disaffection of employees in important positions (functions) and wherever there is a
risk or threat to information security breach.
Key words
Physiodetection, physiodetection examination, forensic and detective interpretation,
demonstration of loyalty, information security.
Úvod
Fyziodetekční metoda je nově se prosazujícím prvkem do soukromé detektivní činnosti
a to s ohledem na požadavky klientů (zejména organizací), kteří se mylně domnívají, že
dosáhnou ve sledovaných případech rychlého, levného a průkazného výsledku řešení.
Rychlého, ve srovnání s klasickými postupy levného, ale nikoliv absolutně levného, a
relevantního výsledku pomocí fyziodetekčního vyšetření lze dosáhnout, ale není to tak
jednoduché, jak se často klienti domnívají. Domnívají se, že tím odstraní všechny ostatní
(nákladné) detektivní metody (postupy). Též se domnívají, že jde o jasný důkaz viny či neviny
u dotazované osoby. Výsledek fyziodetekčního vyšetření vyžaduje důkladnou odbornou
kriminalistickou – detektivní i soudně znaleckou interpretaci. Zapomínají však, že tato metoda
je velmi odborně a organizačně složitá na přípravu. Rovněž si neuvědomují, že reakce
dotazovaného jsou determinovány stavem zdraví a k posouzení tohoto komplexu, že je nutné
zajištění vysoce kvalifikovaných odborníků a to jak ze strany lékařů, psychologů, tak ze strany
soukromých detektivů. Tím je ovlivněna i výsledná cena fyziodetekčního vyšetření. Přesto
existují případy, kdy se fyziodetekční vyšetření rozhodně vyplatí. Takovým případem je i
fyziodetekční vyšetření s cílem prokázání loajality či neloajality zaměstnanců na významných

1

JUDr. František Brabec, čestný prezident České komory detektivních služeb; Výkonný ředitel České sekce
ESBOC (EUROPEAN SECURITY BRANCH ORGANIZATIONS CLUB), Viceprezident V.I.P. CLUBU IPA
(International Police Association).
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pracovních pozicích (funkcích) a všude tam kde je riziko či ohrožení narušení informační
bezpečnosti.
Tím rozhodně neříkáme, že fyziodetekce nemá důkazní hodnotu. Právě naopak, důkazní
hodnota fyziodetekce je velmi vysoká. Problém, je, ale dosud v jejím uznání jako soudní důkaz.
Ale ani to není tak zcela jednoznačné. Jde pouze o subjektivní pohled některých orgánů činných
v trestním řízení. V této souvislosti nám, ale o to nejde. Pro posouzení či vyvrácení loajality
zaměstnanců je důvěryhodnost fyziodetekčního vyšetření téměř stoprocentní.
Kontrola personálu (SKREENING)
 Příjem do zaměstnání.
 Propouštění.
 Plánované kontroly pracujícího personálu.
SKREENING (SCREENING - třídit, ověřovat spolehlivost). Výběr spolehlivých,
loajálních a příslušných pracovníků je nejdůležitějším úkolem pro vedoucí všech podniků.
Neúspěšná sbírka personálu obvykle přispívá k důležitým morálním a finančním ztrátám ve
společnosti. Současní vedoucí podniků začínají plně chápat neoddělitelnou roli personálu v
úspěchu nebo neúspěchu jejich organizací, a používají nové efektivní metody výběru uchazečů
o zaměstnání a periodické kontroly fungujících pracovníků. Cíl těchto kontrol, rychle odhalit
činitele rizika mezi vybraným personálem, uskutečnění kvalitního výběru odborných a řádných
pracovníků, což je zvláště aktuální v souvislosti se silně konkurenčním prostředím na
současném trhu.
Hlavní přednosti používané metody před tradičními druhy práce s kandidáty na pracovní
místo:
 pořízení informace, kterou není možné získat pomocí tradičních akcí týkajících se
kontroly kandidátů nebo zaměstnanců,
 získání informace, stěžejní pro zaměstnavatele, je doprovázeno minimálními náklady
na čas, materiální a lidské zdroje“2.
Základní aspekty informační bezpečnosti
Ochrana hmotného majetku a osobní bezpečnosti osob je velmi významnou součástí
celkové bezpečnosti organizace (podniku, společnosti, firmy, úřadu, instituce – dále jen
organizace). Daleko závažnější a také složitější je ochrana informační bezpečnosti. Dojde-li ke
krádeži majetku, poškození majetku, požáru či výbuchu jsou to velmi vážné škody, ale škody
nahraditelné. Dojde-li k zcizení či jinému zneužití významných informací, například KNOW
HOW, výsledků výzkumu, informací o připravovaných kontraktech apod., jsou to často škody
nenahraditelné a mohou vést k naprostému krachu organizace. Informace jsou hybnou silou
procesu soutěžení (konkurenčního boje), proto v této souvislosti mluvíme o tzv. „soutěživém
zpravodajství“ či konkurenčním zpravodajství (CI – COMPETTITIVE INTELLIGENCE),
s cílem zachovat si své místo v honu za ziskem, za zachování nebo zvýšení podílu trhu.
Informační výhoda představuje konkurenční výhodu. Informační bezpečnost představuje:
 Bezpečný a funkční informační systém.
 Zajištění optimálního množství informací potřebných pro rozhodování a zajištění aktivit
(ofenzivní zpravodajství).
 Informační ochranu (obranné zpravodajství).

2

PLATINUM: http://www.platinum-ss.cz/.
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Zdroj: autor
Při definování požadavků na ochranu informací je třeba si odpovědět na následující okruhy
otázek:
 které informace, data, počítačové a komunikační systémy je třeba považovat za důvěrné,
které představují chráněné osobní údaje (zákon 101/2000 Sb.), obchodní tajemství
(Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Ve znění pozdějších novel a doplnění), zvláštní
skutečnosti (Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení) či dokonce utajované informace
(Zákon č. 412/2005 Sb. o utajovaných skutečnostech), jsou hlavní elementy těchto
chráněných systémů a proč je třeba je chránit,
 jak dlouho je třeba určité informace a data uchovávat v tajnosti a proč,
 co je již známo nebo o čem lze předpokládat, že je známo a proč,
 které útvary organizace a které osoby budou s daným okruhem informací
seznámeny, v jakém rozsahu a proč je to nutné,
 které osoby spadají do okruhu pracovníků, kteří vytvářejí rozhodnutí, strategii,
pracují na vývoji, výzkumu atd.
Existují dvě možnosti úniku informací.
 nespolehlivost a selhání lidského faktoru,
 nespolehlivost a selhání technických systémů.
Není vážnějším problémem technická ochrana informací – elektronických informačních
systémů, počítačových systémů či systémů komunikačních. Nejrizikovějším faktorem je ale
lidský faktor. A nakonec dojde-li k selhání techniky je to ve svém důsledku selhání lidského
faktoru. Techniku musel někdo vyprojektovat, vyrobit, navrhnout její použití, nainstalovat,
obsluhovat a servisovat. Dojde-li k selhání techniky, došlo k selhání lidského faktoru
v uvedeném řetězci. Přesto, že informační bezpečnost má celou řadu zaměření ochrany, nás
v této souvislosti zajímá především personální bezpečnost.
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Zdroj: autor
Personální bezpečnost:
 vymezení rozsahu prověrky nových i stávajících zaměstnanců,
 vymezení dohledu nad osobami, které odešly z organizace, pověst, kontakty, činnost,
jednání…
Prověrku personální bezpečnosti – loajality zaměstnanců je možno provádět:
 Jednou z forem detektivní a zpravodajské činnosti – detektivně zpravodajskými
prověrkami zájemců o zaměstnání (především o posty v managementu, nebo u nichž je
předpoklad práce s chráněnými informacemi), či periodickými prověrkami stávajících
zaměstnanců, zejména při podezření z úniku informací.
 Metodou fyziodetekčního vyšetření (laicky detekce lži) zájemců o zaměstnání,
periodickými vyšetřeními zaměstnanců či při podezření z úniku informací (u stejné
kategorie jako u detektivně zpravodajské prověrky).
Prověrka loajality zaměstnanců má zákonný podklad v obsahu detektivní činnosti,
zakotveném v § 6a odst. 2 živnostenského zákona „…, vyhledáváním protiprávních jednání
ohrožujících obchodní tajemství….“ Způsob vyhledávání zákon nestanoví, a proto platí zásada
„co není zakázáno je dovoleno“. V žádném zákoně není zakázáno využití ani detektivně
zpravodajské prověrky ani fyziodetekčního vyšetření.
Fyziodetekční vyšetření při prověrce loajality
Prověrka loajality zaměstnanců pomocí fyziodetekce může být prováděna:
 Jako samostatné fyziodetekční vyšetření.
 Nebo jako součást psychologického vyšetření, kdy fyziodetekce slouží k objektivizaci
psychologické diagnostiky.
Principem fyziodetekčního vyšetření je:
 Vyvolání psychické reakce prověřované osoby na kladené diferentní (kritické) a
indiferentní (nekritické) podněty.
 Registrace odezvy průběhu psychických podnětů prověřované osoby na periferii
organizmu.
 Odborná interpretace hodnot zjištěných registrací odezvy na periferii organismu.
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Zdroj: autor
Fyziodetekční vyšetření je založeno na principu emocionálních změn vyvolaných rekcemi
na kladené kritické (diferentní) otázky. „Emocionální změny se promítají do celého
lidského organizmu, a proto je lze z teoretického hlediska zaznamenat na základě pozorování
kterékoliv oblasti tohoto organizmu. Experimentální psychologie a všechny ostatní disciplíny
zabývající se touto sférou a využívající zjištěné poznatky, obvykle však vycházejí jen z několika
ukazatelů takovýchto změn. Ukazatele jsou voleny tak, aby umožnily sledování změn a jejich
registraci“3 Emocionální změny lze zaznamenávat nejen z teoretického, ale i praktického
hlediska. To představuje základní východisko fyziodetekce.
Jednotlivé aspekty emočních zážitků označujeme jako tenze, což představuje:
 buď stupeň napětí.
 nebo stupeň uvolnění.
Napětí na jedné straně a uvolnění na straně druhé (jeden a druhý pól) je možno
považovat za projev oscilací akční hladiny. Akční hladinu pak lze objektivně identifikovat
v podobě fyziologických ukazatelů. Aktivační teorie emocí je založena na teorii aktivačního
systému. „Významná je skutečnost, že emoce souvisejí s nepodmíněnými reflexy. Na podkorové
procesy má řídící vliv mozková kůra. V mozkové kůře je také uložena paměť. S ohledem na
skutečnost, že lidské emoce souvisejí a jsou těsně spjaty s tzv. druhou signální soustavou je
možno je vyvolat i slovem. Tudíž kladenými otázkami (kritickými otázkami) tj. otázkami
spojenými s určitými prožitky a zážitky uloženými v paměti, jsou vyvolány emocionální reakce,
které nacházejí svou odezvu ve vegetativní soustavě a prostřednictvím ní je možno je
registrovat“4.
Polygrafy
Vyskytují se polygrafy západní nebo Ruské provenience. V minulosti se používaly
polygrafy s následujícím snímáním veličin, někde se používají i nyní:
1. EKG;
2. EEG;
3. tepová frekvence;
3

WIDACKI, J. Několik poznámek o zkoumání vlivu emocí na změnu hlasu jako metody zjišťování pravdy. Čsl.
kriminalistika, č. XI/1978 č. 2, s. 152.
4
KAMENÍK, J., F. BRABEC a kol. Komerční bezpečnost. Praha: Vydavatelství ASPI 2007.
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4. dechová frekvence;
5. galvanická reakce;
6. teplota těla.
Moderní polygraf 6 ti svodový bez připojení nebo s připojením k PC:
1. Hrudní dechová frekvence.
2. Brániční (břišní) dechová frekvence.
3. Kožní odpor (galvanická reakce).
4. Krevní tlak.
5. Tep.
6. Hlas.

Zdroj: autor
Polygraf s připojením k PC, 8mi svodový:
1. Vrchní (prsní) dech.
2. Spodní (břišní) dech.
3. Kožní galvanický odpor.
4. Registrace změny arteriálního tlaku.
5. Registrace proti působení testováni pomocí svalového tremoru.
6. Registrace řečového signálu (hlasová analýza).
7. Fotopletizmograma.
8. Registrace emocionálního stavu (speciální škály, díky kterým je možnost vidět emocionální stav,
agresivitu a samokontrolu testovaného, umožňuje vidět, zdali člověk používal léky anebo alkohol5.

Zdroj: autor
5

http://www.platinum-ss.cz/

11

Analýza hlasu
Je třeba rozlišovat „identifikaci hlasu“ jako ztotožňování dvou a více hlasů a „analýzu
hlasu“ jako proces fyziodetekčního vyšetření. Analyzátor hlasu sleduje odraz průběhu
psychické reakce na hlasivkách. Pro detektivní a zpravodajskou činnost vhodný především tím,
že je možno použít bez vědomí osoby a stačí pouze na skrytý kvalitní magnetofon (nejlépe
digitální) nahrát řízený rozhovor s vytěžovanou osobou a tento záznam vyhodnotit na přístroji
analýzy hlasu. I v řízeném rozhovoru jde o to klást indiferentní a diferentní otázky.

Zdroj: www. pcworld.cz/software/pc-world-5-2007-obsah-dis...
Termovize

Zdroj: www.designtech.cz/c/it-reseni/pouzivame-termo
Pomocí termovize se sleduje odraz průběhu psychické reakce na změně teploty těla. I
termovize je možno použít skrytým způsobem a registrovat odezvy průběhu psychických
reakcí na kladené otázky na periferii organizmu vdaném případě změny teploty těla. Jako
vhodné pro přesnější výsledek vyšetření je souběžné použití analyzátoru hlasu a termovize.
12

Aktivaciometr model 6A model 9K
Aktivaciometr model 6a model 9k – jde o velmi zajímavý přístroj k psychické i
somatické diagnostice. Aktivaciometr patří do řady přístrojů, které byly vyvinuty a používány
v rámci ruského kosmického programu a nacházejí efektivní uplatnění i v dalších oblastech a
oborech, zejména v pracovní psychologii, personalistice, řízení lidských zdrojů, klinické
medicíně, sportovním lékařství apod.

Zdroj: autor
„Diagnostická praxe s AC 9 K přináší obsahově velmi bohatá, ale zejména objektivní
data, využitelná pro profesní výběr i do mimořádně náročných specializací (střelci, včetně OPU,
řidiči, pyrotechnici, potápěči, vyjednávači atd.) Individuální měření přístrojem AC 9 K
vyžaduje asi 1 hodinu pracovního času a získané výsledky dovolují formulaci relevantních
psychologických závěrů o zkoumané osobě“6.
Fyziodetekčním vyšetřením lze zajistit odpovědi na:
 Celkové motivační zaměření, hodnotová orientace, případně objektivizace
psychologické diagnostiky.
 Kontrola pravdivosti údajů v životopisu. Skutečný stav faktů v životopisu, který se
může stát podkladem pro vyděračství nebo manipulaci zvenčí.
 Skutečné (utajované důvody zájmu o nástup nebo nástupu do zaměstnání (zaměření na
konkurenty, kriminální struktury, plánování protiprávních jednání, zcizení informací,
narušení informačních systémů atd.).
 Kontrola pravdivosti dokumentů (občanský průkaz, vysvědčení, diplom, atd.).
 Skutečné utajované důvody odchodu z předcházejícího pracovního místa.
 Celkové motivační zaměření, hodnotová orientace.
 Objevení nedostatečné odbornosti, nedbalého vztahu k vyřízení služebních povinností
na minulém místě práce.
 Darebáctví, rozkrádání (včetně informačního) na minulém místě práce, korupci, příjem
úplatků, využití služební pozice a času v osobních a zištných cílech, práce pro
konkurenta.
 Konfliktnost (stupeň účasti, inspirátor). Objevení zón konfliktu, konfliktních situací.
 Vedlejší zákonné a nezákonné zdroje příjmu.
 Nežádoucí kontakty (kontakty na manažery konkurenčních společností, organizací
apod.
6

KAMENÍK, J., F. BRABEC a kol. Komerční bezpečnost. Praha: Vydavatelství ASPI 2007.
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Styky s kriminalitou a kriminálně závadovými osobami v minulosti i současnosti.
Existence utajovaných odsouzení a administrativních - správních porušení (přestupková
řízení apod.) Protiprávní postupy.
 Udržování kontaktů s konkurentem případně spolupráce s konkurencí, vazba na
pracovníky a organizační uskupení ofenzivního, vlivového i obranného zpravodajství
konkurence.
 Převod důvěrných informací z předcházejících pracovních míst dále.
 Zvláštnosti osoby, jako vášeň k hazardní hře, užívání drog a existence drogové
závislosti, alkoholická závislost.
 Existence konfliktních situací v minulé práci. Projev násilí a krutosti v minulosti.
 Krádež, rozkrádání (včetně informačního) na předcházejícím pracovišti, korupce,
příjem úplatků, využití služební pozice a času v osobních a zištných cílech.
Vyzrazení důvěrné informace
 Skrývané problémy se zdravím (včetně psychologického plánu), které můžou porušit
provedení služebních povinností v nové práci.
 Existence velkých dlužních a jiných finančních povinností.
 Zatajení porušení práv (kriminálních, administrativních), včetně ne- známých pro
oficiální orgány. Skrývání faktů souvisejících se soudem a řízením.
 Plánování přenesení škody na společnost.
 Zatajení příbuzných, známých ve firmě a konkurenčních firmách.
 Paralelní byznys, který v budoucnu bude rušit práci.
 Uschování neregistrované zbraně a jiných nebezpečných látek.
 Další dotazy, které zajímají zaměstnavatele7.
Právní aspekty využití fyziodetekce
„Zásada objektivní pravdy, zakotvená již v ústavě, je nejdůležitější zásadou činnosti
všech orgánů činných v trestním řízení; k jejímu uplatnění přispívají více či méně všechny
ostatní základní zásady. Záleží v tom, že orgány činné v trestním řízení musí postupovat tak,
aby byl zjištěn skutečný stav věci (tj. aby všechny okolnosti byly zjištěny v souladu s objektivní
skutečností) a z tak zjištěného stavu musí při rozhodování vycházet“8. Totéž ale platí v tzv.
civilním právu tj. v občansko právních, rodinně právních, obchodně právních (tedy i
v souvislosti se zajišťováním informační bezpečnosti – loajality zaměstnanců) kauzách, ale i
správních řízeních apod. Má li dojít k zjištění objektivní pravdy v procesních stádiích (trestního
či civilně soudního řízení) je třeba usilovat o zjišťování objektivní pravdy i v tzv.
předprocesních stádiích, do kterých je nutno nesporně zařadit i činnosti soukromě (komerčně)
detektivní činnosti a nestátní zpravodajství. To znamená při zjišťování a odhalování průběhu
jistých skutkových dějů a událostí protiprávních jednání. Nemůže být pochyb o tom, že jednání
proti informační bezpečnosti protiprávním jednáním je. Má-li fyziodetekční vyšetření
směřovat k odhalení zjištění) objektivní pravdy, musí mít i svou diagnostickou hodnotu.
Proto také velmi často diskutovaným ústředním problémem fyziodetekčního vyšetření je otázka
důkazní hodnoty (účinnosti) výsledků získaných prostřednictvím fyziodetekce.
Využití fyziodetence v nestátním sektoru je možné odvodit z:

7
8

PLATINUM: http://www.platinum-ss.cz/
Právnický slovník II. díl, Praha: Orbis 1978, s. 582.
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Každý má právo na ochranu svého vlastnictví9 (majetku hmotného i nehmotného –
tedy i informací, na zajištění informační bezpečnosti), života, zdraví, osobnosti a
dalších oprávněných zájmů.
 Organizace (podnikatelské subjekty - podniky, firmy, společnosti apod. či instituce a
úřady) mají právo si ve svých objektech stanovit režim opatření směřujících k ochraně
svého majetku, k ochraně svých práv a oprávněných zájmů (tedy i k ochraně informací
a celkové informační bezpečnosti), ale mají nejen právo, ale i povinnost ve svých
objektech stanovit režim opatření nejen k ochraně hmotného majetku, života a zdraví
jak pracovníků, tak dalších osob v jejich objektech se nacházejících, také k ochraně
nehmotného majetku včetně informační bezpečnosti.
 Vedení organizace (majitel) mají možnost v pracovním řádu organizace a v pracovní
smlouvě stanovit rozsah prověrek personálního výběru a personální kontroly. Mají
možnost stanovit, i které osoby (funkce – pracovní pozice) budou podrobeny
zvýšenému prověření v rámci personálního výběru a personální kontroly (kontrole
spolehlivosti, loajality apod.) Mohou tedy i stanovit, které osoby (funkce – pracovní
pozice) mají z pracovního řádu a pracovní smlouvy vyplývající povinnost se, v
rámci takovéhoto personálního výběru či personální kontroly, porobit
fyziodetekčnímu vyšetření. Zakotvují tak podmínky personálního výběru a podmínky
pracovního zařazení do určité funkce v organizaci. Pracovník (zaměstnanec) není
k ničemu donucován a má vlastní volbu. Pokud má zájem v daném organizaci pracovat
v příslušné funkci (na určité pozici) má volbu:
a) podrobit se podmínkám výběru a pracovním podmínkám v dané organizaci a
pracovat zde na příslušné pracovní pozici (funkci),
b) nepodrobit se, a tudíž se i vyloučit z možnosti pracovat v dané organizaci na
příslušné pracovní pozici.
Jsou resorty, kde zvýšené požadavky na výběr zaměstnanců na určité pracovní pozice i jejich
periodická kontrola plynou již z charakteru předmětné činnosti (např. bankovnictví,
směnárenství, pojišťovnictví, výzkum apod.). Právě a především zde je vhodné do pracovních
řádů a pracovních smluv takovouto povinnost zakotvit.
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bezpečnost (Soukromá bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur).
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KAMENÍK, J., F. BRABEC a kol. Komerční bezpečnost (Soukromá bezpečnostní činnost
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terminologie. Plzeň: A. Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-758-0.
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Vyplývá to již ústavního zákona číslo 2/1993 Sb., kterým byla vyhlášena „Listina základních práv a svobod“
jako součást ústavního pořádku ČR. Čl. 11 „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků
má stejný zákonný obsah a ochranu.“ Podle občanského zákona v § 6 „Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv
bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem sám odvrátit.“
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Zpravodajská sociotechnika
News sociotechnics
František Brabec1
Abstrakt
Soukromý detektiv-zpravodajský pracovník při realizaci nestátního-komerčního zpravodajství,
a to jak v rovině ofenzivní, vlivové i obranné, musí dodržovat právní přístupy. Je třeba, ale
upozornit na to, že je třeba znát i protiprávní přístupy. Nelze vyloučit, že budou využity
konkurencí. Máme-li se těmto protiprávním rovinám sociotechniky bránit, je nezbytné je znát.
Proto sociotechniky mají své místo jak v nestátním ofenzivním a vlivovém zpravodajství, tak,
především ty nezákonné – z hlediska jejich znalosti, v nestátním obranném zpravodajství.
Klíčová slova
Umění klamu, bezpečnost, soukromý detektiv, zpravodajství, sociotechnika, manipulace,
softwarové postupy.
Abstract
A private detective-intelligence officer must follow legal approaches when implementing noncommercial intelligence, both offensive, influential and defensive. However, it should be
pointed out that illegal approaches must also be known. It cannot be excluded that they will be
used by competitors. If we are to defend these unlawful levels of social engineering, it is
necessary to know them. That is why sociotechnics have their place in non-state offensive and
influential intelligence as well as, especially illegal ones - in terms of their knowledge, in nonstate defense intelligence.
Key words
Art of illusion, security, private investigator, news, sociotechnology, manipulation, software
procedures.
Úvod
Umění klamu, manipulace, ovlivňování a lsti – sociotechniky, velice zajímavým
způsobem shrnul ve své publikaci Umění klamu nejslavnější hacker světa Kevin Mitnick2.
Podstatou jeho činnosti nebylo hledání a využívání složitých softwarových postupů, ale
k informacím se dostával psychologicko-pedagogicko-sociologickými postupy –
sociotechnikami. Tyto sociotechniky jsou, ale velice účinným nástrojem, a Kevin Mitnick se
také o tom zmiňuje, v detektivní – zpravodajské činnosti. Tato problematika se může odehrávat
jak v právní rovině, tak v rovině protiprávní. Soukromý detektiv-zpravodajský pracovník při
realizaci nestátního-komerčního zpravodajství, a to jak v rovině ofenzivní, vlivové i obranné,
musí dodržovat právní přístupy. Je třeba, ale upozornit na to, že je třeba znát i protiprávní
přístupy. Nelze vyloučit, že budou využity konkurencí. Máme-li se těmto protiprávním rovinám
sociotechniky bránit, je nezbytné je znát. Proto sociotechniky mají své místo jak v nestátním

1

JUDr. František Brabec, čestný prezident České komory detektivních služeb, Výkonný ředitel České sekce
ESBOC (EUROPEAN SECURITY BRANCH ORGANIZATIONS CLUB), Viceprezident V.I.P. CLUBU IPA
(International Police Association).
2
Kevina Mitnika se jako superheckera obávaly tisíce Američanů, byl jednou z nejhledanějších osob v historii
FBI. Přitom nevyužíval složité hackerské programy, ale opíral se o sociotechniku. Svých „úspěchů“ dociloval
pomocí důmyslných technik ovlivňování lidí – sociotechnickými postupy, technikami a metodami. Po propuštění
z vězení změnil svůj život a stal se nejvyhledávanějším expertem informační bezpečnosti. „Umění klamu“
odhaluje tajemství jeho úspěchu. Příběhy této knihy mohou pomoci při ochraně před nejvážnějším ohrožením
informační bezpečnosti – lidskou přirozeností.
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ofenzivním a vlivovém zpravodajství, tak, především ty nezákonné – z hlediska jejich znalosti,
v nestátním obranném zpravodajství.

Zdroj: autor
Sociotechnika je postup, taktika či metoda umění klamu, manipulace, ovlivňování a lsti
s využitím znalostí a praktik psychologie, pedagogiky a sociologie3.
PRŮZKUM

Začíná se od zevrubné analýzy volně přístupných
informací, jako jsou katalogy, finanční zprávy,
patentové přihlášky, články v odborném tisku,
obsah internetových stránek a také obsah popelnic

BUDOVÁNÍ
VZTAHU A DŮVĚRY

Používání vnitřních informací, vydávání se za
někoho jiného, zmiňování jmen, která oběť zná,
žádosti o pomoc nebo vyvolání dojmu autority.

VYUŽITÍ DŮVĚRY

Žádost o informaci nebo činnost, adresovaná oběti.
Zmanipulování oběti, aby sama žádala o pomoc.

VYUŽITÍ
INFORMACE

Pokud je získána informace pouze dalším krokem
přibližujícím útočníka k cíli, vrací se k
předcházejícím bodům cyklu tak dlouho, dokud
nedosáhne svého cíle.
Zdroj: autor

Zpravodajskou sociotechnikou rozumíme psychologicko-pedagogicko-sociologickou
metodu – postup zpravodajských pracovníků, v našem případě nestátního (komerčního či
konkurenčního zpravodajství), při získávání informací z primárních zdrojů (speciálních zdrojů
detektivní a zpravodajské činnosti), speciálními zpravodajskými postupy.
3

MITNIC, K. a W. SIMON. Umění klamu. Praha: Nakladatelství HELION, s. 333.
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Zdroj: autor
Je třeba si říci, že soukromý detektiv zabývající se nestátní či komerční zpravodajskou
činností – komerční zpravodajský pracovník tím, že využívá sociotechnické metody, postupy a
taktiky, „…využívá svou schopnost manipulace lidmi takovým způsobem, aby pomáhali
v dosahování jeho vlastních cílů. Úspěch ve velké míře záleží na jeho znalostech…
Sociotechnika již z definice zahrnuje jistý druh interakce mezi lidmi. Útočník bude na cestě
k cíli velmi často využívat mnoho komunikačních metod a technologií…“4. Při manipulaci obětí
využívá psychologické postupy. Zejména v prvé řadě posoudí osobu (oběť) z hlediska jejích
osobnostních rysů, zejména temperamentu. Máme-li poznat osobnost člověka (oběti) a
manipulovat jím, je třeba poznat jeho podstrukturu motivační sféry. Podle toho pak také volí
postupy a obsah motivace oběti s cílem jí ovlivnit. Motivací k ovlivnění může být kladná
motivace i motivace formou vyvolání stresu či frustrace. S příchodem globalizované
informační společnosti a od ní se odvíjející informační války a s příchodem nových forem
komunikace a nových informačních kanálů se stává pro společnosti životně důležité získávat
včasné relevantní informace o konkurenci. Získání souhrnu relevantních informací pak
představuje znalost. Pro úspěšné rozhodování, pro konkurenční boj organizací, institucí,
společností, firem, ale v jistém rozměru i občanů je znalost prvním předpokladem úspěchu.
Představuje informační a tím i konkurenční výhodu. V ekonomické sféře je znalost založené na
soustavném monitoringu trhu. Jedině tímto způsobem mohou být organizace, instituce,
společnosti a firmy konkurenceschopné a získávají tak dobrý základ pro správné strategické
rozhodování. Touto problematikou se zabývá nestátní či komerční zpravodajství v ekonomické
oblasti Competitive Intelligence – konkurenční zpravodajství. K získání potřebných
relevantních informací, potřebné znalosti slouží sociotechniky.
Informace, především, ale relevantní informace (znalosti), se vzhledem k celosvětové
globalizaci a s ní související celosvětovou globalizovanou společností a od ní se odvíjející
informační válkou, se staly nejdůležitějším aktivem každé organizace, instituce, společnosti i
občanů. Znalost je vždy spojena s nějakou lidskou činností, je závislá na pocitech, emocích
člověka. Důležitou vlastností znalosti je její postupný vývoj. Informace, z nichž jsou
selektovány relevantní informace, a z nichž je pak tvořena znalost jsou samy o sobě rovněž
dílem člověka. Člověk informace vytváří, je jejich nositelem, správcem a ochráncem. Proto
také zpravodajská činnost musí být zaměřena na člověka – nositele či správce informací, a
k tomu jsou potřebné sociotechniky. Zpravodajství chápeme jako proces, při kterém jsou
kontinuálně zpracovávány informace a výsledky jsou předávány klientům (zákazníkům). Těmi
zpravidla jsou top manažeři nebo v oblasti politické vůdci stran, ale též vedoucí pracovníci
organizací a institucí. V neposlední řadě, ale i občané.
4
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Hlavním cílem zpravodajství je zamezit překvapení, tedy předvídat kroky nepřítele –
konkurence. Z tohoto pohledu pak i znalost sociotechnických postupů není důležitá pouze
z hlediska ofenzivního a vlivového nestátního (komerčního či konkurenčního zpravodajství),
ale i z hlediska zpravodajství obranného. Stejné sociotechniky může samozřejmě používat, ale
také používá i konkurence. Má-li se něčemu bránit, je třeba znát i postupy útoku.
Výchozí premisy
„Bezpečnost není technologický problém, ale je to problém lidí a řízení…“.
Položme si otázku, kdo představuje největší nebezpečí pro ohrožení majetku hmotného, ale
zejména nehmotného, majetku organizace, firmy, společnosti, instituce, ale i kteréhokoliv
občana? „Odpověď je prostá: Sociotechnik – kouzelník bez skrupulí, který když sledujete jeho
levou ruku, tou pravou ti krade tvá tajemství…“5. Položme si ale otázku, kdo je sociotechnik.
Je to zpravodajský pracovník využívající sociotechnických metod. Zkušený zpravodajský
pracovník – sociotechnik „…který použije sociotechnickou taktiku a strategii, je schopný získat
přístup prakticky ke každé informaci“6. Co uplatnění sociotechnik umožňuje? Jsou to „díry“
v zabezpečení – v zajišťování bezpečnosti. Je skutečností, že typická organizace, firma,
společnost, instituce, ale i občan, vydávají více prostředků na reprezentaci, pracovní obědy či
večeře než na ochranu své bezpečnosti, zejména pak informační bezpečnosti. Zpravodajské
získání informace je pak jen otázkou:
 Času a trpělivosti
 mravenčí práce a vynaloženého úsilí
 kouzla osobnosti
 a zpravidla i korupce.
Aby zpravodajský pracovník – sociotechnik překonal systém a získal potřebné zájmové
informace, musí najít „vhodnou sociotechnickou metodu“ na oklamání důvěryhodného
pracovníka, nositele informace nebo jiného člověka majícího přístup k informacím tak, aby ten
prozradil, ať již vědomky či nevědomky, nějakou informaci. Jde o to, aby použil „… trik nebo
zdánlivě nedůležitou nápovědu, která by umožnila dostat se do systému“. Techniky a postupy,
používané v oblasti zpravodajství se neustále rozvíjejí a modernizují, přesto jako
nejvýznamnější postupy se jeví postupy sociotechnické. Pokud se najde vhodný postup
vhodná sociotechnická metoda, lze zájmový objekt manipulovat „… aby nám prozradil
důvěrné informace, nebo když jejich činnost způsobuje vznik děr v zabezpečení… pak
neexistuje žádná technologie, která by mohla firmu ochránit… Tak jako jsou kryptografové
občas schopni dešifrovat text zakódované zprávy, tak že najdou slabé stránky kódování
umožňující obejít šifrovací technologie, tak sociotechnici používají lstí vůči pracovníkům firmy,
aby obešli technologie zabezpečení…“7. Podstatou práce zpravodajského pracovníka –
sociotechnika je mít schopnost působit na lidi, okouzlit je, docílit aby si ho oblíbili, získat si
jejich porozumění a důvěru.
Co je to vlastně sociotechnika? Je to schopnost, dovednost a talent přesvědčovat druhé
a ovlivňovat je ve svůj prospěch. Zpravodajského pracovníka – sociotechnika je možno označit
jako člověka schopného ovlivňovat a přesvědčovat druhé – jako umělce manipulátora. Je to
člověk, který využívá manipulace a přesvědčování s cílem získat potřebné zájmové a relevantní
informace. Je to člověk mající dar umožňující dozvídat se věci, které jsou chráněny nebo
utajeny. Zpravodajský pracovník – sociotechnik s využitím sociotechnických metod a postupů
může lehce proniknout do areálu a systémů organizace, instituce, firmy či společnosti, případně
5
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občana a zcizit jim tajemství. Sociotechnika umožňuje překonání technologicky
nejmodernějších a nejsložitějších bezpečnostních systémů. Při využití nejslabšího článku
bezpečnosti – lidského faktoru a jeho ovlivnění sociotechnickými praktikami, nesvede nic ani
ta nejsložitější a nejrafinovaněji zabezpečovací technika.
Opačně. Chce-li někdo zabezpečit klíčové důležité informace, je třeba, aby pochopil
sociotechnické metody a postupy. Pochopení sociotechniky pak umožňuje předcházení
sociotechnickým zpravodajským útokům. V tom je podstata obranného nestátního, chceme-li
komerčního, zpravodajství. Firma, společnost, organizace, instituce, občan „…si může pořídit
ty nejsložitější bezpečnostní technologie, vyškolit personál tak, aby byla každá důvěrná
informace před odchodem domů pod zámkem, najmout si tu nejlepší firmu na noční ostrahu
objektu, a přesto bude zranitelná“. Bezpečnost je až příliš často pouze iluzorní. Ani komplexní
bezpečnostní systém ještě nedává záruku bezpečí „… Achillovou patou zabezpečení je lidský
faktor. Pokud k tomu ještě připočteme lehkověrnost, naivitu a ignoranci situace se dále
zhoršuje“. Pak získání nějaké informace je pouhou otázkou umu a kouzla osobnosti
zpravodajského pracovníka – sociotechnika, vynaložení jeho času a trpělivosti – vynaloženého
úsilí a peněz. Každý chráněný systém je možno překonat. Jde pouze o to za jak dlouho, s jakým
úsilím, s jakými náklady a jakým rizikem. Bezpečnost organizace, instituce, firmy, společnosti
či občana je pouze „…otázkou rovnováhy. Příliš slabé zabezpečení ponechává firmu
v ohrožení, příliš silné zase překáží činnostem, brzdí růst prosperity firmy. Úloha spočívá
v nalezení rovnováhy mezi bezpečností a prosperitou“8. Samozřejmě, že máme na mysli
především zpravodajské zabezpečení – realizaci obranného komerčního či konkurenčního
zpravodajství, to je také zpravidla nejdražší, ale také nejúčinnější.
Sociotechnik (detektiv-zpravodajec) se ve své činnosti opírá o šest základních vlastností
lidské psychiky. Jsou to jakási filozofická východiska sociotechniky opírající se psychologické
znalosti. „Manipulace je studována sociology už nejméně padesát let…. Šest „základních
vlastností lidské povahy“, které se projevují při pokusu podřídit někoho vůli sociotechnika:
 Autorita – Lidé mají tendenci podřídit se vůli osoby, která má moc. Sociotechnik se
maskuje aureolou moci.
 Sympatie – Lidé mají sklon vyhovět, když je žadatel schopen ukázat se jako sympatická
osoba, která má podobné zájmy, názory a přístup k životu jako oběť během rozhovoru
se útočník dovídá o nějakém koníčku nebo zájmu oběti a následně deklaruje svůj zájem
a nadšení pro stejný koníček. Sociotechnik se také bude snažit o podobné chování jako
má oběť, aby vytvořil zdání podobnosti…
 Vzájemnost – automatické podřizování žádosti, jestliže bylo něco cenného slíbeno nebo
dáno. Jedním z nejčastějších způsobů ovlivňování lidí, tak aby udělali „malou
službičku“ je dát nějaký dárek nebo pomoc, což vyvolá pocit vděčnosti…
 Důslednost – Lidé mají tendenci se podřídit, jestliže předtím vyhlásili svou podporu a
angažovanost v dané záležitosti oběť se podvoluje, protože se už dříve zavázala
dodržovat firemní praktiky a teď může být přesvědčena, že volající je z firmy a pouze
kontroluje dodržování těchto praktik.
 Společný souhlas – Lidé mají tendenci vyhovět prosbám, jestliže se to zdá shodné
s chováním jiných.
 Vzácná příležitost – Lidé mají tendenci se podřídit, když věří, že vytoužený objekt je
v malém množství a je žádaný mnoha jinými, nebo je dostupný jen kratičký čas“9.

8
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Zpravodajské sociotechnické postupy
Zpravodajský pracovník – sociotechnik musí nalézt správnou, vhodnou a účinnou
sociotechnickou metodu – sociotechnický postup, což obsahuje:
 iniciační informaci jako reflexní podnět k vyvolání reflexní reakce;
 vhodný trik-lest;
 zdánlivě nevýznamnou nápovědu;
 schopnost manipulovat s nositeli informací, nebo jinými osobami majícími
k informacím přístup nebo tento přístup usnadňující.
Jaký je tedy postup?
1) Odhalit „díru“ v zabezpečení. Hledej nejslabší článek, obvykle jím bývá člověk.
Pro sociotechnika a jeho postupy ovlivňování jsou velmi vhodné a žádané osoby (potencionální
oběti) s projevy egoismu, sklony k pasivitě, sklony k hamižnictví, lajdáctví, nedbalosti,
lhostejnosti a korupci. To jsou nejvýznamnější „díry“ v informační bezpečnosti.
V zpravodajském žargonu se můžeme setkat s termínem „LENTILKOVÉ ZABEZPEČENÍ“.
Popisuje systém zabezpečení, kde vnější bariera, je silná, kdežto vnitřní infrastruktura nemá
žádnou ochranu10. Tedy objekt má téměř neprodyšnou ochranu perimetru, ale tzv. vnitřní
ochraně (detektivně-zpravodajské ochraně) je věnována minimální nebo téměř žádná
pozornost. Tedy je chráněn hmotný majetek, ale nehmotnému majetku – ochraně informací není
věnována pozornost. Sociotechnikův modus operadi: sbírej co nejvíce informací o objektu
útoku a použij je se záměrem získat si důvěru11. Dírou v zabezpečení nemusí být vždy technické
zabezpečení, i když i s tím je nutno počítat, ale především slabé články v lidském faktoru.
Téměř nevyčerpatelným zdrojem informaci jsou, pro soukromého detektivazpravodajského pracovníka, zaměstnanci organizace, instituce či podniku v restauraci u piva.
V tomto směru jsou pro soukromého detektiva-zpravodajce velice zajímavé restaurace v okolí
(v blízkosti) organizace, instituce či podniku, o který je zájem a kam zaměstnanci docházejí.
Stačí si sednout do jejich blízkosti a poslouchat. Pokud ještě navíc detektiv-zravodajec použije
vhodné sociotechnické metody, informace se k němu jen hrnou. Restaurace v blízkosti
zájmového objektu, kam zaměstnanci docházejí, jsou z hlediska informační bezpečnosti
obrovskou dírou v zabezpečení informační bezpečnosti. Prakticky každý v takovémto případě
je vystaven riziku sociotechnického útoku.
2) Ke konkurenci-nositeli informace nebo jiné osobě mající nebo usnadňující přístup
k informacím, být zdvořilý. Sociotechnici podvádějí lidi, když jim nabízejí pomoc,
sociotechnik manipuluje lidmi tím, že předstírá, že od nich sám pomoc nepotřebuje“. Přesnější
pojem než „podvádí“ je „ovlivňuje“, nebo také pojem „použití lsti“ tedy přizpůsobuje si objekt
svého zájmu k obrazu svému.
3) Připravit si a použít vhodnou legendu k dosažení svého cíle;
4) Využít psychologicko-pedagogické a sociologické ovlivňování k zmanipulování
objektu zájmu Jestliže útočník dokáže manipulovat lidmi, kteří obsluhují systém, omezený
rozsah znalostí pro něho nepředstavuje žádnou překážku12. Přitom útočník je představován
zpravodajským pracovníkem – sociotechnikem. Přitom nejúčinnějším postupem manipulace
jsou psychologicko-pedagogické metody ovlivňování lidí. Proces ovlivňování se odehrává tím,
že sociotechnik (detektiv – zpravodajský pracovník) působí na složitou strukturu osobnosti
jedince (oběti), jejíž stránky jsou vzájemně spjaty a navzájem se ovlivňují. Sociotechnik působí
na motivační sféru osoby (oběti) a tím ovlivňuje a utváří její postoje (ochotu spolupracovat,
ochotu poskytnout informace či výhodu apod.). Působí přes potřeby, zaměření a zájmy
10
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osobnosti oběti. Mechanismus ovlivňování často znamená řešit i rozporuplné situace. Lidmi
obsluhujícími systém jsou osoby s přístupem k informačním systémům a lidé nositelé
informací.

Zdroj: autor
Zjistit si, ujasnit si a připravit si a používat správnou terminologii; Přitom se
sociotechnik (detektiv-zpravodajský pracovník zaměřuje na zájmy, očekávání, představy a
problémy jedince (oběti). Hledá a vytváří vazbu mezi potřebami a problémy oběti na straně
jedné, a cíly a potřebami sociotechnika na straně druhé. Sociotechnik zaujímá stanovisko
potřebám, překážkám, potížím apod. oběti a formuluje stanovisko k jejich řešení v duchu svých
cílů a potřeb. Přitom volí správnou technologii sociotechnického postupu.
5) Zformulovat si věrohodné otázky, nebudící podezření objektu zájmu. Sociotechnik
předem předpokládá, že se setká s podezíravostí nebo odporem a je vždy připravený na
překonání barier nedůvěry. Dobrý sociotechnik plánuje svůj útok jako šachovou partii, předvídá
otázky, které může oběť klást a připravuje si patřičné odpovědi. Zaváhá-li protějšek, mít
připravenou a použít vhodnou legendu k odpoutání podezření a odpoutání pozornosti
zájmového objektu, a tak zbavit protějšek opatrnosti.
6) Tzv. „netlačit na píli“ a být trpělivý. V této souvislosti se může objevit žargon
„spálené zdroje“ Co máme na mysli? Útočník spálí zdroj, když dopustí, aby oběť poznala, že
má na ní být podniknut útok. Tehdy pravděpodobně upozorní ostatní pracovníky a vedení o
tom, že útok nastal. V takovém případě bude těžké tento zdroj ještě někdy využít“13. Přitom
útočníkem rozumíme zpravodajského pracovníka a obětí osobu – nositele informace, nebo
osobu mající nebo umožňující přístup k informaci. Může se také jednat o zpravodajského
pracovníka konkurence, který zajišťuje zpravidla obranné zpravodajství konkurence.
7) Všímat si maličkostí, které ukazují na ochotu či neochotu zájmového objektu k
„spolupráci“. Zájmové otázky je třeba propašovat k zájmovému objektu mezi otázkami
nezájmovými a možná i bezvýznamnými, které slouží k získání a udržení si důvěry. Technika
budování důvěry známá jako „žihadlo“ je jednou z účinnějších sociotechnických taktik, je
dobré naučit se pozorovat, ověřovat a posuzovat.
Sociotechnik (soukromý detektiv-zpravodajský pracovník) – manipuluje lidmi i
tím když jim nabízí pomoc. Sociotechnik manipuluje lidmi tím, že předstírá, že od nich sám
pomoc potřebuje14. Vychází přitom z předpokladu, že lidé dokáží soucítit s jinými lidmi, kteří
se ocitli v tísni, a proto tento postup umožňuje soukromému detektivovi v pozici
13
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zpravodajského pracovníka – sociotechnikovi. Tento přístup umožňuje krůček po krůčku
dosáhnout cíle. K poměrně častým sociotechnickým postupům (metodám) patří použití
emocionální finty. V podstatě jde o fintu „mám potíže, mohl bys mi pomoci? Kroky, které
učinily tento útok účinným:
 Znalost.
 Znalost terminologie.
 Prezentace sama sebe.
V prvém případě „znalost“ jde např. o znalost prostředí, znalost jmen a telefonních čísel
manažerů a významných pracovníků organizace, instituce, společnosti či firmy apod. Znalosti
rozhodují o hodnotě sociotechnika, protože ho dělají přesvědčivým. Sociotechnici znají
podrobnosti fungování institucí a detailní údaje týkající se oblastí, které se hodí během útoku.
Když zpravodajský pracovník – sociotechnik pozná pravidla, kterými se firma řídí, může
s úspěchem navázat kontakt s jejím pracovníkem15. U prezentace sama sebe máme na mysli to,
že zpravodajský pracovník – sociotechnik prezentuje sama sebe v duchu připravené legendy.
Úspěšným trikem sociotechniky je psychologický trik spočívající oblečení.
Zpravodajskému pracovníkovi – soukromému detektivovi – sociotechnikovi velmi napomáhá
oblečení. Obleče-li se tak, aby vypadal jako vrcholový manažer, který si hodně vydělá, otevírá
mu to dveře. Maličkosti vytvářejí dojem. Oblek, kravata, náležitý účes a dobrý střih dokáží
svést mnohé.

Zdroj: autor
Při snaze dostat se nepozorovaně do zájmového objektu je účinný starý trik – vmísit
se do davu „procházejícího do budovy či procházejícího vrátnicí „nalepit se“ k nějaké
skupince“ a projít jako by k ní patřil. Nesmí dát najevo obavy nebo dokonce strach musí se
chovat suverénně. Velmi účinnou psychologickou zbraní sociotechnika je získat si a
zmanipulovat osobu slibem pomoci dostat se k lepší práci. V této souvislosti je zpravidla
používán tzv. „dvoustupňový útok“. Je to velmi účinná psychologická zbraň. Sociotechnik
nejprve zahájí rozhovor na téma práce, příležitostně nadhazuje jména jiných skutečně
existujících pracovníků, na chvíli se posadí v hale a dělá, že pracuje a čeká na svého kolegu, po
takto započaté konverzaci přejde k prosbě. Dobří sociotechnici také vědí, že je vhodné být na
„místě činu“ jen tak dlouho jak je nezbytně nutné“16. Setrvat na místě jen nezbytnou dobu je
způsob, jak zaplašit či odvrátit možné podezření.
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Zdroj: autor
Ne příliš vkusným a pravděpodobně i etickým, ale o to účinnějším a efektivním je
věnovat pozornost odpadkům a odpadkovým košům a smetištím. „Vyplácí se celá ta
námaha a riziko spojené s hrabáním na smetištích? A jak! Dokonce víc, než by muselo, protože
riziko je nulové. Také výzvědné služby léta používají tuto metodu. Tento způsob hledání
informací je docela bezpečný, riziko je nevelké a zisk může být ohromný, snad jen koupení
osob, které se zabývají úklidem, zvětšuje riziko nesení nějakých důsledků. Sociotechnik najde
v odpadkových koších hodně zajímavých věcí. Smetí nám může dodat informace o struktuře
firmy, plánech…apod. Tyto detaily se mohou zdát lidem z dané organizace nedůležité, ale pro
útočníka jsou velmi cenné“. Odpadky mohou pro sociotechnika (zpravodajského pracovníka –
soukromého detektiva) znamenat poklad. Obyčejně si nikdo, nebo jen málokdo, nedělá velké
starosti s tím, co vyhazuje do koše doma a o to méně v zaměstnání.
Velice úspěšnou sociotechnickou metodou – formou postupu je „zastrašení“.
Nejedná se, ale o vydírání, ale jde o zastrašení při zachování požadavku dodržení právních
norem. Jde v podstatě o „ovlivnění pomocí autority. Uvádění jmen jiných zaměstnanců je
obvykle používáno pro vyvolání dojmu, že máme blízké kontakty s osobou ve firmě vysoce
postavenou. Oběť ochotněji něco udělá pro člověka, který zná někoho, koho ona zná. Zastrašení
pomocí odvolání se na autoritu funguje zejména tehdy, když oběť zaujímá poměrně nízké
postavení v podniku. Použití jména důležité osoby nejenže oslabuje přirozený odpor a
podezíravost, ale ještě posiluje ochotu pomoci. Sociotechnik ví, že tento podvod funguje
nejlépe, když používá jméno osoby s vyšším postavením, než je bezprostřední nadřízený dané
osoby. Tento trik je obtížný v případě malých firem“17. V citaci použitý pojem „podvod“ je ne
zcela přesný a spíše zavádějící. Rozhodně není na mysli podvod ve smyslu trestného činu, jde
o lest či trik, které se nesmějí do roviny skutkové podstaty trestného činu podvodu dostat.
Vhodnější je tedy použít pojem „lest“ či „trik“. Rovněž použité označení firma či podnik je
zužující, tzv. napasovaný na ekonomickou sféru. Zpravodajský pracovník – sociotechnik
takovýto postup, ale používá i v jiných rovinách. V podstatě jde o organizaci, instituci,
společnost apod. Zastrašení v mírném slova smyslu – tedy odvoláním se na autoritu „způsobuje
strach před trestem, což ještě více zvyšuje ochotu spolupracovat… může rovněž zvyšovat obavy
před zesměšněním18. Jiný přístup a jiné sociotechnické postupy musí sociotechnik (soukromý
detektiv-zpravodajský pracovník) volit jedná-li se o muže nebo ženu. U ženy se sociotechnikům
vyplácí působit na jejich city u mužů naopak zpravidla na racionalitu. Nikdy nekončit rozhovor
hned při získání odpovědi na klíčovou otázku, zájmový objekt nikdy nesmí vědět, o co nám
vlastně skutečně jde.
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Zpravodajské metody a sociotechnika
1. Zpravodajské informační proniknutí
Zpravodajské informační proniknutí může být realizováno:
 Přímo samotným zpravodajským pracovníkem: kvalifikovaní soukromí detektivové
či komerční zpravodajští pracovníci mají velké znalosti o dobývání informací, které je
zajímají. I když metody a postupy jsou někdy na „hraně žiletky“ snaží se držet v mezích
„etiky“ a postupovat v souladu s právem. Proto často využívají spíše „obchodníky
s informacemi“, než aby sami pronikali do organizací, institucí, firem či společností a
spíše k tomu využívají informátory – lidské informační zdroje. Renomovaní detektivové
a komerční zpravodajští pracovníci takováto pronikání neprovádějí sami, ale najímají si
na to informátory a tzv. „obchodníky s informacemi“.
 Nebo prostřednictvím informátora – lidského informačního zdroje. Mají, ale být
tyto úspěšné je třeba, aby je soukromý detektiv či komerční zpravodajský pracovník –
sociotechnik naučil potřebné sociotechnické praktiky.

Informační zdroj
Zdroj: autor
O významu a využití sociotechniky v metodě zpravodajského informačního proniknutí
rozhodně nemůže být sebemenších pochyb. I u lidských informačních zdrojů – informátorů
zpravodajské činnosti, jde velmi často o to, aby ani informační zdroj – informátor neznal pravé
záměry zpravodajského pracovníka (soukromého detektiva realizujícího jednu z forem
soukromé detektivní činnosti – detektivní zpravodajství). Snižuje se tím riziko, že lidský
informační zdroj – informátor by mohl vyzradit záměr zpravodajského pracovníka konkurenci.
Přesto je třeba, aby i informátor-lidský informační zdroj zvládnul sociotechnické praktiky.
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Lidský informační zdroj
Zdroj: autor
Je tomu tak zejména tehdy, je jako informátor – lidský informační zdroj využívána
osoba přímo ze zájmového prostředí. Naopak je-li informátor zaváděn do zájmového prostředí,
je vhodné ho v sociotechnických postupech proškolit, aby on sám je mohl, při získávání
informací ze zájmového prostředí, využít. Informátor se musí často dostat do organizace,
instituce, společnosti, firmy či jiného zájmového prostředí, a právě zde je třeba, aby použil svou
sociotechnickou schopnost – svou schopnost přesvědčování a manipulace s cílem získat
zájmové relevantní informace.
2. Zpravodajské vytěžování
Právě zpravodajské vytěžování klade na zpravodajského pracovníka (soukromého
detektiva) vysoké nároky na sociotechnické metody a postupy. U zpravodajského vytěžování
je velice významné:
 Zda je vytěžována osoba, která je bývalým zaměstnance, organizace, instituce či
podniku, zda osoba ze zaměstnání odešla z vlastních pohnutek, či v zaměstnání měla
problémy apod.
 Zda se jedná o stávajícího zaměstnance organizace, instituce či podniku, zda osoba je
v tomto zaměstnání spokojena, nebo nespokojena, nebo dokonce má problémy, zda se
osoba v tomto zaměstnání cítí seberealizována nebo nedoceněna apod.
To vše má samozřejmě vliv na volbu příslušné sociotechnické techniky, postupu – metody.
Pokud se osoba cítí nedoceněna, ukřivděná a podobně poškozená pak je vhodný postup:
 Naklonit si osobu (oběť) a získat si její důvěru tím, že jí podporujeme v tom, že je
nedoceněná, že jí bylo ukřivděno, že má navíc apod.
 Motivovat osobu (oběť) k tomu aby měla důvod poskytnout potřebné informace. Jde o
to, aby se osoba (oběť) tím, že poskytne žádané informace, cítila rehabilitována,
odškodněna apod.
Při hledání přístupu k osobě (oběti) musí sociotechnik (soukromý detektiv zpravodajský pracovník) si vyhodnotit typ temperamentu osoby (oběti) a podle toho volit
přístup a využití sociotechnických praktik, postupů-metod. Je třeba si uvědomit, že lidé
s různým temperamentem mají různé vidění světa a různě reaguji na podněty sociotechnika.
Obtížnější je přimět k poskytnutí informace introverta, než extroverta. Extrovert má přirozený
sklon hovořit, projevovat se, ukázat se. Zatímco introverti průběhem vedení hovoru ztrácejí
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energií, naopak extroverti se dostávají do obrátek. Lidé – osoby (oběti) různého osobnostního
typu a různého temperamentu v rámci sociotechnického útoku vyžadují také různý přístup
sociotechnika. Osoby extrovertního typu jsou racionální, idealističtí, oddaní, zásadoví,
principiální. To také vyžaduje příslušný motivační přístup. Introvertní typy mívají chladnou
úvahu, bývají logičtí, objektivně kritičtí, působí jako rezervovaní lidé tiché povahy s odtažitým
zájmem a poměrně rezervovaně a k jejich přesvědčení jsou nutné racionální argumenty. Práce
sociotechnika s introvertním typem je náročnější. Introverti bývají zpravidla loajální
zaměstnanci.
Možnost ovlivnění, obelstění či manipulace oběti závisí i na jejím životním stylu.
Obsahem životního stylu oběti jsou její opakující se (rutinní) činnost (chování, jednání) jak
v privátní tak profesní oblasti. Životní styl také určuje stupeň rizikovosti osoby (oběti). Osoby
(oběti) s rizikovým chováním, jsou také ze strany sociotechnika ovlivnitelnější.
Sociotechniky a obranné zpravodajství – ochrana informací
Mottem ochrany informací – informační bezpečnosti a s ní spojeného branného
nestátního (komerčního či konkurenčního) zpravodajství případně vlastní detektivní a
zpravodajské ochrany musí být: Hledej nejslabší článek. Obvykle jím bývá člověk.
Zkušenosti a statistika říkají, že největší nebezpečí firmě hrozí ze strany zaměstnanců. To oni
mají detailní znalosti o místech, kde jsou uložené důležité informace, kam udeřit, aby byly
způsobeny největší škody. Nebezpečí sociotechnických útoků zpravodajskými pracovníky
konkurence je značné. Lidský faktor není vůči sociotechnickým útokům imunní.
Sociotechnické útoky konkurence se opírají o hypotézu, že neexistuje žádné zabezpečení
odolné vůči lidské hlouposti. Sociotechnici dělají nepředstavitelné věci, oklamou několik osob
a každá z nich pak udělá něco, co samo o sobě nevzbuzuje žádná podezření. Ve skutečnosti
každá z těchto činností představuje jeden prvek skládanky, až vytvoří celou intriku“19.
Vždy je třeba, z hlediska informační bezpečnosti, si uvědomit kde a proč jsou osoby
(oběti) vůči sociotechnickým útokům tolik zranitelní. Velice rizikovou skupinou jsou
propuštění, bývalí zaměstnanci, zaměstnanci, kteří proti své vůli byli přeřazení na jinou práci
(degradováni). Těm nedělá žádné problémy spolupracovat se soukromým detektivemzpravodajským pracovníkem – sociotechnikem konkurence. Mnohdy jim to činí dokonce
potěšení, pociťují v tom jakési zadostiučinění či akt pomsty. Znalost sociotechnik nemá
význam pouze pro získávání informací, ale i pro ochranu informací. Máme-li se proti
něčemu bránit, je třeba znát proti čemu se bránit. Jestliže soukromý detektiv – zpravodajský
pracovník – sociotechnik dokáže manipulovat lidmi, kteří systém informací obsluhují, nebo
jsou nějakým způsobem nositelem informací, pak technické zabezpečení pro něho není žádnou
překážkou k získání informací.
Sociotechniky byly a jsou nástrojem průmyslové špionáže, dnes v soukromém
sektoru to nazýváme konkurenčním zpravodajstvím konkurence. Průmysloví špióni či
komerční zpravodajští pracovníci (soukromí detektivové) konkurence, zajišťující tzv.
konkurenční zpravodajství pro konkurenci se nesnaží dostat na půdu organizace, instituce,
společnosti, podniku či firmy násilím s použitím páčidel, ale používají své schopnosti
manipulace a přesvědčování. Manipulují a přesvědčují „Osobu na druhé straně dveří, aby
otevřela“. Sociotechnické útoky mohou být ještě destruktivnější, pokud sociotechnik použije
navíc technické prostředky. Prevence před útoky tohoto typu obvykle vyžaduje, aby byla přijata
opatření týkající se lidí i technických prostředků zároveň. Každá společnost se vystavuje
nebezpečí, že se útočník dostane do kanceláří po pracovní době. Uklízeči budou obvykle mít
respekt ke každému, kdo se objeví ve dveřích firmy a bude vypadat jako zaměstnanec. Konec
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konců taková osoba jim může způsobit potíže nebo je dokonce přivést ke ztrátě zaměstnání.
Z toho důvodu musí být uklízeči, ať již naší nebo z externí firmy proškoleni v bezpečnostních
otázkách. Uklízeči musejí být také vycvičeni na situace, kdy se neoprávněná osoba snaží projít
vchodem těsně za oprávněnou osobou. Když sociotechnici atakuje takové osoby jako uklízečky
nebo strážné, doufají, že narazí na někoho, kdo je přátelsky naladěn a důvěřuje lidem. Takoví
lidé jsou nejochotnější pomoci. Dobrý sociotechnik si často vybírá za oběť osobu s nízkým
postavením ve firmě. Těmito lidmi je snadné manipulovat a vytáhnout z nich zdánlivě
nedůležité údaje, které krok za krokem přibližují útočníka k důvěrné informaci. Osoby na
nízkých pozicích si plně neuvědomují význam některých informací a důsledky některých
činností. Kromě toho jsou proti sociotechnickým metodám méně odolné“. Velmi lehce
podléhají někomu, kdo má autoritu, byť zdánlivou, někomu, kdo je na ně milý a přátelský, udělá
na ně dojem a předpokládají, že získají uznání a vděčnost. Proti takovýmto útokům je technické
zabezpečení naprosto bezmocné a vyškolit takovéto pracovníky v oblasti ochrany informací je
velice obtížné.
Sociotechnici často hlavně uspívají tím, že využijí nového pracovníky v roli
prostředníka a počítají s jeho větší ochotou spolupráce „chce se uvést jako dobrý
spolupracovník – a v menší míře také protože bude mít menší znalosti o firmě, její struktuře a
zavedených postupech, které by mohly útok zmařit. Sociotechnik bude vždy dávat přednost
útoku na pracovníka, u kterého jeho žádosti nebudou vzbuzovat velké podezření. Nejen, že mu
to usnadní práci, ale také ho to vystavuje menšímu riziku. Žádost o službičku směrovanou ke
spolupracovníkovi nebo podřízenému je normální věc. Sociotechnik ví, jak využít přirozenou
ochotu ke spolupráci a pomoci. Útočník touto pozitivní lidskou vlastností manipuluje a
přemlouvá k činnostem, které ho přibližují k cíli. Pochopení této prosté zásady je důležité,
dovoluje to obrnit se proti manipulacím tohoto typu“20.
Je třeba si uvědomit, že každý je potencionálně vystaven nebezpečí sociotechnického
útoku, proto jedinou možnou obranou firmy jsou příslušná školení a vzdělávání pracovníků.
Byznys je válka, firma si nemůže dovolit polevit v ochraně. Bezpečnostní systém firmy by měl
stanovovat kontaktní bod pro pracovníky, kteří mají podezření, že se stali cílem
sociotechnického útoku. Jednoznačné místo ohlašování incidentů spojených s bezpečností
firmy zaručuje efektivní systém včasné ochrany, který umožní odhalit organizovaný útok a
uvědomit si hned eventuální ztráty“. Samozřejmě, kde se hovoří o firmě, máme na mysli i
organizace, instituce a společnosti. Kontaktním bodem by byl být zpravodajský pracovník
(soukromý detektiv) zajišťující obranné zpravodajství. Ten muže být vlastním pracovníkem
organizace, instituce, firmy, společnosti či podniku, nebo může pro ně pracovat na smluvním
základě na komerční bázi. Pokud takováto pozice není, pak by to měl být bezpečnostní manažer.
Velmi významnou úlohu, vedle zpravodajské ochrany, v zajišťování informační bezpečnosti,
mají režimová opatření. Základem režimové ochrany informací – informační bezpečnosti
musí být jejich kategorizace. Je „páteří systému ochrany firemních dat a ukazuje pracovníkům
stupeň citlivosti každé informace…“ kategorizace podle stanovených pravidel řadí data do
několika rovin (úrovní). „Po přiřazení každé informace do nějaké kategorie může pracovník
postupovat podle pokynů k zpřístupňování informací, které chrání firmu před neúmyslným a
lehkovážným prozrazením důvěrných dat. Tyto procedury omezují možnost podvedení
pracovníka osobou, která není oprávněna informaci získat“21.
Informace je nutno v organizaci, instituci či podniku minimálně kategorizovat na:
 Veřejně dostupné. Veřejné informace jsou určené veřejnosti a mohou být libovolně
šíření. Jsou to informace, které není třeba chránit.
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Soukromé informace osobní povahy: Nejedná se o informace charakteru osobních
údajů. Slouží však pro vnitřní potřebu organizace, instituce či podniku. Neoprávněné
zpřístupnění může mít vliv na pracovníka. Sociotechnikem mohou být takovéto
informace zneužity sociotechnikem k přípravě a realizaci sociotechnického útoku.
 Informace vnitřní povahy, které nejsou sice chráněny zákonem, ale organizace,
instituce či podnik na jejich ochraně před nepovolanými osobami má zájem. Jde o
informace určené pro vnitřní potřebu organizace, instituce či podniku a ty nemají zájem
na tom, aby se tyto informace dostaly k třetím – nepovolaným osobám. Tyto informace
v případě zpřístupnění třetí – nepovolané osobě sice nemohou organizaci, instituci či
podniku způsobit větší škodu, a to ani obchodním partnerům, zákazníkům ani
pracovníkům. Zkušený sociotechnik, ale takovéto informace využívá k tomu, aby mohl
dále rozvíjet své sociotechnické praktiky, vydávat se za oprávněného pracovníka,
dodavatele, odběratele a s cílem získání významnějších informací, aby mohl oběť
sociotechnického útoku oklamat a manipulovat s ní.
 Informace charakteru obchodního tajemství. Obchodní tajemství je řešeno v
Obchodním zákoníku č.: 513/1991 Sb. Ve znění pozdějších novel a doplnění.
 Informace charakteru osobních údajů, jde o informace chráněné zákonem 101/2000
Sb. na ochranu osobních údajů.
 Zvláštní skutečnosti, jejich ochranu a práci s nimi řeší zákon 240/2000Sb. o krizovém
řízení.
 Utajované skutečnosti, jejich ochranu a práci s nimi řeší zákon 412/2005 Sb. o
utajovaných skutečnostech. Jedná se o informace, na jejichž utajení má zájem stát.
Průnik sociotechnika (soukromého detektiva-zpravodajce) konkurence do této oblasti
je jednoznačně protiprávní a trestný. Utajované skutečnosti se dále člení na:
 Přísně tajné.
 Tajné.
 Důvěrné.
 Vyhrazené.
Stanovení okruhu osob, které se mohou s jednotlivými kategoriemi informací
seznamovat a pracovat s nimi, stejně jako režim práce s jednotlivými kategoriemi informací,
ale zejména dodržování režimových opatření a kontrola jejich dodržování, ne-li znemožňuje,
alespoň ztěžuje práci sociotechniků (detektivů – zpravodajců) konkurence.
Při organizaci zajištění bezpečnosti, především informační bezpečnosti je vyvarovat se
tzv. „lentilkovému zabezpečení“. Jde o systém zabezpečení, kde vnější bariera je silná, kdežto
vnitřní infrastruktura nemá žádnou ochranu22. Je to nejčastější problém zajišťování bezpečnosti.
Podniky (společnosti a firmy) organizace a instituce věnují pozornost fyzické a technické
ochraně (službám ochrany majetku a osob) a to zejména ochraně perimetru, ale zpravidla
výrazně nebo zcela opomíjejí tzv. vnitřní (detektivně-zpravodajskou) ochranu. Ne zcela si
dosud uvědomují, nebo si vůbec neuvědomují, že nejcennějším majetkem, který mají je
nehmotný majetek – informace, relevantní informace a znalosti. Zpravidla dochází
k technickému zabezpečení míst, kde se informace nacházejí (kde jsou umístněné), ale již vůbec
se nikdo nezabývá tím, že každé technické zabezpečení je překonatelné manipulací lidského
faktoru. Jak jsme si vpředu ukázali, velkým zdrojem informací pro konkurenci mohou být
odpadkové koše a kontejnery nebo i smetiště. To vede k nutnosti školit pracovníky i v tomto
směru Seznamovat je s riziky, že konkurence může hledat informace i v odpadcích. Důvěrné
informace, které nebyly zničeny, jsou pro organizaci velmi zranitelným místem. Z tohoto
pohledu je třeba:
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udržovat příslušnou úroveň kontroly nad výběrem úklidového personálu a kontrolovat
jejich činnost,
 neustále zaměstnancům zdůrazňovat, aby se zamýšleli nad tím, jaké materiály vhazují
do koše, nejlépe ale zabezpečit, aby materiály byly „sešrotovány“. Nepoužívat ale levné
skartovačky, které řežou dokumenty na proužky,
 zabezpečit účinné ničení odpadků,
 zamezit přístup cizích osob k odpadkovým kontejnerům,
 je třeba zavést závazné pokyny kategorizace informací a likvidace nosičů informací,
 Je třeba si uvědomit a poučit zaměstnance, že ani vymazané elektronické nosiče
informací nejsou bezpečné. I na vymazaném elektronickém nosiči je možno data
obnovit. Obvyklé vhazování elektronických nosičů do odpadků, je pozvánkou pro
sociotechnika (soukromého detektiva – zpravodajského pracovníka) konkurence.
Ochrana dat, informací, relevantních informací a znalostí vyžaduje kvalitní bezpečnostní
pravidla. „Bezpečnostní pravidla musí jednoznačně definovat prostředky ochrany. Musí být
určeny procedury, jak předávat soubory s důvěrnými daty.
Řešení:
 zavést zásadu poskytování informací jen známým osobám (oprávněným osobám),
 uchovávat záznamy o transakcích pro každou osobu nebo oddělení,
 udržovat seznam osob, které byly proškoleny v oblasti procedur a mají výhradní
oprávnění posílat ven důvěrné informace,
 jestliže má žádost o údaje písemnou formu (E-mail, fax, pošta), uplatňovat dodatečné
kroky, aby se ověřilo, jestli tato žádost skutečně pochází od toho odesilatele, který je
uveden,
 Dvojité ověřování: Je to takové řešení, kde jsou pracovníci povinni používat dvou forem
ověření totožnosti, použití dvou růžných forem autentikace k ověření totožnosti… např.
osoba se může identifikovat telefonem z určitého místa a uvedením hesla“.
Významnou součásti ochrany informací a informačních systémů – informační
bezpečnosti jsou tzv. „penetrační testy“. Soukromí detektivové – zpravodajští pracovníci
nestátního obranného zpravodajství by s cílem odhalení slabin informační bezpečnosti a
s využitím sociotechnických postupů, taktik a metod měly provádět tzv. penetrační testy. Tedy
testy potencionální narušitelnosti informační bezpečnosti. Cílem je odhalit slabiny informační
bezpečnosti, měly by odhalit slabé stránky v bezpečnostním školení nebo tendence
v nedodržování pravidel a k jejich odstranění pak organizovat školení pracovníků. Je lidské, že
časem ostražitost pracovníků oslabuje a nastupují tendence obcházet a ignorovat bezpečnostní
pravidla. Pokud všichni zaměstnanci organizace, instituce či podniku pochopí důležitost
zabezpečení a začnou respektovat bezpečnostní pravidla lze úspěšně bojovat se všemi typy
sociotechnických útoků. K tomu je ale třeba zaměstnance (pracovníky) motivovat. Při
zabezpečování ochrany informací a informačních systémů je třeba si uvědomit, že: ani ty
nejlépe propracované pokyny nejsou schopny předvídat všechny situace. Dokonce i
nejpoctivějšího zaměstnance lze občas podplatit nebo obelstít, aby prozradil informace pro
sociotechnika klíčového významu23.
Závěr
Použití metod, postupů a taktik sociotechniky má ale i své právní aspekty. Tedy hranice
legálního použití a použití v hranicích zákona (práva). Zpravodajský pracovník –
sociotechnik musí velmi důkladně vážit, které sociotechnické postupy může v daném
případě použít a jak daleko může až zajit, aby se nedostal do konfliktu se zákonem.
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Přehled typických sociotechnických metod používaných soukromými detektivyzpravodajskými pracovníky:
 Vydávání se za pracovníka téže firmy.
 Vydávání se za zástupce dodavatele, partnerské firmy.
 Vydávání se za někoho, kdo má moc.
 Vydávání se za nového pracovníka, který prosí o pomoc.
 Vydávání se za představitele či dodavatele, servismana apod.
 Nabízení pomoci v případě nějakého problému, vyvolání takovéhoto problému a
ovlivnění oběti, aby sama žádala o pomoc.
 Zaslání bezplatné aktualizace programu k instalaci a tím trojského koně.
 Používání terminologie a hantýrky užívané v organizaci či instituci s úmyslem získat důvěru.
 Nabízení odměn, povýšené, lepší práce, dárků apod.
 Podstrčení dokumentů nebo souborů v podatelně organizace, instituce či podniku, aby
dorazily jako vnitřní pošta.
 Žádosti na recepční, sekretářky apod.
 Žádost o přenos souboru na zdánlivě vnitřní adresu.
 Nastavení hlasové schránky tak, že při zpětném volání je útočník identifikován jako
osoba zevnitř organizace, instituce či podniku.
 Vydávání se za zaměstnance z jiné lokality (pobočky) a žádost o pomoc.
V tomto pojednání předkládáme sociotechniky, které jsou tzv. na hraně právního
postupu nebo mohou být dokonce protiprávní. Je třeba je, ale znát, pokud se chceme bránit,
pokud chceme náš informační systém chránit, pokud chceme zajišťovat informační bezpečnost.
Nikdy nemůžeme spoléhat na to, že soukromý detektivové – zpravodajští pracovníci –
sociotechnici konkurence takovéto protiprávní postupy nepoužijí. Proto je také v tomto
pojednání uvádíme. Značným problémem je skutečnost, že velká část řadových zaměstnanců,
ale mnohdy i manažerů považuje bezpečnostní opatření za něco, co jim překáží v práci – za
ztrátu času a obcházejí bezpečnostní prostředky i pravidla. Neuvědomují si, že každý řadový
zaměstnanec, zejména pak každý manažer, se mohou stát oběti sociotechnika (soukromého
detektiva – zpravodajského pracovníka) konkurence. Každý pracovník organizace, instituce či
podniku musí projít bezpečnostním školením. Asistenti vedení, recepční, telefonistky i
pracovníci ochrany, ale i další zaměstnanci by měli vědět, jaké druhy sociotechnických útoků
mohou být namířeny proti nim, aby byli lépe připraveni na jejich eventuální odražení 24. Proto
je také nutné, aby možné sociotechnické útoky, a to i ty, které překračují právní rámec, byly
popsány. Platí, že většinu sociotechnických útoků je možno snadno odrazit, když se ví na
co si dávat pozor. Proto je nezbytné znát co možná nejvíce sociotechnických praktik.
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K problematice závěrů soudních znalců při dokazování v trestním řízení
Concerning the conclusion of experts in the evidence in criminal proceedings
Eduard Bruna1, Viktor Porada2
Abstrakt
Jedním z významných důkazních prostředků je důkaz získaný znalcem v rámci znalecké
činnosti v procesu kriminalistické identifikace. Znalec vnáší do informačního kanálu speciální
informaci z oblasti vědy a techniky, jejíž pomocí se překóduje prvotní informační signál v jiný
druh informačního signálu, který bude dostupný adresátům dokazování. Teorie kriminalistické
identifikace je učením o obecných principech ztotožňování různých objektů, a to za účelem
získání trestně-procesních a jiných důkazů. Při formulování závěrů o totožnosti, resp. určení
skupinové příslušnosti se používají metody formální logiky. Závěry musí být jednoznačné,
stručné a srozumitelné.
Klíčová slova
Závěry znalců, důkazy, expertizní zkoumání, formální logika, objektová identifikace,
systémová identifikace, biometrická identifikace.
Abstract
One of the important means of proof is evidence obtained by an expert in the framework of
expert activities in the process of forensic identification. The expert brings to the information
channel special information from the field of science and technology, by means of which the
primary information signal is transcoded into another kind of information signal, which will be
available to the addressees of the taking of evidence. The theory of forensic identification is a
learning of the general principles of identification of various objects in order to obtain criminalprocedural and other evidence. When formulating conclusions about identity, respectively
formal logic is used to determine group affiliation. The conclusions must be clear, concise and
comprehensible.
Key words
Expert conclusions, evidence, expert examination, formal logic, object identification, system
identification, biometric identification.
Úvod
Jedním z významných důkazních prostředků je důkaz získaný znalcem v rámci znalecké
činnosti v procesu kriminalistické identifikace. Podle Musila3 znalec vnáší do informačního
kanálu speciální informaci z oblasti vědy a techniky, jejíž pomocí se překóduje prvotní
informační signál v jiný druh informačního signálu, který bude dostupný adresátům
dokazování. Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování
různých objektů, a to za účelem získání trestně-procesních a jiných důkazů. Nejčetnější
kriminalistickou identifikací je identifikace prováděná expertizním (znaleckým) zkoumáním4.
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
1
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částečně záporný soud5. V případech, kdy se znalci z jakékoli příčiny nepodaří dospět ke
kategorické odpovědi, formuluje tzv. závěry pravděpodobné. 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, jednoznačnost právního předpisu, který je
podkladem pro znalecký rozbor aj.6.
Pravdivého poznání lze dosáhnout cestou postupného 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.
Kriminalistické identifikace a dokazování v trestním řízení
Operujeme-li s konceptuálním rámcem, který odpovídá predikátovému nebo
funkcionálnímu kalkulu, pak za identické lze považovat všechny entity, jimž lze připsat shodné
vlastnosti, respektive vztahy nebo funkce. Formální vyjádření této podoby předpokládá, že
obecný kvantifikátor je spojen s predikáty s různým počtem argumentů.
Z hlediska pragmatických aspektů je volba toho, v čem můžeme konstatovat shodu dvou
nebo více entit, a toho, v čem tyto entity můžeme rozlišovat, nejen záležitostí těchto entit, ale
také záležitostí komplexu okolností, které mohou být vymezeny, specifikovány či jinak určeny
tak, aby byly zajištěny cíle dané rozhodovací procedury. Za identické lze pokládat ty entity, o
nichž platí, že vše to, co lze vypovědět o jedné z nich, lze také vypovědět o jiné vybrané entitě.
Vlastní rozhodování je pak rozhodováním o přiřaditelnosti vymezených vlastností, vztahů nebo
funkcí. Identifikace však nemusí označovat jen rozhodování o vztahu entity dvou nebo více
entit, ale také o přiřaditelnosti v uvedeném smyslu jen jedné z nich. Identifikace v tomto smyslu
je také přesnější specifikace dané entity, identifikací je také např. určení konkrétního
technického stavu vozidla prováděného v rámci analýzy střetu vozidel při dopravní nehodě
nebo soudně lékařské zjištění příčiny smrti osoby při pitvě prováděné v souvislosti
s vyšetřováním vraždy.
Z teoretického rozbor možností aplikace výpočetní techniky v souvislosti s
využíváním matematických metod v procesu identifikace, jeho matematického a
kybernetického modelování vyplývá řada otázek, týkajících se zejména přípustnosti závěrů
experta, získaných čistě těmito metodami. Matematické i kybernetické prostředky zůstávají
pouze prostředkem člověka, v tomto případě experta, povyšujícího efektivnost, přesnost a
kvalitu jeho práce. S objevením nových metod není vyloučena v určitých situacích nutnost
použití dřívějších metod, které mohou být užitečnější než metody prvé. Dále nelze formalizovat
a kvantifikovat veškerou práci experta. Expert, jako subjekt poznání, nebude nikdy zaměněn
kybernetickým strojem a vždy konečný závěr o otázce totožnosti učiní on. Při formulování
tohoto závěru pochopitelně důležitou úlohu sehrává i vizuální pozorování experta a jeho
zkušenost, intuice atd.
Použití matematických metod, a tím i počítačové analýzy objektů je vždy spojeno s
formalizací zkoumaných objektů. Spolehlivost výsledků získaných z počítače je určována
spolehlivostí algoritmu a samotné analýzy počítačem. Spolehlivost práce počítačů je hodnocena
velice vysoko a pozitivně a v každém případě zde existuje menší pravděpodobnost chyb než u
5
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člověka. Proto rozhodujícím momentem při hodnocení výsledků počítače musí být hodnoceni
věrohodnosti, správnosti a spolehlivosti algoritmu a programu, podle kterých počítač zpracoval
informaci.
Neznají-li orgány činné v trestním řízení dostatečně podstatu a možnosti
jednotlivých expertizních metod, nemohou ani dobře hodnotit věrohodnost výsledků znaleckého
zkoumání, nejsou schopny posoudit vědeckost přístupu znalce k úkolu, který mu byl zadán,
citlivost, specifičnost a spolehlivost použitých metod, a tím spíše nemohou odhalit vady v
postupu nebo omyly znalce. Přijetí znaleckého posudku jako důkazu se stává spíše otázkou
důvěry než objektivního prověření a hodnocení. A zde pak může docházet k další krajnosti ze
strany orgánů činných v trestním řízení, tj. nekritickým přístupům k použitým metodikám
expertizního zkoumání, kde je spolehlivost závěrů určována především spolehlivostí, správností
a přesností algoritmu a programu pro počítač7.
V kriminalistice, kdy jde o kriminalistickou individuální identifikaci objektů, je
v technice tato nepřímá úloha součástí tzv. identifikace systémů. Nástupem počítačových metod
zpracování informací a modelování, s rozvojem numerických metod a metod tzv. umělé
inteligence, dochází postupně k provázání kriminalistických a technických identifikačních
metod a ke specifickému propojení identifikace systémů s identifikací objektů, za nedílné
přítomnosti procesu přímého a nepřímého modelování. Ne každý identifikační proces disponuje
takovým penzem informací (v kriminalistice markantů), aby bylo možno dospět k žádoucímu
výsledku, kterým je v kriminalistice individuální identifikace objektu. V případě, že není
individuální identifikace možná, je žádoucí stanovit alespoň stupeň pravděpodobnosti
totožnosti objektu, který vytvořil či zanechal stopy např. na místě činu, jako pomocné kritérium.
V literárních zdrojích a matematických teoriích se objevuje pojem stochastická shoda a
stochastická identifikace. Z našich autorů se podobnou otázkou zabýval Porada8, který zavádí
a definuje pojem stochastická shoda a posléze rozpracovává myšlenku využití stochastické
shody v identifikačním procesu9. Stochastická identifikace je chápána jako zúžení základní
množiny objektů vymezených určením skupinové příslušnosti. Toto zúžení je uskutečněno na
základě matematického aparátu ze přesně vymezených vstupních podmínek. Selekce objektů
ze základní množiny je tím přesnější, čím více vstupních informací je k dispozici a čím přesnější
je matematický model. V optimálním případě se množina vymezená stochastickou identifikací
skládá jen z jednoho objektu, stochastická identifikace pak přechází v individuální identifikaci
a celá identifikační proces je tím završen. V identifikačním procesu můžeme kritéria shody
rozdělit do dvou skupin. Jsou to jednak absolutní kritéria, tj. nezbytné podmínky, jež musí
splňovat experimentální vzorky přicházející v úvahu pro srovnání, a jednak kritéria relativní,
což jsou znaky, jimiž se posuzuje stupeň relativní přednosti a nedostatků jednotlivých
srovnávacích vzorků a uskutečňuje jejich vzájemné srovnání10.
Kritérium shody chápeme jako určitý, předem zadaný vztah mezi parametry objektu a
jeho modelem. Kritériem shody je reální číslo vyjadřující kvantitativně vzdálenost stavu
identifikovaného objektu (pachatele) od stavu modelu (modelovaného pachatele). V případě
nějaké funkční závislosti parametrů objektu a modelu na nějaké proměnné, např. času,
souřadnici apod., je vhodným kritériem shody korelace. Problematickou je v této souvislosti
otázka, jakých hodnot by mělo kritérium shody nabývat pro případ objektivního rozhodnutí.
Stochastickou identifikaci je možné využít i při zajištění více stop různého druhu. Aplikace
naznačené teorie podmíněné pravděpodobnosti a stochastický přístup v kriminalistice přináší
7
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řadu výhod, které můžeme dalším studiem vymezit. Zkoumání vlastností a parametrů probíhá
na základě hledání a vyhodnocování odchylek a extrémů více proměnných veličin od
standardních veličin a informací, získaných z technických, experimentálních a výrobních
dokumentací. V odborné terminologii se hovoří o tzv. multikriteriálním (vícekriteriálním)
hodnocení nebo také bilancování. Efektivnost a zejména objektivnost multikriteriálního
hodnocení jsou závislé na kvalitě vstupních dat, údajů (zkoumaného objektu) a metodickém
aparátu použitém k řešení.
Většina metod multikriteriálního hodnocení využívá jako základ zkoumání prvního
kritéria, tj. kritéria kvantitativní srovnatelnosti. Je tomu tak zejména proto, že tato metoda je
vyjádřitelná v reálných číslech, umožňuje zpracovávat výsledky v tabelární nebo nomografické
podobě, tj. umožňuje vytvářet pomocné hodnotící tabulky, grafy a vzájemné konsekvence
průběhů zkoumaných veličin. Vstupní informace jsou také nejčastěji v numerické podobě.
Druhá metoda hodnocení na základě kritérií kvalitativně porovnatelných je využívána při
znaleckém zkoumání např. pomocí tzv. PC CRASH. Ovšem i při této formě hodnocení
parametrů a veličin byl vzat jako základ ke zpracování PC CRASH matematické metody, a
hodnocení je prováděno na základě kritérií kvantitativní srovnatelnosti. Kvalitativně
porovnatelná kritéria jsou např. využívána při zkoumání průběhu a výsledku deformačních
změn na dopravním prostředku, stanovení modelu dráhy vozidla apod. 11. Multikriteriální
hodnocení založené na kritériu kvantitativní srovnatelnosti zpravidla využívá k posuzování
vlastností a parametrů metody bazické varianty. Její podstata spočívá v tom, že vlastnosti
hodnoceného objektu jsou porovnávány s vlastnostmi standardního (bazického) provedení.
Tyto vlastnosti báze pak vykazují buď extrémní hodnotu nebo hodnotu průměrnou definitního
rozsahu hodnot. To umožňuje stanovit relativně vysokou pravděpodobnost reálného průběhu
nehodového děje a dalších zkoumaných parametrů.
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 výsledku12. 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.
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 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
11

CHMELÍK, J. a kol. Místo činu a znalecké zkoumání. Plzeň: A. Čeněk, 2005, s. 216-217.
CHMELÍK, J. a V. PORADA. K problematice požadavků orgánů činných v trestním řízení na znaleckou
expertizu ve vztahu k možnostem soudních znalců. Bezpečnostní teorie a praxe, 4.1/2001, s. 171-183.
12

35

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
prospěch13. 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 autoři14 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.
Bylo již uvedeno, že 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.
V případech, kdy se znalci z jakékoli příčiny nepodaří dospět ke kategorické odpovědi,
formuluje tzv. závěry pravděpodobné.15 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, jednoznačnost právního předpisu, který je podkladem pro znalecký
rozbor aj.16. 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. 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
13
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použil vzorce, grafy a výpočetní programy, co znamenají jednotlivé veličiny vzorců, prameny,
z kterých pocházejí aj.
Při slovním vyjádření stupně pravděpodobnosti se rozlišují17 - 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 názorů a rozdílné praxe je zřejmé, že problematika
pravděpodobnostních závěrů a jejich využití v praxi je velmi složitá. Je samozřejmé, že
vyšetřovatelé i soudy pracují nejraději s kategorickými závěry, které bohužel nelze v některých
případech vyslovit.
Závěr
V procesu kriminalistické identifikace zejména ve forenzních oborech, ale i
v kriminalistice lze zřetelně zaznamenat významný posun v přístupech subjektů identifikace
(znalců, expertů) od klasické, objektové identifikace k identifikaci systémů v kriminalistice.
V současnosti se v kriminalistické praxi v řadě případů aplikuje 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, že naše fyzické a psychické charakteristiky jsou
individuální, pak ji lze úspěšně použít pro efektivní identifikaci osoby s velmi vysokým
stupněm jedinečnosti.
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Stručný pohled na vývoj a stav vězenství v Československé republice po
roce 1989
A brief look at the development and state of prison in the Czechoslovak
Republic after 1989
Markéta Brunová1
Abstrakt
Otázky výkonu trestu odnětí svobody jako nejpřísnější z trestních sankcí, které se ukládají
fyzickým osobám, představují soustavně aktuální problematiku. Současně je to problematika
velmi zajímavá, protože trest odnětí svobody v jeho nepodmíněné podobě představuje
nejuniverzálnější ze sankcí ukládaných fyzickým osobám, sankci nejpřísnější a prováděnou ve
specifických podmínkách výkonu trestu – v ústavech nebo ve věznicích. Je důležité mít na
zřeteli, že česká a slovenská úprava mají společné kořeny, společná východiska, které pramení
z několika desítek let, které tyto v současnosti již samostatné republiky koexistovaly v jednom
státním celku. I proto je významné poznávat, jak se v novodobých dějinách vyvíjelo vězeňství
ve společném státě, jakož i samostatně na území Čech a na Slovensku během existence
společného státu i během krátkých období odloučení. Vězeňství je tímto vývojem nepochybně
značně ovlivněno tak, jak je tomu i v případě trestní a vykonávací úpravy. V obou případech
jde o stejná schémata právních předpisů, stejná trestní východiska a principy, o které se opírá
vykonávací řízení. Předkládaný příspěvek stručně popisuje problematiku vězenství po roce
1989 až po rozdělení společného státu.
Klíčová slova
Česká a slovenská úprava, dějiny vězenství, společný stát, trest odnětí svobody, výkon trestu.
Abstract
The issues of imprisonment, as the most severe of the criminal penalties imposed on individuals,
are consistently topical. At the same time, it is a very interesting issue, because imprisonment
in its unconditional form represents the most universal of the sanctions imposed on individuals,
the most severe sanction and carried out under specific conditions of imprisonment - in
institutions or prisons. It is important to bear in mind that the Czech and Slovak regulations
have common roots, common bases that stem from several decades, which these now separate
republics coexisted in one state unit. That is why it is important to know how the prison system
in the common state developed in modern history as well as independently in the territory of
Bohemia and Slovakia during the existence of the common state and during short periods of
separation. The prison system is undoubtedly greatly affected by this development, as is the
case with criminal and enforcement measures. In both cases, these are the same legislative
schemes, the same criminal grounds and principles on which the enforcement proceedings are
based. This paper briefly describes the problems of the prison after 1989 up to the division of
the common state.
Key words
Czech and Slovak legislation, prison history, common state, imprisonment.
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Úvod
Trest odnětí svobody představuje nejpřísnější z trestních sankcí, které se v podmínkách
demokratických a právních států ukládají fyzickým osobám. Existuje tak v právním řádu České
i Slovenské republiky, je nosným trestem v systému trestních sankcí obou zemí, resp. v jejich
trestních právech jako odvětvích veřejného práva. Současně je to druh trestu, který je
frekventovaně znám také z okolních států, evropských i mimoevropských zemí. Snad všechny
státy světa tak mají evidentní zájem zefektivňovat a zlidšťovat podmínky výkonu trestu tak,
aby skutečně vedly k dosažení sledovaného účelu – účelu výkonu trestu. Otázky způsobu
výkonu tohoto trestu, vnitřní diferenciace, dosahování cílů výkonu trestu, jakož i postavení
odsouzených v podmínkách výkonu trestu, jejich práva a povinnosti představují soustavně
aktuální problematiku. Vězeňství a podmínky výkonu trestu představují samostatnou oblast
vykonávací úpravy, která je nejen před laickou veřejností, ale i před veřejností odbornou do
značné míry skrytá. Skutečně exaktní poznatky lze získávat až v kombinaci teoretickopraktického poznávání vězeňských podmínek. O to zajímavější je poznávat vývoj právní
úpravy v průběhu času až do současného stavu.
Vývoj vězeňství po roce 1989
Novodobý vývoj a v každém případě i stav vězeňství v Čechách a na Slovensku je
nepochybně významně determinován skutečností, že oba v současnosti již samostatné vězeňské
systémy, se poměrně dlouho vyvíjely společně, společně byly regulovány a věnovaly se
společným otázkám i problémům. Za teoretická východiska novodobého vývoje vězeňství je
nutné považovat období po vzniku samostatného Československého státu v roce 1918 a
následný postupný vývoj až po další z významných mezníků – po rok 1989, kdy se v důsledku
událostí zásadněji změnil pohled na povahu vězeňství, pohled na postavení odsouzených a
možnosti dosahování cílů výkonu trestu.
Problémy, se kterými se vězeňství potýkalo ke konci předešlého období, se plně
projevovaly i v roce 1989. Soustavně šlo o poměrně složitou situaci v důsledku přeplněnosti
vězeňských kapacit, což znemožňovalo uplatňovat diferenciační a nápravněvýchovné postupy
vůči odsouzeným. Za této situace došlo k politicko-společenské změně, která naznačila zcela
nový směr vývoje státu, práva i vězeňství na následující roky. Změna společenských poměrů,
změna orientace a stejně tak počátky obměny právního systému spojovány s rokem 1989
naznačovaly i zásadnější změny v oblasti vězeňství. Nemluvě o tom, že bylo třeba soustavně
řešit důsledky normalizace vězeňství v 70. a 80. letech.
V historii vězeňství v Československu je všeobecně známým jevem to, že rozsáhlejší
změny byly doprovázeny amnestováním mnoha trestných činů, prostřednictvím čeho se jaksi
deklaroval rozchod a definitivní odklon od předchozího režimu, systému, zřízení a pomocí nich
se společnost jakýmsi způsobem uklidnila. Za tímto účelem již v prosinci roku 1989 byla
vyhlášena první Husákova amnestie. Týkala se zejména trestů ukládaných pachatelům
trestných činů proti republice, činnosti státních orgánů, některých pachatelů hospodářských
trestných činů. V rámci první amnestie se propustilo jen 52 osob2. Na Vánoce 1989 vypukly
první nepokoje ve většině věznic. Byly odrazem stavu, v jakém se vězeňství v tomto období
nacházelo a současně i odrazem chování mnohých příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Tyto
nepokoje si vyžádaly posílení střežení a pohotovostní režim Sboru, což přirozeně situaci
neuklidnilo, ale napětí dále eskalovalo. Odsouzení požadovali propuštění a amnestování svých
činů, dále odmítali pracovat, odmítali přijímat stravu a devastovali zařízení vězeňských
zařízení. V tomto čase došlo k amnestování velkého počtu odsouzených osob, které byly z
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výkonu trestu následně propuštěny. Po amnestii prezidenta Havla byly 2/3 vězňů propuštěny a
první vlna nepokojů ustala. Přesněji v roce 1990 v důsledku poměrně široce koncipované
amnestii prezidenta Václava Havla (vyhlášena ke dni 1. 1. 1990), kdy bylo z celkového počtu
31 000 vězňů amnestováno, a tedy na svobodu propuštěno 23 260 dosud vězněných osob. V
ústavech tak zůstalo z původní populace asi 7 000 odsouzených. Uvádí se, že přibližně 69 %
celé vězeňské populace bylo v souvislosti s tímto krokem prezidenta propuštěných na svobodu.
Automaticky se v této souvislosti uvažuje o dopadu takto rozsáhlé amnestie na kriminální
chování a kriminální statistiky. Bylo by naivní domnívat se, že všichni z těchto odsouzených
byli odsouzeni jen za trestné činy proti republice a státním orgánům. I z toho důvodu se v letech
1990–1992 poměrně rychle plnily statistiky trestné činnosti, kriminality jednotlivých druhů
narůstaly a mnohé původně amnestované osoby se v krátkém čase do ústavů na výkon trestu
vrátily3.
Lze říci, že rok 1990 představoval jakýsi definitivní odklon od předchozího systému
řízení a uspořádání typického do roku 1989. Pozornost bylo třeba zaměřit směrem do budoucna
a současně zmapovat stav vězeňství v tomto období, identifikovat jeho nedostatky a zaměřit se
na jejich řešení. V procesu této identifikace bylo nalezeno poměrně velké množství nedostatků,
na které bylo nutné zaměřit pozornost. Z pohledu vývoje vězeňství na území současné České
republiky se v roce 1991 formulovala Koncepce rozvoje českého vězeňství, v obsahu které
nacházíme řadu cílů a úkolů pro oblast českého vězeňství směrem do budoucna4. Věnovala se
tak strukturálním potřebám vězeňství, jakož i potřebám změny vězeňské koncepce. Na tomto
základě se začal budovat moderní vězeňský systém, jehož základy se odvíjejí od principů
sociální spravedlnosti, penitenciární péče a na represivním působení orgánů státní moci. V
tomto kontextu již v roce 1992 dochází k humanizaci vězeňství, a to v podobě takových prvků,
jako je uznání postavení vězňů jako občanů, v povinnosti zachovávat jejich důstojnost, v
povinnosti zajišťovat vhodné materiální podmínky života v rámci výkonu trestu. Do popředí se
dostává potřeba garancí základních práv a svobod vězeňské populace, jakož i požadavky na
modernizaci vězeňských zařízení a na vytvoření systému penitenciární péče, tedy zacházení s
odsouzenými osobami. V letech 1990 – 1991 došlo i k personálním změnám v řadách
příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Jejich odborná a morální zdatnost se testovala na
základě zákona č. 169/1990 Sb. Tímto procesem testování prošlo více než 5500 zaměstnanců,
z nichž pouze minimum, přibližně 400, požadavkům nevyhovělo 5. Bylo nutné přijmout na
stabilizaci situace řadu nových opatření. Nejvýznamnějším takovým krokem bylo přijetí zákona
č. 79/1992 Sb. o Sboru vězeňské a justiční stráže, kterým se přesně vymezilo působení a
oprávnění příslušníků sboru, rozšířily se jejich povinnosti i o ochranu soudů, později i
prokuratury. Pro další personální stabilizaci sboru mělo značný význam přijetí zákona č.
410/1991 Sb. o služebním poměru příslušníků policie, který se však v plném rozsahu vztahoval
i na příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže. Tím se dosáhlo stejné postavení, odměňování
i penzijní a sociální zabezpečení všech příslušníků ozbrojených sborů. Později byl tento zákon
nahrazen zákonem č. 73/1998 Sb. o státní službě příslušníků Policejního sboru, Slovenské
informační služby, Sboru vězeňské a justiční stráže SR a Železniční policie.
Po změnách v roce 1989 a současně i s cílem zlepšit postavení zaměstnanců vězeňství,
zkvalitnit výkon jejich služby i stav vězeňství, postupně se země začala orientovat i na
mezinárodní vězeňskou spolupráci. Pro tuto se otevřela plně cesta až po zmíněném roce 1989.
Kromě dobrých vztahů s okolními zeměmi je důležitá také spolupráce v rámci EU. Vězeňský
3
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personál získal možnosti účastnit se různých konferencí, seminářů v zahraničí, poznávat
zahraniční systémy a aplikovat takto získané poznatky na naše vězeňské podmínky. Po tomto
přelomovém roce však bylo nutné změnit i charakter a směřování našeho vězeňství. Tyto změny
podpořily i aktivity na úrovni Rady Evropy, ve spolupráci s ní mohli představitelé vězeňství
poznávat fungování podobných složek, oborů a zařízení v okolních státech typických
demokratickým systémem. V roce 1990 se konala první mezinárodní porada představitelů
vězeňství i za účasti československých představitelů a současně i expertů z Rady Evropy.
Následně na to bylo možné navštívit několik západoevropských vězeňských zařízení. Na
základě pozorování a porovnávání se identifikovalo několik nedostatků v našem vězeňství,
hlavně se konstatovalo:
 slabší materiální vybavení,
 odlišné naladění a klima ve vězeňských zařízeních.
I toto směřovalo k přijetí takových opatření, která by tyto největší nedostatky měla odstranit a
posunout tak vězeňství u nás směrem k moderním západním vězeňským systémům. V tomto
kontextu se rozhodlo o transformaci vězeňství tak, aby se dalo srovnat se stavem a úrovní v
zemích EU.
V červenci 1992 byla přijata Deklarace SNR o svrchovanosti Slovenské republiky a
návazně na ni i Ústava Slovenské republiky dne 1. září 1992. Představitelé politických stran v
Čechách i na Slovensku se dohodli, že dojde k rozdělení společného státu, a to na základě
dohody a klidně, podle určeného a dohodnutého harmonogramu. K rozdělení došlo s účinností
od 1. 1. 1993, kdy ve středu Evropy vznikly dva samostatné subjekty mezinárodního práva, dvě
nové republiky jako právní nástupci původního státoprávního celku – Slovenská republika a
Česká republika. Před oběma státy stály nové výzvy, ke kterým nepochybně patřilo budovat
vlastní státnost na principech právních a demokratických, zajistit plnou a správnou transformaci
ekonomiky, zapojit se do evropských integračních procesů, podporovat modernizaci a
přiblížení se úrovni evropských zemí, vytvořit a budovat pluralitní demokratický systém,
vytvořit vlastní zahraniční zastoupení, formovat svůj vlastní právní systém, spravovat vlastní
veřejnou správu, správu státu, včetně vězeňství apod.
Na tomto místě je důležité mít na zřeteli, že česká a slovenská úprava mají společné
kořeny, společná východiska, které pramení z několika desítek let, které tyto v současnosti již
samostatné republiky koexistovaly v jednom státním celku. Společně své vězeňství budovaly,
společnými silami ho tvarovaly a formovaly až do podoby v roce 1992, kdy následně dochází
k rozdělení národů do dvou státních celků – samostatných a suverénních, které si i otázky
vězeňství postupně začaly samy spravovat a přizpůsobovat na své podmínky. Skutečnost, že
historicky, právně, společensky i kulturně a zřejmě i politicky jde o blízké státy, není třeba
zdůrazňovat. Z toho by automaticky plynula premisa, že i vězeňství a vězeňské podmínky
budou velmi podobné, navzájem si blízké. Při podrobnějším poznávání je možné vidět, že v
některých aspektech tomu tak je a v jiných je tomu přesně naopak.
Závěr
Trest odnětí svobody představuje nejuniverzálnější trestní sankci – jeden z trestů, které
se ukládají za spáchání trestného činu fyzickým osobám. Dominuje jak v českém, tak ve
slovenském trestním právu jako nejfrekventovanější využívaná, resp. ukládaná trestní sankce
pro fyzické osoby. Z hlediska trestněprávního má svá východiska v trestních zákonech, přičemž
se ukládá v zákonem upraveném procesu, podle konkrétních procesních pravidel a zásad v
souladu s trestně procesními předpisy. Už tyto právní předpisy upravují některé aspekty
vykonávacího řízení, konkrétně v trestním zákoně SR nacházíme úpravu vnější diferenciace
výkonu trestu a v trestním zákoně ČR kromě členění typů věznic i pravidla umisťování a
částečně přemisťování odsouzených. V procesní úpravě nacházíme téměř shodná pravidla pro
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příslušnost soudů ve vykonávacím řízení, nařizování výkonu trestu a možnosti odložení i
přerušení výkonu trestu. Tyto úpravy se jen minimálně liší. Pokud jde o samotný výkon trestu
odnětí svobody v nepodmíněné podobě, tento je upraven zvláštním zákonem, a to jak v
Čechách, tak na Slovensku s tím, že na tento odkazují právní úpravy obou států a stejně tak v
Čechách na ně odkazuje i zákon o trestním soudnictví ve věcech mládeže, který obsahuje
hmotné i procesní aspekty, ale vykonávací už ne. V obou státech je tak výkon trestu odnětí
svobody v nepodmíněné podobě ponechán na samostatnou zákonnou úpravu – zákon o výkonu
trestu SR a ČR.
Zatímco trestněprávní úprava (hmotná i procesní) je často předmětem kritiky, analýzy
a vědecko-výzkumná odborná zpracování, vykonávací aspekty, jsou zpracovávány velmi
ojediněle. Zpracovávají se v rámci penologicky zaměřených učebních pomůcek, studijních
materiálů, částečně v rámci pedagogiky, sociologie a psychologie, někdy v rámci kriminologie,
jindy jde o komentované zpracování právních předpisů, o výzkumy týkající se výkonu trestu v
nepodmíněné podobě různými skupinami odsouzených, s různými charakteristikami,
diferencovaně podle věku i pohlaví a jiných kritérií. Takových zdrojů je v současné době
poměrně málo a frekventovaně se takovým otázkám věnují téměř stejní autoři, a to platí i pro
Českou republiku i pro Slovensko. Opravdu je možné se ptát, čím je vězeňství tak specifické,
že sice nepochybně poutá a láká pozornost odborníků teoretiků i praktiků, jakož i laiky, a přesto
poznatky z něj jsou jen minimálně vědecky zpracovávány a prezentovány, jen minimálně se
prezentují negativa právní úpravy v obou státech. Na tuto otázku nemáme jednoznačnou
odpověď, ale domníváme se, že otázky vězeňství jsou velmi specifické, vězeňství bývá často
přirovnáváno ke ,,státu ve státě“. Poznání možností nastavení změn v platné právní úpravě,
jejich účinnost a vhodnost, je možné pouze na základě praktického zkoumání a poznávání v této
oblasti.
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Výkon trestu odnětí svobody v České republice
Imprisonment in the Czech Republic
Markéta Brunová1
Abstrakt
Za obecná teoretická východiska výkonu trestu odnětí svobody v České republice je možné
považovat právní předpisy uspořádané do stejné hierarchie a stejné povahy, jako je tomu na
Slovensku, s jediným rozdílem, že se týkají podmínek ukládání, výkonu a průběhu výkonu
trestu odnětí svobody v České republice. Je třeba poukázat na skutečnost, že nejen dlouhá
společná historie, ale stejně tak velmi blízká kultura, mentalita obou národů, společenská a
částečně i politická či ekonomická východiska souhrnně odůvodňují podobnost obou právních
úprav. Po rozdělení společného státu zůstaly v České republice v platnosti původní společné
trestněprávní předpisy a postupně se jejich obsah přizpůsoboval aktuálním společenským
podmínkám prostřednictvím novelizací konkrétních ustanovení. V příspěvku se věnujeme
problematice výkonu trestu v České republice.
Klíčová slova
Česká republika, odnětí svobody, právní úprava, výkon trestu.
Abstract
Legislation organized into the same hierarchy and of the same nature as in Slovakia, with the
only difference that it concerns the conditions of imposition, execution and course of
imprisonment in the Czech Republic, can be considered as the general theoretical starting points
of imprisonment in the Czech Republic. It is necessary to point out that not only a long common
history, but also a very close culture, mentality of both nations, social and partly also political
or economic starting points justify the similarity of both legal regulations. After the split of the
common state, the original common criminal law regulations remained in force in the Czech
Republic and their content gradually adapted to the current social conditions through
amendments to specific provisions. The paper deals with the issue of imprisonment in the Czech
Republic.
Keywords
Czech Republic, imprisonment, legal regulation, imprisonment.
Úvod
Po vzniku samostatné České republiky zůstaly v České republice v platnosti původní
společné trestněprávní předpisy a postupně se jejich obsah přizpůsoboval aktuálním
společenským podmínkám prostřednictvím novelizací konkrétních ustanovení. Zatímco ve
Slovenské republice došlo k přijetí nových trestních předpisů již v roce 2005 a tím i k úplné
rekodifikaci trestního práva, v České republice byl přijat nový trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) později a soustavně zůstává platný a účinný původní trestní řád
č. 141/1961 Sb. v platném a účinném znění. Trestněprávní otázky, hmotné i procesní, týkající
se mladistvých, jsou v podmínkách České republiky upravené samostatným zákonem č.
218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v němž jsou obsažena i východiska ukládání
trestů, resp. trestních opatření, včetně trestu odnětí svobody nepodmíněně, a teoretická
východiska výkonu tohoto druhu trestu.
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Právní úprava v ČR
Z hlediska určité hierarchie je právní úprava výkonu trestu v České republice rozdělena
do několika právních předpisů, a to dokonce právních předpisů s různou právní silou:
a) Ústava ČR č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších ústavních zákonů a Listina základních
práv a svobod č. 2/1993 Sb. v platném znění, které obsahují obecné garance lidských
práv, a to přirozených, občanských a politických (právo na život, právo na ochranu
důstojnosti, nedotknutelnost osoby, právo na ochranu soukromí apod.). Jen soud může
rozhodovat o vině a trestu a ukládat tresty za trestné činy, resp. trestní opatření za
provinění mladistvých, a to za podmínek stanovených zákonem (TZ ČR). Výkon trestu
odnětí svobody modifikuje možnosti výkonu mnohých takto zaručených práv, výkon
některých práv vysloveně vylučuje a naopak, práva přirozená odsouzenému zůstávají
zachována v každém případě a za každých podmínek.
b) Ustanovení trestního zákoníku ČR, zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
obsahují několik ustanovení týkajících se trestu v nepodmíněné podobě. Jde zejména o
úpravu obsaženou v § 55 TZ ČR a následujících ustanoveních, kde jsou upraveny otázky
zařazování a přeřazování odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. Úprava je
podrobnější než ve Slovenské republice, kde jsou v trestním zákoně upraveny jen otázky
vnější diferenciace výkonu trestu, ale samotné přeřazování a jeho pravidla jsou
například již obsaženy v zákonné úpravě týkající se výkonu trestu a v podzákonné
úpravě.
c) Ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. upravují možnosti
vyvozování trestní odpovědnosti a také ukládání trestů mladistvým. Obecně jde o
úpravu odkazující na trestní předpisy v České republice, pozitivně se však z pohledu
slovenských odborníků hodnotí vynětí této úpravy (hmotných i procesních otázek) do
samostatného zákona. Tato úprava zahrnuje provinění mladistvých a opatření ukládaná
za tato provinění, včetně opatření trestních, k nimž se řadí i trest odnětí svobody
nepodmíněně, který je v hierarchii trestních opatření poslední. Ve Slovenské republice
je to v souladu s § 109 TZ, ačkoli trestné činy i tresty mají u mladistvých stejné označení
jako u dospělých pachatelů (v České republice se rozlišují i pojmově). Pokud jde o
vykonávací úpravu, zde ZSVM v případě mladistvých odkazuje v § 76 na zvláštní
vykonávací úpravu, resp. na úpravu obsaženou ve zvláštním zákoně.
d) Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním), v němž jsou v III. části,
konkrétně v § 320 a násl. upraveny některé aspekty výkonu trestu odnětí svobody,
především otázky výkonu trestu – působnost soudů ve vykonávacím řízení, otázky
nařízení výkonu trestu, možnosti odkladu i přerušení výkonu trestu, možnost změny
způsobu výkonu trestu.
e) Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů,
který obsahuje také rámcovou úpravu podmínek výkonu trestu, typy věznic, vnitřní
členění, práva a povinnosti odsouzených, program zacházení, kázeňské tresty,
zvláštnosti výkonu trestu některých druhů odsouzených a otázky propuštění z výkonu
trestu.
f) Podrobněji jsou jednotlivá práva a povinnosti a způsob realizace programu zacházení
konkretizované v řádu výkonu trestu, který je vydán jako Vyhláška ministerstva
spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., v platném a účinném znění. Určitou zajímavostí je,
že zatímco ve Slovenské republice upravuje zákon podrobněji práva a povinnosti
odsouzených, v Česku je zákonná úprava více rámcová a konkrétní práva a povinnosti
odsouzených jsou detailněji zpracována právě v řádu výkonu trestu. Stejně jsou zde
zpracovány i otázky přijímání k výkonu trestu, nástupní oddíl, přemisťování, postupně
jsou upraveny otázky realizace programu zacházení u různých typů odsouzených,
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kázeňská odpovědnost a zvláštnosti výkonu trestu různých skupin odsouzených
(mladiství, ženy, doživotní tresty apod.).
g) Vnitřní vězeňský řád přijímají jednotlivé věznice, resp. jejich ředitel se souhlasem
generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Tuto možnost obsahuje přímo zákon o
výkonu trestu ČR v § 14, jelikož takto lze upravit vnitřní chod a organizaci výkonu
trestu v konkrétních podmínkách jednotlivých věznic.
Trest odnětí svobody je univerzálním a nejrozšířenějším trestem, který lze ukládat všem
skupinám pachatelů – fyzickým osobám a současně i za všechny trestné činy, které trestní zákon
ČR obsahuje2. Trest odnětí svobody je ukládán nejvýše na 20 let s možností mimořádného
zvýšení ve smyslu § 59 TZ ČR3. Výkon trestu odnětí svobody v nepodmíněné podobě je
upraven ve zvláštním předpise, kterým je zákon o výkonu trestu odnětí svobody ČR, a provádí
se ve věznicích. Trestní zákoník ČR obsahuje některé prvky vykonávací úpravy, když upravuje
některé aspekty výkonu tohoto druhu trestu – zejména diferenciaci výkonu trestu4.
Vězeňská infrastruktura
Trest odnětí svobody v nepodmíněné podobě se provádí ve věznicích členěných podle míry
a způsobu vnějšího střežení, režimu a zajištění bezpečnosti výkonu trestu na věznice:
a) s ostrahou – do věznice s ostrahou soud zařadí takového odsouzeného, u něhož nejsou
naplněny podmínky pro to, aby byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou,
b) se zvýšenou ostrahou – v těchto věznicích se provádějí:
 výjimečné tresty (§ 54 TZ ČR),
 tresty pachatelů, kteří spáchali trestný čin ve prospěch organizované zločinecké
skupiny,
 tresty pachatelů, kteří spáchali obzvláště závažný trestný čin a jimž soud uložil
trest odnětí svobody nejméně na 8 let,
 tresty pachatelů odsouzených za úmyslný trestný čin, pokud za období
posledních 5 let uprchli z vazby nebo se pokusili uprchnout, uprchli nebo se
pokusili uprchnout z výkonu trestu nebo zabezpečovací detence,
c) zvláštním typem věznice je věznice pro mladistvé (existuje vedle základních typů
věznic v Česku)5.
Otázky vnitřního členění výkonu trestu jsou upraveny v zákoně o výkonu trestu odnětí
svobody ČR6, konkrétně podle § 12a zákona o výkonu trestu. Věznice s ostrahou jsou děleny
podle stupně zabezpečení na nízký, střední a maximální / vysoký stupeň zabezpečení (na
podkladě zhodnocení interních a externích rizik). I v České republice má soud možnost zařadit
k výkonu trestu odsouzeného do jiného typu věznice. Může tak učinit (fakultativně), pokud má
za to, že v jiném typu věznice bude lépe zaručeno působení, aby vedl řádný život, a vždy přitom
přihlíží i k závažnosti činu a stupni narušení pachatele. Pachatele odsouzené k trestu odnětí
svobody na doživotí vždy musí soud zařadit k výkonu trestu do věznic se zvýšenou ostrahou.
Způsob, jakým se bude trest odnětí svobody provádět, je upraven v zákoně o výkonu trestu v
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PRIKRYL, O. a kol. Trest odňatia slobody v novom Trestnom zákone. Bratislava: Wolters Kluwer, 2006, s. 11
a násl.
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NAVRÁTILOVÁ, J. Výjimečný trest. Praha: Leges, 2010, s. 11.
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JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Zvláštní část.
Praha: Leges, 2017, s. 307 a násl.
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univerzita, 2002, s. 64 a násl., k tomu aj KUBÍČKOVÁ, P., KMĚTÍK, I. Penologie. Karviná, 2011, s. 50.
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ČR7. I z tohoto náčrtu je zřejmé, že diferenciace zařízení pro výkon trestu v nepodmíněné
podobě je v České republice zásadně odlišná od vnější diferenciace výkonu trestu ve Slovenské
republice. Zatímco na Slovensku se rozlišují tři stupně střežení, v Česku jen dva a zákonodárce
stanovuje, jaké skupiny odsouzených do kterých skupin zařadit, zpravidla s přihlédnutím k
druhu a závažnosti trestné činnosti. Jak na Slovensku, tak v Čechách existuje pro soud možnost
zařadit v zákonem stanovených případech odsouzeného k výkonu trestu do jiné věznice /
ústavu, jak se původně předpokládalo. Ustanovení TZ ČR navíc upravují i možnosti přeřazení
odsouzených v rámci výkonu trestu odnětí svobody ve věznici8. Jde aspekt vykonávací úpravy,
který slovenský trestní zákon neobsahuje, takové otázky řeší přímo vykonávací úpravy. V
Česku je možnost přeřazení upravena přímo v trestním zákoníku (§ 57), stanovuje oprávnění
soudu rozhodnout během výkonu trestu o změně typu věznice, v níž je vykonáván trest odnětí
svobody. Do věznic s ostrahou může být odsouzený přemístěn (z rozhodnutí soudu), pokud
chování a také řádné plnění povinností odsouzeným odůvodňují konstatování, že přeřazení lépe
povede k nápravě odsouzeného. Přeřadit však nelze odsouzeného na doživotí, z jehož trestu
nebylo provedeno alespoň 10 let. Stejně tak přeřazení do věznice s ostrahou není možné v
případě, když odsouzený (s výjimkou odsouzených na doživotní tresty) ještě neprovedl alespoň
¼ trestu.
Jsou stanoveny podmínky pro přeřazení odsouzeného z věznice s ostrahou do věznice
se zvýšenou ostrahou, a to tak, že soud může o této změně rozhodnout, pokud:
a) ve výkonu trestu odsouzený závažným způsobem nebo opakovaně porušil vězeňský řád
nebo disciplínu,
b) během výkonu trestu byl pravomocně odsouzen za trestný čin, který během výkonu spáchal.
O přeřazení odsouzeného z ústavu se zvýšenou ostrahou může rozhodnout soud také na
návrh odsouzeného, pokud v ústavu již vykonal alespoň ¼ uloženého trestu (nejméně ale 6
měsíců trestu odnětí svobody). Odsouzenému k doživotnímu trestu se umožňuje podat takový
návrh po výkonu 10 let trestu. Pokud je o návrhu rozhodnuto negativně, nový návrh lze podat
až 6 měsíců po ukončení původního řízení9. Na obrázku 1 je znázorněna vězeňská
infrastruktura.

Obr. 1 Vězeňská infrastruktura
Zdroj: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2019/05/Statistick%C3%A1ro%C4%8Denka-2018.pdf
7
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V souvislosti se stavem vězeňské populace, ať už ve věznicích nebo věznicích s
ostrahou, je důležité uvést, že množství relevantních údajů je možné čerpat ze statistické
ročenky Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, které jsou dostupné na internetové
stránce www.vscr.cz. Detailnější přehled vězeňských zařízení (s ostrahou i se zvýšenou
ostrahou) prezentuje následující tabulka, která nabízí přehled diferenciace výkonu trestu
(věznice s ostrahou, věznice se zvýšenou ostrahou) a přehled jednotlivých vězeňských zařízení
v České republice s tím, že v mnoha zařízeních dochází ke kumulaci ostrahy a jejích
jednotlivých stupňů společně s výkonem trestu ve zvýšené ostraze. I přesto, že jde o odlišné
členění vězeňských zařízení (vnější i vnitřní), než je tomu na Slovensku, jde o podobný princip,
kdy i na Slovensku mají některé ústavy všechny tři stupně vnější diferenciace a dále se v nich
výkon trestu diferencuje vnitřně. Stejně je tomu i v České republice, kdy jedna věznice má
povahu věznice s ostrahou i se zvýšenou ostrahou. Takové kombinace, a to i s přihlédnutím na
další vnitřní diferenciaci, mají za následek mnohem komplikovanější vnitřní opatření, které je
třeba přijmout pro účely uplatnění a realizace práv odsouzených v různých typech věznic a v
různých stupních střežení během dne a týdne.
Tab. 1 Přehled vězeňských zařízení

Zdroj: www.vscr.cz
O kapacitním stavu – reálné kapacitě a míře naplnění volných kapacit, resp. přeplnění
ústavů (nadkapacitní stav), vypovídá tabulka 2. Kapacity v jednotlivých věznicích se
přepočítávají na m2 plochy, vzhledem k minimální výměře ubytovací plochy pro jednoho
odsouzeného, která je mu v podmínkách výkonu trestu garantována. Podle výměry a minimální
výměry připadající na jednoho odsouzeného jsou stanoveny kapacitní možnosti věznic, což je
velmi promyšlený způsob určování kapacit. České věznice jsou kapacitně průměrně přeplněné
na 104,86 %. Nejhorší kapacitní situace je ve věznici Oráčov, která slouží pouze pro účely
výkonu trestu odnětí svobody (obsazena na 130,90 %). Velmi podobně je na tom věznice
Heřmanice, která slouží výhradně pro účely výkonu trestu odnětí svobody (obsazena na 128,54
%). Několik věznic je z hlediska kapacity přeplněno na přibližně 115–120 %. Velmi
problémový vězeňský stav je vidět i na tom, že z celkového počtu 35 věznic je v 19 (tedy v
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nadpoloviční většině z věznic) přeplněný kapacitní stav. O něco lépe, než věznice jsou na tom
nemocnice Brno a Praha Pankrác a stejně tak vězeňské ústavy Brno a Opava. Zatímco
nemocnice jsou z hlediska kapacity naplněné ani ne na polovinu možných kapacit, v případě
detenčních ústavů jde o téměř úplnou obsazenost, přesněji se kapacitní stavy pohybují na úrovni
od 90 % do 99 % obsazenosti, což je sice již kritický, ale stále ještě vyhovující stav (viz údaje
statistické ročenky vězeňské služby ČR za rok 2018).
Tab. 2 Kapacitní stav vězeňských zařízení

Zdroj: www.vscr.cz
Vykonávací úprava
Vykonávací úprava obsažená v trestním řádu ČR se týká průběhu výkonu trestu a
působností ve vykonávacím řízení (§ 315 a násl. TŘ ČR). Výkon trestu odnětí svobody by měl
nařídit a jeho provedení zajistit soud, jehož pravomocným a vykonatelným rozhodnutím se
tento trest ukládá10. Konkrétně jeho výkon nařizuje předseda senátu, přičemž na rozhodování
ve věcech výkonu trestu je příslušný soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Způsob,
jakým se trest odnětí svobody vykonává, upravuje zákon o výkonu trestu ČR. Na rozhodování
a vydávání rozhodnutí, která se týkají průběhu výkonu trestu během doby, kdy je odsouzený ve
výkonu trestu, je příslušný soud, v jehož obvodu se trest vykonává.
Ihned po právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí, kterým se výkon trestu ukládá, má
předseda senátu povinnost zaslat příslušné věznici nařízení o výkonu trestu. Odsouzeného
současně vyzve, aby nastoupil k výkonu trestu ve stanovené lhůtě. V případě, kdy je obžalovaný
ve vazbě a o trestu rozhodoval odvolací soud, předseda tohoto soudu nařídí výkon trestu ihned
10

FENYK, J., D. CÍSAŘOVÁ a T. GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2018, s. 794 a násl.
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po vyhlášení svého (odsuzujícího) rozhodnutí. Tento postup okamžitého nařízení výkonu trestu
je možný i v případě, kdy obžalovaný sice není ve vazbě, ale jeho pobyt na svobodě je z určitých
důvodů nebezpečný, případně pokud existuje obava, že by se mohl skrývat nebo utéct11. Pokud
neexistuje obava, že by uprchl a skrýval se, a pokud není pobyt odsouzeného na svobodě
nebezpečný, může soud odsouzenému poskytnout dodatečnou lhůtu na to, aby si zařídil své
záležitosti (zpravidla pracovní, osobní, rodinné, studijní apod.) a sám nastoupil k výkonu trestu.
Tato lhůta nesmí být delší než 30 dní (1 měsíc) od právní moci odsuzujícího rozhodnutí soudu.
Předseda senátu může také odsouzenému k výkonu trestu odnětí svobody zakázat, aby
vycestoval do zahraničí, a to až do momentu vykonání pravomocně uloženého trestu. Pokud
odsouzený ve stanovené lhůtě k výkonu trestu nenastoupí a hrozí, že by uprchl či se skrýval,
soud nařídí jeho dodání do výkonu trestu. Tato úprava je až na minimální odchylky stejná, jako
je tomu ve slovenské úpravě. Současně platí, že při nařizování výkonu trestu má soud povinnost
rozhodnout formou usnesení i o započítání vazby do výkonu trestu. Platí pravidlo, že doba
strávená ve vazbě (od reálného omezení osobní svobody obviněného / obžalovaného) se
odsouzenému započítává do uloženého trestu odnětí svobody v nepodmíněné podobě.
Povinně se výkon trestu odkládá v případě, že by výkon trestu ohrožoval život nebo
zdraví odsouzeného, což může vyplynout z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného ve
zdravotnickém zařízení, ale i z jiných skutečností. V takovém případě se výkon trestu odkládá
povinně na potřebnou dobu. V souladu s § 322 odst. 2 TŘ ČR o takový odklad musí požádat
odsouzený12. Pokud má soud za to, že nejsou k odložení výkonu trestu důvody, soud vyzve
odsouzeného, aby řádně k výkonu trestu nastoupil a nejpozději při nástupu předložil věznici
lékařskou zprávu, ze které vyplývá jeho zdravotní stav. Pokud následně věznice zjistí, že
zdravotní stav odsouzeného skutečně nedovoluje, aby nastoupil k výkonu trestu, doporučí soud
podle povahy zdravotního stavu přerušení nebo odklad výkonu trestu. V případě těhotných žen
a matek novorozených dětí se výkon trestu povinně odkládá na dobu 1 roku po porodu. Předseda
senátu má oprávnění odložit výkon trestu, který nepřevyšuje 1 rok, z důležitých důvodů, ale
nejvíce na dobu 3 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí, kterým byl trest uložen. V souladu
s § 323 odst. 2 TŘ ČR je možný i další nebo delší odklad výkonu trestu, ale jen výjimečně, ze
zvláštních, zvlášť závažných důvodů. Jde zejména o případy, kdy by výkon trestu mohl mít na
odsouzeného nebo jeho rodinu mimořádně těžké následky. Nejdéle lze odklad výkonu trestu
povolit na 6 měsíců, jak je tomu i ve slovenské právní úpravě.
Procesní úprava řeší otázku příslušnosti soudu a způsobu, jakým se rozhoduje o změně
způsobu výkonu trestu. Okresní soud, v jehož obvodu se trest vykonává, ve veřejném zasedání
rozhoduje o takové změně na podkladě návrhu státního zástupce nebo ředitele věznice nebo
žádosti odsouzeného, případně i bez tohoto podnětu. Odsouzený se musí vždy před
rozhodnutím o změně způsobu výkonu dostavit k výslechu. Okresní soud na veřejném zasedání
rozhoduje i o návrhu odsouzeného na umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení ve
věznici s ostrahou13. V tomto případě je stanovena lhůta, v níž by měl soud rozhodnout, pokud
tomu nebrání důležité důvody, a to lhůta 30 dnů od doručení návrhu soudu. Taková možnost v
případě slovenské úpravy výkonu trestu neexistuje, a to vzhledem k odlišné vnější diferenciaci
výkonu trestu, ale i vzhledem k tomu, že o vnitřní diferenciaci rozhodují na Slovensku samy
ústavy na výkon trestu.
V případě, že odsouzený během výkonu trestu vážně onemocní, může předseda senátu
(fakultativně) přerušit výkon trestu na potřebnou dobu. Předseda senátu povinně přeruší výkon
trestu těhotné ženě a matce dítěte mladšího než 1 rok. Pokud existuje obava, že odsouzený
11

Tato obava plyne z konkrétních skutečností, např. z chování odsouzeného, z jeho projevu apod.
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018, s. 617 a
násl.
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FENYK, J., D. CÍSAŘOVÁ a T. GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2018, s. 797 a násl.
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uprchne nebo se bude skrývat nebo pokud odklad trestu zneužívá, předseda senátu přerušení
odvolá a odsouzený musí pokračovat ve výkonu trestu. Stejně tak jako je tomu ve slovenské
úpravě, i podle české trestně-procesní úpravy platí, že soud může (fakultativně) upustit od trestu
nebo od provedení jeho zbytku, pokud má být odsouzený vyhoštěn nebo vydán do jiného státu
v rámci mezinárodní justiční spolupráce. Pokud k reálnému vyhoštění nebo předání do jiného
státu nedojde, soud rozhodne o tom, že je trest odnětí svobody nebo jeho zbytek proveden.
Upuštění od výkonu trestu (před nástupem k výkonu) nebo výkonu zbytku trestu (pokud již
začal) je ve smyslu § 327 odst. 3 TŘ ČR možné (fakultativně) v případě, že odsouzený trpí
nevyléčitelnou, život ohrožující nemocí nebo nevyléčitelnou psychickou chorobou.
Trestní řád ČR stále obsahuje ustanovení ukládající soudu povinnost přerušit nebo
odložit výkon trestu odnětí svobody do 6 měsíců v případě, že je odsouzený povolán nastoupit
na vojenskou službu. Pokud se během služby odsouzený řádně chová a nedopustil se žádného
trestného činu, soud povinně upustí od provedení zbytku trestu nebo trestu celého, pokud se s
jeho výkonem ještě nezačalo14. Okresní soud podle místa, kde se trest odnětí svobody
vykonává, bude rozhodovat i o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu.
Rozhoduje na návrh (ředitele věznice, státního zástupce), na základě žádosti odsouzeného nebo
bez ní, ve veřejném zasedání. Žádost v souladu s § 88 odst. 2 TZ ČR může odsouzený soudu
zaslat pouze v případě, že současně připojuje kladné stanovisko ředitele ústavu, které prokazuje
řádné chování odsouzeného a plnění povinností ve výkonu trestu tak, že již není potřeba další
výkon trestu15. Bez tohoto stanoviska soud nemá povinnost o žádosti odsouzeného rozhodovat.
V případě splnění zákonných podmínek soud rozhoduje o takové žádosti zpravidla ve lhůtě do
30 dnů od jejího přijetí, pokud tomu nebrání důležité důvody.
Závěr
Trest odnětí svobody představuje nejuniverzálnější trestní sankci – jeden z trestů, které
se ukládají za spáchání trestného činu fyzickým osobám. Dominuje v českém trestním právu
jako nejfrekventovanější využívaná, resp. ukládaná trestní sankce pro fyzické osoby. Z hlediska
trestněprávního má svá východiska v trestních zákonech, přičemž se ukládá v zákonem
upraveném procesu, podle konkrétních procesních pravidel a zásad v souladu s trestně
procesními předpisy. Už tyto právní předpisy upravují některé aspekty vykonávacího řízení,
konkrétně v trestním zákoníku ČR nacházíme kromě členění typů věznic i pravidla umisťování
a částečně přemísťování odsouzených. Pokud jde o samotný výkon trestu odnětí svobody v
nepodmíněné podobě, tento je v Čechách upraven zvláštním zákonem s tím, že na tento
odkazují právní úpravy i zákon o trestním soudnictví ve věcech mládeže, který obsahuje hmotné
i procesní aspekty, ale vykonávací už ne. Výkon trestu odnětí svobody v nepodmíněné podobě
je ponechán na samostatnou zákonnou úpravu – zákon o výkonu trestu ČR.
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Povinnosť obvineného podrobiť sa predvedeniu v rámci trestného konania
The defendant’s duty to be subpoenaed during a criminal proceeding
Karol Čopák1
Abstrakt
Účasť obvineného na úkonoch trestného konania môže vychádzať z jeho vlastnej iniciatívy, ale
účasť obvineného na úkonoch trestného konania môže byť, aj výsledkom nevyhnutej potreby
orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Zákon ponúka orgánom činným v trestnom konaní
a súdom celý rad zákonných prostriedkov na dosiahnutie osobnej účasti obvineného na
úkonoch trestného konania, a to aj proti vôli obvineného. Jedným z týchto prostriedkov je
predvedenie obvineného.
Kľúčové slová
Obvinený, povinnosti obvineného, predvedenie obviněného.
Abstract
The involvement of the accused person during acts of a criminal proceeding may come from
hisown initiative, butinvolvement of the accused person during acts of a criminal proceeding
may alsobe a result of an inevitablerequirement of law enforcement authorities and courts of
justice. Law enforcement authorities and courts of justice have all kinds of measures, provided
by the Code of law, to assurepersonal attendance of the accused person during the acts of
criminal proceeding and at times agains this will. One of these measures is astitution.
Keywords
Accused person, obligations of the accused person, astitution.
Úvod
Z účelu trestného konania vyplýva, že aktívna účasť obvineného 2 v ňom je
v zásade(okrem zákonom predvídaných výnimiek) nevyhnutnosťou. Účasť obvineného na
priebehu trestného konania je totiž kľúčovým predpokladom na to, aby sa v trestnom konaní
náležite zistil skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti. Zároveň sa práve
účasťou otvára obvinenému možnosť v plnej miere uplatniť svoje právo na obhajobu (resp.
niektoré z čiastkových práv, ktoré pod túto širšiu skupinu práv možno podradiť). Z uvedeného
možno vyvodiť, že účasť obvineného na úkonoch trestného konania môže vychádzať z jeho
vlastnej iniciatívy, keď táto je výsledkom jeho vôle (a to práve s cieľom napĺňania zákonných
možností svojej obhajoby), avšak na druhej strane účasť obvineného na úkonoch trestného
konania môže byť aj výsledkom nevyhnutej potreby orgánov činných v trestnom konaní
a súdov, sledujúcich dosiahnutie účelu trestného konania. Vôľa obvineného byť účastným na
úkonoch trestného konania je v takýchto prípadoch irelevantná a zákon ponúka orgánom
činným v trestnom konaní a súdom niekoľko zákonných prostriedkov na dosiahnutie osobnej
účasti obvineného na úkonoch trestného konania a to hoci aj proti vôli obvineného.
Do skupiny procesných prostriedkov, prostredníctvom ktorých si orgány činné
v trestnom konaní a súdy zabezpečujú osobnú prítomnosť obvineného na procesných úkonoch
a to bez ohľadu na vôľu obvineného (a prípadne i za použitia primeraných prostriedkov
donútenia) patrí aj inštitút predvedenia. Predvedenie so sebou pre obvineného po naplnení
1
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zákonom stanovených podmienok prináša povinnosť podrobiť sa predvedeniu za účelom účasti
obvineného na úkone, pri ktorom je táto nevyhnutná. Uvedená povinnosť v sebe nevyhnutne
implikuje zákonom predpokladaný zásah (obmedzenie) do základných práv a slobôd
obvineného. Primárne pôjde o zásah do teritoriálnej a časovej autonómie obvineného ako
súčasti jeho slobody pohybu. Pôjde pritom o zásah po kvalitatívnej stránke dôraznejší ako je
tomu pri povinnosti obvineného dostaviť sa na predvolanie, pretože ESĽP spája tento druh
zásahu dokonca s dôsledkom obmedzenia osobnej slobody v zmysle čl. 5 Dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj ako „Dohovor“). Sekundárne môže pri
predvedení obvineného dochádzať aj k zásahu do iných jeho práv a slobôd odlišných od
osobnej slobody, a to napr. do nedotknuteľnosti obydlia (ako špecifickej zložky práva na
súkromie), do dôstojnosti obvineného a jeho telesnej integrity. Pri dôslednom dodržaní zásady
proporcionality zo strany príslušných orgánov štátu však nebude možné hovoriť
o neoprávnenom zásahu, ale o zásahu v demokratickej spoločnosti nevyhnutnom na
dosiahnutie významného spoločenského cieľa a verejného poriadku.
Cieľom príspevku preto je snaha skúmať predvedenie obvineného ako trestno-procesný
úkon. Súčasťou tohto postupu je zistenie obsahu, rozsahu a limitov povinnosti obvineného
podrobiť sa predvedeniu. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sa použije induktívna metóda
vedeckej práce (t. j. „od všeobecného ku konkrétnemu“), čo znamená, že sa skúmanie najskôr
zameria na otázku legitimity predvedenia a z nej vyplývajúcej povinnosti podrobiť sa mu,
pričom sa bude vychádzať z ústavných a medzinárodných garancií ľudských práv a slobôd.
Následne sa všeobecne prikročí k všeobecnému vymedzeniu povinnosti podrobiť sa
predvedeniu v širšom procesnoprávnom kontexte, aby sa následne mohol skúmať konkrétny
obsah, rozsah a limity povinnosti podrobiť sa predvedeniu vo vzťahu k osobe obvineného.
Ústavnoprávne východiská
Predvedenie v trestnom konaní možno z ústavnoprávneho hľadiska charakterizovať ako
zákonný prostriedok obmedzenia primárne osobnej slobody za účelom dosiahnutia legitímneho
cieľa, ktorým je účasť predvádzanej osoby na procesnom úkone, pri ktorom je jej účasť
nevyhnutná, prostredníctvom čoho sa následne napĺňa aj samotný účel trestného konania ako
zákonom predpokladaného postupu v boji proti najzávažnejším protispoločenským konaniam
jednotlivcov, príp. právnických osôb. Predvedenie je jedným z prvkov štátno-donucovacieho
aparátu výkonu štátnej moci na dosahovanie celospoločensky prospešného cieľa (má legitímny
základ), ktorý so sebou pre predvádzanú osobu prináša obmedzenie je základných práv vo
forme povinnosti podrobiť sa predvedeniu. Ide o povinnosť, ktorá vzniká na základe zákona po
naplnení zákonom stanovených podmienok (t. j. nesie v sebe prvok legality). Pritom spôsob
obmedzenia základných práv pri predvedení musí byť za každých okolností primeraný
(proporcionálny). Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aj pri posudzovaní zákonnosti (ústavnosti)
vyžadovania splnenia povinnosti podrobiť sa predvedeniu je potrebné aplikovať tzv.
trojkrokový test, pri ktorom musia byť vždy kumulatívne splnené všetky tri hľadiská relevantné
pre tento test (legitimita, legalita, proporcionalita).
Povinnosť podrobiť sa predvedeniu zo svojej povahy predstavuje dôraznejší zásah do
práv predvádzanej osoby, ako je tomu pri povinnosti dostaviť sa na predvolanie, ktorá zaťažuje
predvolávanú osobu. V prípade povinnosti podrobiť sa predvedeniu sa môžu obmedzenia práv
a slobôd (vzhľadom na situáciu vzniknutú v konkrétnom prípade) prejaviť v širšej škále, ako je
tomu v prípade povinnosti dostaviť sa na predvolanie. Ako totiž zdôraznil Ústavný súd SR:
„Zložitosť modernej spoločnosti robí čoraz ťažším oddeľovať od seba situácie, ktoré sú
vnútorne spojené. Týka sa to aj mnohých základných práv, ktoré z takýchto situácií
jednotlivcom vyplývajú, bez ohľadu na to, či patria medzi občianske a politické práva alebo
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hospodárske a sociálne práva“3. Škála obmedzení základných práv a slobôd pri predvádzaní
osoby, podľa nášho názoru, „osciluje“ medzi obmedzením slobody pohybu (čl. 23 ods. 1 Ústavy
SR), obmedzením nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia (čl. 16 ods. 1 Ústavy SR), zachovaním
ľudskej dôstojnosti (čl. 19 ods. 1 Ústavy SR), nedotknuteľnosti obydlia predvádzanej osoby (čl.
21 ods. 1 Ústavy SR) až po pozbavenie osobnej slobody (i keď podstata inštitútu predvedenia
nevyhnutne vyžaduje, aby sa tak stalo v intenzite menšej ako je tomu v prípade zadržania4) (čl.
17 ods. 2 Ústavy SR). V zásade však možno uviesť, že obmedzenie slobody v dôsledku
predvedenia osoby spadá pod jeden z taxatívne uvedených legitímnych dôvodov obmedzenia
osobnej slobody v zmysle čl. 5 Dohovoru, a síce dôvodu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) druhá veta,
ktorý dovoľuje pozbavenie osobnej slobody okrem iného aj z dôvodu, že sa osoba nepodrobila
rozhodnutiu vydanému súdom podľa zákona, alebo preto, aby sa zaručilo splnenie jej
povinnosti ustanovenej zákonom. Pre inštitút predvedenia (a z neho vyplývajúcej povinnosti
pre dotknutú osobu) je práve čl. 5 ods. 1 písm. b) Dohovoru primárnym medzinárodnoprávnym
a ústavnoprávnym základom, na podklade ktorého možno testovať súlad vnútroštátnej úpravy
inštitútu predvedenia v trestnom konaní. Hodno však dodať, že vo vzťahu k povahe a
oprávnenosti tohto druhu obmedzenia ESĽP skúma dve skupiny definičných prvkov –
objektívny (obmedzenie osoby v rámci priestoru, z ktorého sa po nezanedbateľnú dobu nesmie
vzdialiť, pričom spravidla je pod dohľadom silových zložiek štátu) a subjektívny (absencia vôle
dotknutej osoby s týmto druhom obmedzenia5). Určujúcim faktorom pritom je v prvom rade
kvalitatívny zásah do podstaty osobnej slobody. A až sekundárne je významné časové hľadisko.
Keďže „nezanedbateľná doba obmedzenia“, ktorá je spojená s obmedzením dosahujúcim
intenzitu v zmysle čl. 5 dohovoru je relatívne abstraktný výraz, ktorého interpretácia sa odvíja
od konkrétnej situácie. ESĽP napr. ako nezanedbateľnú dobu považoval aj pomerne krátke
časové obdobie (30 minút), v rámci ktorého došlo k pozbaveniu osobnej slobody v zmysle čl.
5 Dohovoru, a to práve s odkazom na rozsah obmedzenia práva vzhľadom na jeho podstatu6.
Článok 5 ods. 1 písm. b) Dohovoru v sebe nesie legitímnu výnimku z práva na osobnú
slobodu a bezpečnosť, ktorá sa prejavuje v možnosti príslušných orgánov štátu pozbaviť osobu
slobody za účelom splnenia povinnosti stanovenej zákonom. Z pohľadu vnútroštátneho práva
ide o nevyhnutnú potrebu účasti predvádzanej osoby na procesnom úkone, pričom táto
zákonom vyjadrená nevyhnutná potreba v sebe nesie povinnosť predvádzanej osoby sa na
úkone osobne zúčastniť. Táto povinnosť je pritom výslovná [a vyplýva expressis verbis zo
zákona (napr. povinnosť svedka dostaviť sa na predvolanie v zmysle § 127 ods. 1 TP)] alebo
implicitná [a možno ju dovodiť z účelu zákona (napr. § 120 ods. 1, ods. 3 TP)]. Obmedzenie
osobnej slobody v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. b) Dohovoru nesmie mať nikdy punitívny cieľ7 (t.
j. vo svojich dôsledkoch nesmie predstavovať sankčný prostriedok za nesplnenie povinnosti).
Cieľom obmedzenia založeného na čl. 5 ods. 1 písm. b) Dohovoru nesmie byť ani pozbavenie
osobnej slobody dotknutej osoby založené primárne na podozrení zo spáchania trestnej činnosti
(ako je tomu napr. v prípade zadržania či väzby), keďže tieto prípady spadajú pod právny základ
podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru. To pripomenul napríklad aj Krajský súd v Bratislave, keď
uviedol, že: „Inštitút predvedenia na úkon je procesne úplne odlišným inštitútom ako je
obmedzenie osobnej slobody, resp. zadržanie podozrivej osoby. Cieľom predvedenia je
zabezpečenie účasti predvádzanej osoby na určitý úkon, pričom je neprijateľné vykonať
predvedenie za účelom zadržania“8. Naopak, cieľom obmedzenia v zmysle čl. 5 ods. 1 písm.
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Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 13/00 zo dňa 10. 7. 2001.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Tost 28/2013, zo dňa 8. 8. 2013.
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Stork proti Nemecku, rozsudok ESĽP zo dňa 16. 6. 2005.
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b) Dohovoru má byť (okrem iného) dosiahnutie vynútenia splnenia zákonnej povinnosti9 osoby
obmedzenej na jej slobode. Pričom hneď, ako dôjde k splneniu predmetnej zákonnej
povinnosti, prestáva existovať legitímny dôvod k trvaniu obmedzenia slobody10. Ako prípustné
a súladné s čl. 5 ods. 1 písm. b) Dohovoru identifikoval ESĽP obmedzenie osobnej slobody aj
v prípade, ak k vynúteniu splnenia zákonnej povinnosti dochádza už v momente vzniku tejto
povinnosti a nie až následne – v čase po jej nesplnení11. V tomto ohľade preto možno inštitút
predvedenia v trestnom konaní v zmysle Trestného poriadku označiť za súladný
s medzinárodnými požiadavkami kladenými na obmedzenia osobnej slobody v zmysle čl. 5
ods. 1 písm. b) Dohovoru, keďže inštitút predvedenia je viazaný na predchádzajúce nesplnenie
povinnosti dostaviť sa na predvolanie (pozri § 120 ods. 1 TP) alebo povinnosť podrobiť sa
predvedeniu vzniká v dôsledku naliehavej potreby účasti obvineného na úkone trestného
konania (§ 120 ods. 3 TP), ak miernejšie prostriedky zabezpečenia jeho účasti vzhľadom na
konkrétne okolnosti nie je možné účelne využiť. Obmedzenie osobnej slobody v zmysle čl. 5
ods. 1 písm. b) Dohovoru možno za súladné so štandardami garancií ľudských práv a slobôd
považovať výlučne v prípade, ak je dôsledkom nesplnenia (resp. potreby splnenia) zákonnej
povinnosti, ktorá nesie kvalitatívne znaky konkrétnosti a špecifickosti. V tomto prípade možno
uzavrieť, že slovenská právna úprava predvedenia v trestnom konaní je v súlade s touto
požiadavkou, keďže ESĽP ako dostatočne konkrétnu a špecifickú povinnosť na účely aplikácie
čl. 5 ods. 1 písm. b) Dohovoru označil zákonnú povinnosť spolupracovať s políciou a to aj
v prípade absencie podozrenia zo spáchania trestnej činnosti12, či povinnosť dostaviť sa na
základe predvolania na výsluch13.
Posledným významným kritériom je primeranosť obmedzenia slobody. Ako sme však
už vyššie spomenuli, spôsob uplatnenia a posudzovania tohto kritéria sa odvíja od konkrétnych
okolností prípadu (napr. možnosť využitia menej intenzívnejšieho zásahu do práv, časové
hľadisko, spôsob obmedzenia slobody, použitie sily prostredníctvom donucovacích
prostriedkov, zásahy do nedotknuteľnosti obydlia pri zásahu a pod.). Čo sa v jednom prípade
môže stať primeraným, v ďalšom už primeraným byť nemusí. Toto kritérium sa teda prejavuje
v aplikačnej sfére pri posudzovaní okolností konkrétnej veci a nemožno ho in abstracto
vymedziť. Čo sa však vnútroštátnej právnej úpravy predvedenia týka, Trestný poriadok v súlade
s medzinárodnými požiadavkami obsahuje garancie vo vzťahu k primeranému postupu
orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri obmedzovaní ľudských práv a základných
slobôd dotknutých osôb (pozri napr. § 2 ods. 2 TP, § 55 ods. 1 in fine TP a pod.).
Všeobecne o povinnosti podrobiť sa predvedeniu v trestnom konaní
Povinnosť podrobiť sa predvedeniu je dôsledkom zákonnej výzvy vychádzajúcej od
príslušného orgánu štátu (príslušníka Policajného zboru, nadriadeného vojaka alebo
nadriadeného príslušníka ozbrojeného zboru) a adresovanej osobe, ktorej predvedenie bolo zo
strany orgánu činného v trestnom konaní alebo súdom nariadené, podrobiť sa predvedeniu ako
donucovaciemu opatreniu za účelom účasti predvádzanej osoby na výsluchu alebo na inom
úkone trestného konania, na ktorom je účasť predvádzanej osoby nevyhnutná, a ktorého
uskutočnenie bez jej účasti nie je z pohľadu dosiahnutia zákonom stanovených podmienok
spravodlivosti trestného konania možné. Táto povinnosť ako rámcová v sebe obsahuje dve
čiastkové povinnosti, ktoré tvoria jej integrálnu súčasť. Prvou čiastkovou povinnosťou je
9
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povinnosť predvádzanej osoby uposlúchnuť výzvu orgánu realizujúceho predvedenie na
dobrovoľné podrobenie sa predvedeniu. Druhú čiastkovú povinnosť predstavuje povinnosť
predvádzanej osoby strpieť zákonné dôsledky realizácie predvedenia.
Povinnosť podrobiť sa predvedeniu môže po splnení zákonom predpokladaných
skutočností v trestnom konaní vzniknúť iba tomu okruhu subjektov, pri ktorých predvedenie
zákon výslovne pripúšťa. Keďže predvedenie (a z neho vyplývajúca rámcová povinnosť)
predstavuje jeden zo spôsobov obmedzenia ľudských práv a základných slobôd, je nevyhnutné
všetky relevantné zákonné ustanovenia týkajúce sa predvedenia interpretovať reštriktívne, čo
znamená, že interpretatio per analogiam v danom prípade neprichádza do úvahy. Teda
nemožno na základe analógie rozširovať ani okruh osôb, ktoré môžu byť v rámci trestného
konania predvedené (t. j. u ktorých môže dôjsť k vzniku povinnosti podrobiť sa predvedeniu).
V zmysle Trestného poriadku a zákona č. 91/2016 Z. z.o trestnej zodpovednosti právnických
osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoTZPO“) môže predvedenie
smerovať výlučne voči obvinenému (§ 120 ods. 1, ods. 3 TP), voči svedkovi (§ 128 ods. 1 TP),
voči osobe, v neprospech ktorej na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu okolnosti
nasvedčujú, že mala spáchať trestný čin (t. j. podozrivý) (§ 196 ods. 2 in fineTP), voči
oznamovateľovi okolností nasvedčujúcich tomu, že malo dôjsť k spáchaniu trestného činu (§
196 ods. 2 in fine TP), voči osobe, o ktorej ochrannom liečení sa má rozhodnúť (§ 448a TP),
voči štatutárnemu orgánu, zástupcovi a opatrovníkovi obvinenej právnickej osoby14 (§ 1 ods. 2
ZoTZPO v spojení s § 27 ods. 4 ZoTZPO). Žiadnu inú osobu, okrem tej, ktorú možno zaradiť
do vyššie uvedenej skupiny, nemožno na jej právach formou predvedenia obmedziť. A to ani
v prípade, že si nesplnila svoju povinnosť dostaviť sa na predvolanie a ani v prípade, že bez jej
účasti nemožno úkon vykonať v súlade s požiadavkami spravodlivosti. Ide predovšetkým
o osobu vystupujúcu v trestnom konaní v pozícii obhajcu obvineného v konaní proti ušlému,
znalca, tlmočníka či prekladateľa.
Z hľadiska formy nariadenia predvedenia, ktoré je procesným postupom smerujúcim
k vzniku povinnosti podrobiť sa predvedeniu, možno uviesť, že nariadenie predvedenia zo
strany príslušných orgánov sa spravidla uskutočňuje ako opatrenie v zmysle § 10 ods. 19 TP.
Zákon však v dvoch špecifických situáciách predpokladá, že nariadenie predvedenia sa
uskutoční prostredníctvom inej formy rozhodnutia (odlišnej od opatrenia). V prvom prípade
pôjde o nariadenie predvedenia svedka uznesením uvedeným v plnom znení v zápisnici o
úkone, na ktorom bolo predvedenie nariadené, a to vtedy, ak má byť predvedenie svedka
spojené s jeho zabezpečením (§ 88 ods. 1 TP). V druhom prípade sa nariadenie predvedenia
uskutočňuje vo forme písomného príkazu (§ 181 TP) predsedu senátu alebo samosudcu, ak má
byť predvedenie osoby, o ktorej ochrannom liečení sa má rozhodnúť, spojené s vypátraním
takej osoby. Po nariadení predvedenia dotknutej osoby príslušným orgánom nasleduje
dožiadanie „nariaďujúceho“ orgánu adresované orgánu, ktorému zákon zveruje zabezpečenie
faktickej realizácie predvedenia. Faktickú realizáciu predvedenia totiž nezabezpečuje osobne
ten orgán, ktorý predvedenie nariadil, ale iné zložky verejnej moci zákonom povolané na
zabezpečenie vykonania tejto činnosti (príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru,
príslušník Vojenskej polície, príp. nadriadený vojaka alebo nadriadený príslušníka ozbrojeného
zboru).
Povinnosť podrobiť sa predvedeniu nie je špecificky spojená s niektorým zo štádií
trestného konania, pretože môže dotknutej osobe vzniknúť v ktoromkoľvek štádiu trestného
14
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konania, a to tak v čase pred začatím trestného stíhania (v rámci postupu podľa § 196 ods. 2
TP) ako aj v rámci trestného stíhania. A to v prípravnom konaní, v konaní na súde prvého
stupňa, v konaní o opravných prostriedkoch ako aj vo vykonávacom konaní. S poukazom na
uvedené možno tiež uviesť, že povinnosť podrobiť sa predvedeniu nie je osobitne spojená ani
s konkrétnym úkonom trestného konania a môže preto vzniknúť v súvislosti s akýmkoľvek
úkonom trestného konania, na ktorom je osobná účasť predvádzanej osoby nevyhnutná. Môže
ísť napr. o výsluch obvineného, výsluch svedka, konfrontáciu, rekogníciu, previerku výpovede
na mieste činu, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie, neverejné zasadnutie a pod.
Z hľadiska miesta a času, v ktorom má dôjsť k splneniu povinnosti podrobiť sa predvedeniu
platí, že k splneniu tejto povinnosti dochádza na tom mieste a v tom čase, v ktorom príslušný
orgán vykonávajúci realizáciu predvedenia adresuje predvádzanej osobe zákonnú výzvu na
podrobenie sa predvedeniu, oznámi jej účel predvedenia (čo je spravidla spojené aj s doručením
predvolania na úkon, na ktorý má byť osoba predvedená) a následne na miestach, na ktorých je
osoba umiestnená za účelom jej premiestnenia na miesto konania úkonu, na ktorom sa má (za
pomoci využitia predvedenia) zúčastniť. V prípade, že predvádzaná osoba sa vzpiera
dobrovoľnému splneniu povinnosti uposlúchnuť výzvu orgánu realizujúceho predvedenie na
dobrovoľné podrobenie sa predvedeniu, príp. sa vzpiera splneniu povinnosti strpieť (znášať)
zákonné dôsledky realizácie predvedenia, sú orgány realizujúce predvedenie za účelom
dosiahnutia cieľa sledovaného predvedením, použiť proti predvádzanej osobe primeraným
spôsobom zákonom predpokladané prostriedky donútenia, aby jej aktívny odpor alebo pasívny
odpor účinne prekonali. Prekonanie odporu, ktorý smeruje k zmareniu oprávneného služobného
zákroku na predvedenie osoby, ktorá odmieta dobrovoľne sa nechať predviesť a sa vzpiera, je
právom i povinnosťou príslušných orgánov realizujúcich predvedenie. Použitie násilia
predvádzanou osobou za účelom zamedzenia zákroku (realizácie predvedenia) treba v zmysle
judikatúry považovať za trestný čin útoku na verejného činiteľa15.
Povinnosť obvineného podrobiť sa predvedeniu
Vznik povinnosti podrobiť sa predvedeniu zákon vo vzťahu k osobe obvineného spája
s dvoma čo do predpokladov odlišnými procesnými postupmi. Prvý postup upravený v ust. §
120 ods. 1 TP vychádza z koncepcie predvedenia ako následku nesplnenia povinnosti
obvineného dostaviť sa na výsluch alebo iný úkon trestného konania na základe riadne a včas
doručeného predvolania bez dostatočného a včasného ospravedlnenia. Druhý postup,
vyplývajúci z ust. § 120 ods. 3 TP, vychádza z koncepcie predvedenia ako prostriedku
zabezpečenia účasti obvineného na procesnom úkone aj bez predchádzajúceho predvolania,
keď práve predvedenie obvineného je vzhľadom na vzniknutú situáciu tým pravým (skutočne
efektívnym), no zároveň primeraným prostriedkom zabezpečenia účasti obvineného na úkone,
pri ktorom je jeho účasť nevyhnutná. Iba za splnenia predpokladov vyplývajúcich z ust. § 120
ods. 1 TP resp. § 120 ods. 3 TP (príp. § 120 ods. 3 TP v spojení s § 254 ods. 3 TP) môže
príslušný orgán [a to buď orgán činný v trestnom konaní v rámci prípravného konania alebo
súd (konkrétne samosudca alebo predseda senátu) v súdnom alebo vykonávacom konaní]
nariadiť.
Po nariadení predvedenia obvineného následne dochádza k realizácii predvedenia, pri
ktorom nebadať osobitné špecifiká, ktoré by boli naviazané na predpoklady vychádzajúce z §
120 ods. 1 TP alebo z § 120 ods. 3 TP. Pre postup zvolený príslušnými orgánmi pri realizácii
predvedenia teda nemá význam, či sa predvedenie nariadilo ako dôsledok nesplnenia povinnosti
obvineného dostaviť sa na predvolanie alebo sa nariadilo ako nevyhnutná potreba zabezpečenia
účasti obvineného na úkone bez predchádzajúceho predvolania. Pri realizácii predvedenia
15
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príslušné orgány volia postup, ktorý je nevyhnutný za zabezpečenie riadnej realizácie
predvedenia. To znamená, že zákrok vykonávajú spôsobom, ktorý vzhľadom na konkrétnu
situáciu (berúc zreteľ napr. aj na informácie o osobe obvineného, o druhu trestnej činnosti, za
ktorú je stíhaný, prípadne s prihliadnutím na správanie obvineného pri realizácii predvedenia)
je primeraný (primerane dôrazný avšak nie nad rámec nevyhnutnosti), aby tak mohlo dôjsť
k efektívnemu naplneniu dôvodu, pre ktorý bolo predvedenie obvineného nariadené. Z povahy
povinnosti podrobiť sa predvedeniu vyplýva, že nie je časovo neobmedzená. Naopak, je časovo
obmedzená. V spojitosti s inými právnymi skutočnosťami preto v čase nasledujúcom po jej
vzniku v istom momente v každom prípade určite zanikne. Kedy sa tak stane a na základe akej
právnej skutočnosti, však závisí od konkrétnej situácie.
V nasledujúcich častiach tohto príspevku budeme bližšie skúmať procesné predpoklady
predvedenia obvineného (a to pri oboch zákonom predpokladaných formách predvedenia),
vymedzíme časový moment vzniku povinnosti obvineného podrobiť sa predvedeniu, priblížime
proces realizácie predvedenia, pokúsime sa vymedziť limity dôsledkov predvedenia
a pokúsime sa tiež pomenovať do úvahy prichádzajúce dôvody zániku povinnosti obvineného
podrobiť sa predvedeniu a ich časový moment.
Predpoklady nariadenia predvedenia obvineného v zmysle § 120 ods. 1 TP
Zákonné podmienky predvedenia obvineného, ktoré je následkom predchádzajúceho
neúspešného predvolania, zákon vymedzuje v ustanovení § 120 ods. 1 TP. Ide o kumulatívne
podmienky, pri ktorých zákon vyžaduje ich súčasné splnenie. Patria medzi ne tieto nasledujúce:
 riadne a včasné predvolanie obvineného na výsluch alebo iný úkon,
 obvinený sa na predvolanie podľa predchádzajúceho bodu nedostavil,
 pričom tak urobil bez dostatočného ospravedlnenia,
 na následky nedostavenia sa na predvolanie (výslovne na možnosť predvedenia) bol
v predvolaní upozornený16.
Ak ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok nie je naplnená, predvedenie bude
nariadené v rozpore so zákonom. Preto aj dôsledky takéhoto predvedenia, ak ich bude musieť
obvinený znášať, budú rozporné so zákonom a Ústavou SR. Avšak ani v prípade, že „formálne“
podmienky predvedenia budú inak splnené, nemožno automaticky považovať predvedenie za
súladné s „materiálnou“ ústavnou požiadavkou ochrany základných práv a slobôd, ktorou je
v tomto prípade proporcionalita. Orgán nariaďujúci predvedenie (ktoré je len fakultatívnym
prostriedkom zabezpečenia účasti obvineného na úkonoch trestného konania) musí dôsledne
zvážiť, či je predvedenie v danej situácii primeraným prostriedkom a či za účelom dosiahnutia
cieľa, ktorému má predvedenie slúžiť, nemožno použiť najskôr miernejšie prostriedky (ako je
napr. opakované predvolanie, uloženie poriadkovej pokuty a pod.). Ako totiž pripomenul
Najvyšší súd SR: „Zásah do osobnej slobody obvineného pri jeho predvedení musí byť
primeraný účelu použitia tohto inštitútu, ktorým je zaistenie osoby pre potreby vykonania
určitého úkonu trestného konania, ktorý bez jeho prítomnosti nemožno vykonať. Takúto
„primeranosť“ posudzuje orgán činný v trestnom konaní a súd vzhľadom na všetky okolnosti
konkrétneho prípadu, rešpektujúc pri tom zásadu primeranosti a zdržanlivosti v zmysle § 2 ods.
2 Tr. por., ako aj to, že každé takéto obmedzenie osobnej slobody môže trvať len nevyhnutný
čas“17.
Predpoklady nariadenia predvedenia obvineného v zmysle § 120 ods. 3 TP a v zmysle § 254
ods. 3 TP

16

V tomto príspevku sa nebudeme bližšie zaoberať otázkami a predpokladmi riadneho a včasného predvolania
obvineného, či problematikou dostatočného ospravedlnenia. Tie sme totiž podrobne rozobrali v našom príspevku
venovanému povinnosti obvineného dostaviť sa na predvolanie. Preto v podrobnostiach odkazujeme práve na
náš príspevok venujúci sa uvedenej problematike.
17
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Tost 28/2013, zo dňa 8. 8. 2013.
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Na princípe zásady fakultatívneho uloženia a aplikácie zásady primeranosti, podobne
ako v prípade nariadenia predvedenia postupom podľa § 120 ods. 1 TP, je založený aj postup
nariaďovania predvedenia podľa § 120 ods. 3 TP, pri ktorom by zásadu primeranosti orgány
aplikácie práva mali zvažovať podľa nášho názoru ešte dôslednejšie a citlivejšie, keďže
nariadenie predvedenia podľa § 120 ods. 3 TP je prípustné bez splnenia podmienok
vyplývajúcich z ust. § 120 ods. 1 TP. Pri nariadení predvedenia bez predchádzajúceho
predvolania sa vychádza výlučne z ust. § 120 ods. 3 TP a tam stanovených podmienok. Ako
vyplýva zo znenia uvedeného ustanovenia, jeho aplikovanie vyžaduje v podstate splnenie len
jedinej podmienky, a to potrebu úspešného vykonania úkonu trestného konania18. Súdy
uvedenú skutočnosť dlhodobo zdôrazňujú, a ako nedôvodné námietky dotknutých osôb
k zákonnosti predvedenia v zmysle § 120 ods. 3 TP (ale i v zmysle § 120 ods. 1 TP) preto
odmietajú predchádzajúcu potrebu uloženia poriadkovej pokuty obvinenému19, či predvedeniu
predchádzajúce vydanie príkazu na zatknutie obvineného20.
Zákon uvádza aj konkrétne príklady v ktorých postup podľa § 120 ods. 3 TP možno
využiť(obvinený sa skrýva; nemá trvalé bydlisko; nie je možné doručiť predvolanie na adrese,
ktorú uviedol). Ide však len o exemplatívny výpočet (o čom svedčí zákonodarcom použitá
vytyčovacia častica „najmä“), a teda nie je vylúčená ani iná skutočnosť (napr. obvinený je
väzobne stíhaný v inej trestnej veci a nemôže svojvoľne opustiť ústav na výkon väzby, hoc by
to bolo za účelom účasti na úkone v rámci iného trestného konania; obvinený je zaistený
v „záchytnom tábore“ v zmysle § 88 alebo 88a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov; obvinený pri prechádzajúcom úkone, na ktorom sa
zúčastnil, neuviedol žiadnu adresu, na ktorú sa mu majú doručovať písomnosti, vrátane
písomností určených do vlastných rúk21 alebo v prípade, keď obvinený v dostatočnom časovom
predstihu zašle na súd nedostatočné ospravedlnenie, ktoré súd neakceptuje, no vzhľadom na
čas, v ktorom sa má napr. hlavné pojednávanie uskutočniť, súd za účelom predídenia zmarenia
hlavného pojednávania nechá obvineného na hlavné pojednávanie predviesť). Obvineného je
teda možné predviesť bez predchádzajúceho predvolania, ak sú na to naliehavé dôvody
procesnej povahy. Pritom však podľa nášho názoru treba dôsledne skúmať aj predchádzajúci
postup orgánu nariaďujúceho predvedenie. Ako obchádzanie zákona (hraničiace so šikanóznym
výkonom verejnej moci) by totiž mohli byť posúdené situácie, v ktorých orgán nariaďujúci
predvedenie obvineného mal dostatočný časový priestor, na zabezpečenie účasti obvineného na
úkone inak, no túto (napr. v dôsledku svojej nesústredenej činnosti) nevyužil včas, čím sa
(vlastnou nečinnosťou alebo nesústredenou činnosťou) dostal do časovej tiesne, ktorú sa
následne snaží zhojiť závažným zásahom do základných práv obvineného. Takýto postup
orgánu verejnej moci podľa nášho názoru nesmie požívať ochranu a dôsledky takéhoto
predvedenia by sme hodnotili ako rozporné so zárukami základných práv a slobôd
v materiálnom právnom štáte.
Vo vzťahu k § 120 ods. 3 TP, ktorý predstavuje lex generalis, zákon predpokladá aj
osobitný typ predvedenia, ktorý sa viaže ku konaniu hlavného pojednávania a s prihliadnutím
na § 298 TP aj ku konaniu verejného zasadnutia. Z hľadiska osobného rozsahu sa tento osobitný
typ predvedenia viaže okrem svedka aj na osobu obžalovaného. Ide o inštitút predvedenia
v zmysle § 254 ods. 3 TP. Predpokladmi na využitie postupu v zmysle § 254 ods. 3 TP sú:
18

Ibidem.
Trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR vo svojom stanovisku, sp. zn. Tpj 32/89, zo dňa 4. 9. 1989, uviedlo,
že zákonná úprava predvedenia nevyžaduje, aby predvedeniu obvinenéhopredchádzalouloženie poriadkovej
pokuty. Je však potrebné, aby sa predvedenie realizovalo len v nevyhnutných prípadoch, keď z konkrétnych
okolností, charakterizujúcich najmä osobný profil a spôsob života predvedením dotknutých osôb je zjavné, že
uložením poriadkovej pokuty, prípadne iným opatrením, nemožnozabezpečiť ich účasť na úkone.
20
Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 466/2010, zo dňa 7. 12. 2010.
21
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2Tdo 42/2011 zo dňa 18. 10. 2011.
19
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osobou dotknutou predvedením bude obžalovaný (t. j. obvinený v čase po nariadení
hlavného pojednávania), ktorý sa počas konania hlavného pojednávania (alebo
verejného zasadnutia - § 298 TP) vzdialil (t. j. opustil) z pojednávacej miestnosti, pričom
tak urobil bez súhlasu predsedu senátu (alebo samosudcu).
Aj predvedenie v zmysle § 254 ods. 3 TP je inštitútom s fakultatívnou možnosťou jeho
využitia. Jeho použitie zo strany súdu prichádza do úvahy teda výlučne vtedy, ak je účasť
obžalovaného na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí) nevyhnutná (rovnako ako je tomu
v prípade predvedenia v zmysle § 120 ods. 3 TP) a na zabezpečenie ďalšej prítomnosti
obžalovaného na úkone, v mieste, z ktorého sa vzdialil, nie sú vzhľadom na konkrétne okolnosti
dostupné efektívne a pritom miernejšie prostriedky, ktorými by sa docielila opätovná účasť
obžalovaného na súdnom konaní [napr. prerušenie hlavného pojednávania a ústna výzva bez
donucovacieho charakteru adresovaná obžalovanému (ktorý napr. zotrváva na chodbe súdu,
prip. pred budovou súdu, ale odmieta byť bez oprávneného dôvodu prítomný v pojednávacej
miestnosti) na opätovný vstup do pojednávacej miestnosti; hrozba uloženia alebo uloženie
poriadkovej pokuty atď.). Samozrejme – nie je vylúčená ani kumulácia nariadenia predvedenia
obžalovaného a uloženie poriadkovej pokuty (§ 254 ods. 4 TP).
Realizácia predvedenia obvineného
Po tom, ako príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd dospeje k názoru, že sú
vzhľadom na konkrétnu procesnú situáciu, zohľadňujúc pritom relevantné skutočnosti a zásadu
proporcionality, splnené predpoklady na predvedenie obvineného (a to či už využijúc postup
podľa § 120 ods. 1 TP, postup podľa § 120 ods. 3 TP alebo postup podľa § 120 ods. 3 TP
v spojení s § 254 ods. 3 TP), a predvedenie obvineného z uvedených dôvodov nariadi, nasleduje
fáza realizácie predvedenia. V rámci realizácie predvedenia vykonáva niektoré úkony orgán,
ktorý predvedenie obvineného nariadil a iné zase orgány príslušné na faktickú realizáciu
predvedenia obvineného. Orgánmi povolanými zákonom na zabezpečenie faktickej realizácie
predvedenia (a teda adresátmi dožiadania) sú v zmysle § 120 ods. 4 TP:
 nadriadený obvineného v prípade, ak je obvinený vojakom22 alebo príslušníkom
ozbrojeného zboru23,
 útvar Policajného zboru v prípade, ak obvinený nie je vojakom ani príslušníkom
ozbrojeného zboru.
Orgán, ktorý predvedenie obvineného nariadil, sa, využijúc pritom inštitút písomného
dožiadania24 (§ 56 TP a § 57 TP v spojení s § 120 ods. 4 TP),obráti (poštou alebo
prostredníctvom elektronickej písomnej komunikácie) na orgán príslušný na vykonanie
faktickej realizácie predvedenia obvineného. V dožiadaní orgánu, ktorý predvedenie
obvineného nariadil, musia byť obsiahnuté také informácie, ako:
22

Trestný poriadok definíciu pojmu „vojak“ neobsahuje. Vychádzajúc z definície obsiahnutej v § 2 ods. 2 zákona
č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno však
dospieť k záveru, že na účely § 120 ods. 4 TP možno za vojaka považovať predovšetkým fyzickú osobu, ktorá
vykonáva štátnu službu profesionálneho vojaka v služobnom pomere k Slovenskej republike.
23
Trestný poriadok definíciu pojmu „príslušník ozbrojeného zboru“ neobsahuje. Možno však uviesť, že ním bude
predovšetkým príslušník Policajného zboru, príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušník Národného
bezpečnostného úradu, príslušník Slovenskej informačnej služby a ozbrojený príslušník finančnej správy.
24
V oblasti trestnoprocesnej doktríny sme sa stretli aj s názorom, podľa ktorého možno dožiadanie vykonať aj
v inej ako písomnej forme, a to napr. ústne osobne alebo ústne prostredníctvom telefonickej komunikácie (k tomu
pozri napr. IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J: Trestné právo procesné. I. zv. Bratislava: WoltersKluwer, 2017,
s. 302). S týmto názorom sa však nestotožňujeme. A to vzhľadom na znenie ustanovenia § 57 ods. 3 prvá veta TP,
v ktorom sa spája vybavenie dožiadania s „doručením“ dožiadania. Zároveň pritom v zmysle § 65 ods. 1 TP spája
zákon inštitút doručovania s písomnosťami. Z čoho logicky plynie záver, že i dožiadanie musí byť písomnosťou
(t. j. musí mať písomnú formu) ak má byť zároveň doručené. Iná ako písomná forma dožiadania by prichádzala
do úvahy iba v tom prípade, ak by ust. § 57 ods. 3 prvá veta TP znela napr. takto: „Dožiadanie sa vybavuje spravidla
do siedmich dní odo dňa jeho obdržania.“ Obdržať totiž možno písomnosť (doručením), avšak obdržať (spôsobom
odlišným od doručenia) možno aj správu učinenú v inej forme – ústne.
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spisové údaje orgánu, ktorý dožiadanie robí vrátane skutkových okolností činu,
ktorých sa dožiadanie týka, a jeho právna kvalifikácia (§ 56 ods. 1 TP),
 osobné údaje obvineného, ktorý má byť predvedený, a to v takom rozsahu, v akom sú
pre dožiadajúci orgán (t. j. orgán činný v trestnom konaní alebo súd) dostupné
(spravidla pôjde o meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresa
pobytu obvineného),
 ustanovenie predpisu, na základe ktorého má byť osoba predvedená (tzn. § 120 ods. 1
TP alebo § 120 ods. 3 TP alebo § 254 ods. 3 TP ). Možno podotknúť, že vo vzťahu
k tejto náležitosti už súdna prax zaujala stanovisko, v zmysle ktorého chybné uvedenie
ustanovenia, podľa ktorého bolo nariadené predvedenie obvineného, nie je takou
chybou, pre ktorú by bolo možné predvedenie považovať za neoprávnený zásah do
práv obvineného. V tomto duchu sa vyslovil napr. Najvyšší súd SR vo svojom
uznesení zo dňa 8. augusta 2013, sp. zn. 6 Tost 28/2013, keď uviedol, že: „Jediné, čo
možno v tomto smere vytknúť súdu prvého stupňa, je snáď nesprávne poukazovanie i
na ust. § 120 ods. 1 Tr. por., nakoľko toto práve na rozdiel od použitej výnimky
stanovenej v odseku 3 poukazuje na potrebu predchádzajúceho, riadne a včasne
doručeného predvolania tiež spolu s upozornením na následky nedostavenia sa. Aj
napriek uvedenému je však ale z predložených materiálov zrejmé, že súd mal v úmysle
postupovať a aj postupoval v súlade s § 120 ods. 3 Tr. por., tj. bez predchádzajúceho
predvolania, nakoľko to považoval za potrebné pre úspešné vykonanie úkonu.“
 dôvod predvedenia (napr. nedostavenie sa bez dostatočného ospravedlnenia na hlavné
pojednávanie konané vo veci na Okresnom súde Bratislava III dňa 7. 1. 2020 o 8:30
hod).
Orgán realizujúci predvedenie v zmysle § 120 ods. 4 TP má povinnosť vybaviť
požiadavku vyplývajúcu z dožiadania spravidla v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia
dožiadania na realizáciu predvedenia. Ak dožiadanie nemožno vykonať v tejto lehote,
dožiadaný orgán musí o tom dožadujúci sa orgán vyrozumieť (§ 57 ods. 3 TP). Domnievame
sa však, že v praktickom živote dochádza k vybaveniu dožiadania bez zbytočného odkladu, tj.
v lehote omnoho kratšej ako je 7 dní, a to najmä v prípade predvedenia podľa § 120 ods. 3 TP.
Pritom platí, že dožiadanie orgánu, ktorý nariadil predvedenie obvineného, je takým úkonom,
ktorý sú príslušníci Policajného zboru povinní plniť a to na základe ust. § 17b ods. 1 zákona č.
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (ďalej aj ako „ZoPZ“). Ako rozporný so zákonom by bol
taký postup útvaru Policajného zboru (ako subjektu povolaného na realizáciu predvedenia
obvineného), ak by podmieňoval realizáciu predvedenia predchádzajúcim uložením
poriadkovej pokuty, súhlasom predsedu súdu, event. ustanovením iných podmienok, pretože
voľba prostriedkov na zabezpečenie prítomnosti obvineného patrí výlučne orgánom činným
v trestnom konaní a súdom. Orgány realizácie predvedenia nie sú oprávnené preskúmavať
správnosť opatrenia, ktorým sa ma zabezpečiť účasť obvineného na úkone trestného konania25.
Ak realizáciu predvedenia v zmysle § 120 ods. 4 TP vykonávajú príslušníci útvaru
Policajného zboru, títo postupujú nielen v zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku,
ale aj (resp. a najmä) v zmysle ZoPZ. Realizácia predvedenia obvineného príslušníkom útvaru
Policajného zboru je služobným zákrokom v zmysle § 9 ods. 3 ZoPZ. Tým sa rozumie zákonom
ustanovená a v medziach zákona vykonávaná činnosť policajta, pri ktorej sa bezprostredne
zasahuje do základných práv a slobôd osoby. Základným predpokladom zrealizovania
predvedenia obvineného je zastihnutie obvineného v čase realizácie služobného zákroku na
mieste, v ktorom sa obvinený zdržiava. Na dosiahnutie tohto cieľa (osobnej konfrontácie
obvineného s príslušníkmi Policajného zboru) sú policajti v zmysle § 57 ods. 1 TP oprávnení
a súčasne povinní vykonať nevyhnutné úkony (napr. vypočuť ďalšie osoby a objasňovať
25

K tomu pozri bližšie stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu SSR, sp. zn. Tpj 32/89, zo dňa 4. 9. 1989.
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okolnosti uvedené v dožiadaní), ak to môže prispieť k rýchlemu a efektívnemu vykonaniu ich
služobnému zákroku. Ak vec neznesie odklad a ak je to nevyhnutné, sú v zmysle § 103 ods. 1
TP tiež oprávnení vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok.
Po tom, ako sa policajtom povereným realizáciou predvedenia podarí nadviazať
s obvineným osobný kontakt, spravidla vysvetlia obvinenému, z akého dôvodu a za akým
účelom sa k nemu dostavili, prípadne mu tiež v zmysle § 65 ods. 2 TP môžu odovzdať
predvolanie na úkon, na ktorý má byť obvinený predvedený. Následne obvineného v zmysle §
12 ZoPZ vyzvú, aby sa dobrovoľne podriadil ich výzve a nechal sa predviesť. Práve okamih,
v ktorom je obvinenému zo strany osoby poverenej realizáciou predvedenia adresovaná výzva,
aby sa podrobil predvedeniu, je momentom, v ktorom obvinenému vzniká rámcová povinnosť
podrobiť sa predvedeniu (resp. obvinenému vznikajú týmto momentom obe jej čiastkové
povinnosti – tj. povinnosť uposlúchnuť výzvu na podrobenie sa predvedeniu ako aj povinnosť
strpieť zákonné dôsledky realizácie predvedenia). Výzvu policajta na podrobenie sa
predvedeniu je obvinený povinný vždy uposlúchnuť (§ 34 ZoPZ), a to aj v prípade, že by
nariadenie predvedenia orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vykazovalo známky
nezákonnosti. Ak realizácia predvedenia trpí chybami spôsobenými v čase nariadenia
predvedenia, obvinený sa voči týmto chybám môže brániť až ex post (následne). Neoprávňuje
ho to však na neuposlúchnutie výzvy príslušníka Policajného zboru. Uvedené platí práve
s odkazom na tú skutočnosť, že ani orgán oprávnený na realizáciu predvedenia nie je oprávnený
preskúmavať dôvody nariadenia predvedenia26.
Účelom zákona sledovaná a s právom súladná situácia nastane, ak je reakciou
obvineného na výzvu príslušníka Policajného zboru na podrobenie sa predvedeniu dobrovoľné
splnenie uvedenej výzvy. Ak ale obvinený túto výzvu neuposlúchne (dobrovoľne ju nesplní)
a splneniu výzvy sa vzpiera, príslušníci Policajného zboru sú oprávnení, za účelom vynútenia
splnenia povinnosti, ktorá obvinenému z výzvy na podrobenie sa predvedeniu vyplýva, použiť
proti obvinenému primerané a zákonom predpokladané prostriedky donútenia, ktoré sú
spôsobilé so zreteľom na okolnosti odohrávajúce sa na mieste samom efektívne (ale nie nad
nevyhnutnú mieru) prekonať prípadný odpor obvineného a docieliť tak zákonom
predpokladaný stav (tj. podrobenie sa výzve). Pred použitím donucovacích prostriedkov sú
príslušníci Policajného zboru povinní osobu, proti ktorej zakročujú, vyzvať, aby upustila od
protiprávneho konania, s výstrahou, že proti nej bude použitý niektorý z donucovacích
prostriedkov. Podľa povahy odporu, ktorý obvinený kladie, rozoznávame aktívny odpor
a pasívny odpor. Aktívnym odporom je pozitívna činnosť (aktívne fyzické násilie – napr. facka,
úder päsťou a pod.), smerujúce aspoň nepriamo proti nositeľovi výkonnej moci (príslušníkovi
Policajného zboru) pri jeho služobnom zákroku27. Pasívny odpor nie je založený na aktívnom
násilí. Ide o sťažovanie služobného zákroku príslušníka Policajného zboru obvineným tým, že
pri jeho výkone obvinený vytvára prekážky (napr. vzopretie sa rukami a nohami o veraje dverí),
prípadne necháva voľne pôsobiť vonkajšie činitele, ktoré prirodzene nútia príslušníka
Policajného zboru k tomu, aby vynaložil vlastnú fyzickú silu, ak chce zákrok riadne vykonať28.
Podľa povahy odporu obvineného(aktívny alebo pasívny) zákonodarca rozlišuje aj prostriedky
primeraného donútenia, ktoré možno pri kladení konkrétneho druhu odporu obvineným proti
nemu použiť. Pri kladení aktívneho odporu obvineným je príslušník Policajného zboru
oprávnený použiť najmä hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany, prostriedky na prekonanie
odporu a odvrátenie útoku (t. j. obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky a
elektrické paralyzátory), putá, spútavací opasok, služobného psa, hrozbu zbraňou a varovný
26

Ibidem.
K tomu pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Československej republiky, sp. zn.Zm II 343/26, zo dňa
14. 2. 1927.
28
K tomu pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Československej republiky, sp. zn. Kr II 303/20, zo dňa
26. 2. 1921.
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výstrel do vzduchu. Na druhej strane – na odvrátenie pasívneho odporu obvineného slúžia
najmä hmaty, chvaty a putá. Pripomíname však, že použitie donucovacích prostriedkov musí
byť za každých okolností dôvodné, nevyhnutné a primerané. Nerešpektovaním uvedených
kritérií môže totiž dôjsť k neoprávnenému zásahu do iných práv obvineného ako je jeho osobná
sloboda, a to predovšetkým do nedotknuteľnosti jeho telesnej alebo psychickej integrity
(zdravia). Zároveň musia byť donucovacie prostriedky použité tak, aby nedošlo
k ponižujúcemu alebo neľudskému zaobchádzaniu s obvineným v intenzite rozpornej
s požiadavkami článku 3 Dohovoru.
Právom sledovaný výsledok realizácie predvedenia nastáva, keď je obvinený za
sprievodu osôb realizujúcich predvedenie predvedený na ten procesný úkon, kvôli ktorému sa
predvedenie uskutočnilo. Nemožno však vylúčiť, že medzi počiatkom úspešnej realizácie
predvedenia (moment obmedzenia osobnej slobody obvineného) po uskutočnenie úkonu, na
ktorom má byť obvinený účastný, je istý časový odstup (napr. počiatok obmedzenia osobnej
slobody nastane o 20. hodine v utorok a hlavné pojednávanie sa uskutoční až v stredu o 8.
hodine). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že Trestný poriadok explicitne neobsahuje
vymedzenie maximálnej doby prípustnosti obmedzenia osobnej slobody obvineného
v dôsledku predvedenia. Ako implicitnú (a zo zákona vyplývajúcu) však možno túto
maximálnu dobu z Trestného poriadku odvodiť logickou (a maiori ad minus), systematickou a
teleologickou interpretáciou ustanovení zákona. Urobil tak napr. Najvyšší súd SR v uznesení,
sp. zn. 6 Tost 28/2013, zo dňa 8. augusta 2013, v ktorom vyslovil nasledovný záver: „Hoci
maximálna možná dĺžka takéhoto obmedzenia nie je v zákone explicitne stanovená, je zrejmé,
že musí ísť o lehotu kratšiu, ako by tomu bolo v prípade zadržania obvineného, resp. jeho
zatknutia na základe príkazu na zatknutie (...).“ Totiž „kým väzba predstavuje najzávažnejší
zásah do osobnej slobody obvineného, predvedenie je z tohto pohľadu zásahom najmiernejším.
Zásah do osobnej slobody obvineného pri jeho predvedení musí byť primeraný účelu použitia
tohto inštitútu, ktorým je, ako už bolo aj skôr zmienené, zaistenie osoby pre potreby vykonania
určitého úkonu trestného konania (...)“, preto „každé takéto obmedzenie môže trvať len
nevyhnutný čas. Rýchlosť, s akou je osoba predvedená pred sudcu, musí byť posudzovaná so
zreteľom k účelu čl. 5 a jeho významu v systéme Dohovoru, ktorým je predovšetkým ochrana
proti svojvoľnému zbaveniu slobody (Brogan a ďalší proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok
pléna, 29. november 1988 č. 11209/84, §58)“.
Pre zaujímavosť možno v tejto súvislosti ešte podotknúť, že ak dôjde k situácii, že
realizácia predvedenia trvá niekoľko hodín (spravidla viac ako šesť), sú orgány realizujúce
predvedenie povinné predvádzanému obvinenému zabezpečiť aj prístup k základným ľudským
výživovým potrebám – k strave (jedlá a nápoje). ESĽP totiž už v minulosti uviedol, že upieranie
stravy osoby obmedzenej na osobnej slobode môže predstavovať zásah do jej práv
garantovaných tzv. „tvrdým jadrom“ Dohovoru – tj. jeho čl. 329. Legislatívnym opatrením,
ktoré má byť garanciou, že k situácii rozpornej s čl. 3 Dohovoru takýmto spôsobom nedôjde, je
ust. § 81a ZoPZ. Ak predvádzaná osoba odmietne poskytnutie stravy, policajt o tom musí spísať
úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod, pre ktorý predvádzaná osoba odmietla stravu, a v
prítomnosti iného policajta jej predloží úradný záznam o tejto skutočnosti na podpis. Ak
predvádzaná osoba odmietne podpísať úradný záznam o odmietnutí stravy, túto skutočnosť
zaznamenajú policajti v úradnom zázname a predložia ho svojmu nadriadenému. Konečnou
fázou úspešnej realizácie predvedenia je prevzatie predvádzaného obvineného orgánom, ktorý
predvedenie nariadil a uskutočnenie úkonu, na ktorý bol obvinený predvedený. O predvedení
spíše policajt realizujúci predvedenie úradný záznam, v ktorom uvedie osobné údaje
obvineného v rozsahu vyplývajúcom z § 76a ods. 8ZoPZ, dôvod predvedenia, ustanovenie
osobitného predpisu, na základe ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej
29
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slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí na
úradnom zázname orgán, ktorý predvedenie obvineného nariadil.
Zánik povinnosti podrobiť sa predvedeniu
Charakteristickým znakom povinnosti podrobiť sa predvedeniu (ako aj jej čiastkových
prvkov – povinnosti uposlúchnuť výzvu na podrobenie sa predvedeniu a povinnosti strpieť
zákonné dôsledky predvedenia) je jej dočasnosť. V zásade platí, že táto rámcová povinnosť má
(musí) trvať len nevyhnutnú dobu a akonáhle potreba predvedenia pominie, majú pominúť aj
jeho dôsledky. Samozrejme, právny poriadok predpokladá aj objektívne skutočnosti, z povahy
ktorých je ďalšia existencia povinnosti podrobiť sa predvedeniu vylúčená a obvinený nie je
povinný dôsledky predvedenia ďalej strpieť. Právnymi skutočnosťami, s ktorými možno spojiť
zánik povinnosti podrobiť sa predvedeniu, sú predovšetkým:
 úspešná realizácia procesného úkonu (za účasti obvineného), kvôli uskutočneniu
ktorého bolo predvedenie nariadené. Po vykonaní tohto úkonu účinky obmedzenia
slobody obvineného v dôsledku predvedenia zanikajú a obvinený nesmie byť ďalej
obmedzovaný na svojich právach a slobodách.
 vydanie opatrenia zo strany príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu
v čase po začatí realizácie predvedenia obvineného orgánmi uvedenými v § 120 ods. 4
TP (a súčasne ak už bol obvinený v dôsledku realizácie predvedenia na svojich právach
obmedzený), ktorým sa nariadenie predvedenia zrušuje.
 odvolanie výzvy na podrobenie sa predvedeniu urobenej zo strany príslušného orgánu
(príslušníka Policajného zboru) realizujúceho predvedenie, ak sa tak stane zo závažného
dôvodu, ktorý bráni vykonaniu zákroku – predvedeniu (napr. po výzve obvinenému
príslušník Policajného zboru zistí, že obvinený v čase vykonávania služobného zákroku
trpí nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou v zmysle § 120 ods. 2 TP).
 smrť obvineného, ak táto nastane v čase od zákonnej výzvy orgánu realizujúceho
predvedenie do času realizácie úkonu, pre úspešné uskutočnenie ktorého bolo
predvedenie obvineného nariadené.
Marenie vzniku povinnosti obvineného podrobiť sa predvedeniu a jeho následky
Nezriedka nastávajú v praxi situácie, ktorých výsledkom je neúspešná realizácia
predvedenia obvineného a to v dôsledku toho, že orgánom realizujúcim predvedenie sa
nepodarí nadviazať osobný kontakt s obvineným počas realizácie predvedenia (napr. ak sa
obvinený v čase realizácie predvedenia nezdržiava na žiadnej z adries, ktorá je orgánom štátnej
moci známa a na ktorej by sa obvinený v tom čase mal zdržiavať – môže ísť hoci aj o miesto
výkonu práce obvineného, jeho bydlisko a pod.). V zásade platí, že neúspešnú realizáciu
predvedenia (resp. nezastihnutie obvineného v určitom čase na konkrétnom mieste) nemožno
automaticky považovať za snahu obvineného vyhýbať sa trestnému konaniu (a tým mariť jeho
kontinuálny priebeh). Avšak na druhej strane nemožno vylúčiť ani tú možnosť, že obvinený sa
trestnému konaniu vyhýba a marí jeho priebeh a tým marí aj vzniku vlastnej povinnosti
podrobiť sa predvedeniu.
Orgány činné v trestnom konaní a súdy majú (vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu
a po nevyhnutnom zvážení ďalších skutočností a informácií) niekoľko možností, ako
postupovať v prípade, že realizácia predvedenia obvineného bola neúspešná. Spravidla to budú
tieto:
 prehodnotenie otázky nevyhnutnej účasti obvineného na procesnom úkone30.
 opätovné nariadenie predvedenia obvineného (nevylučujúc ani možnosť súčasného
uloženia poriadkovej pokuty obvinenému).
30
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vydanie príkazu na zatknutie obvineného31 (príp. vydanie medzinárodného
zatýkacieho rozkazu, resp. európskeho zatýkacieho rozkazu).

Záver
Predvedenie obvineného je významným inštitútom trestného konania, vďaka ktorému
majú orgány činné v trestnom konaní a súdy možnosť zaistiť účasť obvineného na výsluchu
alebo na inom úkone trestného konania, ak sú na to dané naliehavé okolnosti procesnej povahy.
Z pohľadu aplikačnej praxe možno uzavrieť, že predvedenie je bežne využívaným zaisťovacím
prostriedkom. Kladne možno hodnotiť jednak skutočnosť, že súčasná legislatívna úprava
predvedenia (a to či vo všeobecnosti alebo vo vzťahu k osobe obvineného), podľa nášho názoru,
dôsledne rešpektuje medzinárodné a ústavné požiadavky obsiahnuté predovšetkým v článku 5
ods. 1 písm. b) Dohovoru, ktoré sa spájajú s takým druhom obmedzenia základných práv
a slobôd, aký dôsledky predvedenia predstavujú. Zákonodarca dôsledne rešpektuje aj limity
vychádzajúce z medzinárodných požiadaviek, ktorých základ vychádza z iných článkov
Dohovoru resp. z Ústavy SR. Zároveň možno kladne hodnotiť aj tú skutočnosť, že prax orgánov
aplikácie práva v zásade nevykazuje nedostatky v interpretačnej oblasti zákonných ustanovení
týkajúcich sa inštitútu predvedenia (a ak áno, ide o bagateľné chyby, ktoré vo svojich
dôsledkoch neznamenajú nezákonnosť dôsledkov realizácie predvedenia).
Kľúčovou kategóriou vo vzťahu k predvedeniu (a teda aj vo vzťahu k povinnosti
podrobiť sa mu) je primeranosť (proporcionalita). Práve otázka primeranosti (a nedodržania jej
„mantinelov“) je najčastejším dôvodom, ktorú dotknutí obvinení vo vzťahu k predvedeniu pred
príslušnými súdnymi orgánmi namietajú (t. j. namietajú, že dôsledky ich procesnej povinnosti
podrobiť sa predvedeniu museli znášať vo väčšom rozsahu, než bolo vzhľadom na povahu
a účel predvedenia nevyhnutné). Možno uviesť, že s postupom času už ani otázka primeranosti
obmedzení, ktoré predvedenie pre obvinených (resp. pre iné dotknuté osoby) so sebou prináša,
nespôsobuje orgánom aplikácie práva vo fáze realizácie predvedenia a ani v čase posudzovania
spôsobu realizácie predvedenia zásadnejšie problémy. Badať z ich strany významnú snahu o
dodržanie (resp. dôsledné dodržiavanie) limitov predvedenia tak, aby obvinených povinnosť
podrobiť sa predvedeniu a jeho dôsledkom zaťažovala v rozsahu súladnom s ústavnými
a medzinárodnými požiadavkami pre tento druh obmedzenia ich osobnej slobody, aby táto
povinnosť neprekračovala rozsah nevyhnutnosti a nestala sa pre obvinených neprimeranou vo
vzťahu k okolnostiam konkrétneho prípadu.
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Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí
trestných činov do právneho poriadku Slovenskej republiky
Transposition of Directive of the European Parliament and of the Council that
defines minimum standards orthe rights, support and protection of victims of
Crime in to the law of the Slovak Republic
Barbora Dorkinová1
Abstrakt
Príspevok sa zameriava na problematiku transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady,
ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov
do právneho poriadku Slovenskej republiky a oboznamuje tak čitateľov s novinkami, ktoré
nastali na území Slovenskej republiky v dôsledku transpozície smernice o obetiach TČ. Prvá
časť príspevku stručne prezentuje poznatky týkajúce sa procesu transponovania smernice
o obetiach TČ Slovenskou republikou a druhá časť príspevku prezentuje legislatívny posun
v slovenskom právnom prostredí po prijatí a transponovaní smernice o obetiach TČ do
právneho poriadku Slovenskej republiky.
Kľúčové slová
Obeť trestného činu, poškodený v trestnom konaní, Slovenská republika, Európska únia,
transpozícia, smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa stanovujú minimálne normy v
oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov.
Abstract
The contribution focuses on the issue of transposition of directive of the European Parliament
and of the Council that defines minimum standards for the rights, support and protection of
victims of Crime (herein after referred to as „directive of the victims“) in to the legal order of
the Slovak Republic and informs readers of the news that occurred in the territory of the Slovak
Republic due to the transposition of the directive of the victims. The first section of the
contribution briefly presents knowledge regarding the transposition process of the directive of
the victims of the Slovak Republic and these condsection of the contribution presents
a legislatives hift in the Slovak legal environment after the adoption and transposition of the
directive of the victim sin to the legal order of the Slovak Republic.
Keywords
Crime, victim, corrupt in criminal proceedings, Slovak Republic, European Union,
transposition, directive of the European Parliament and of the Council that defines minimum
standards for the rights, support and protection of victims of Crime.
Úvod
Otázky postavenia poškodených a obetí trestných činov predstavujú sústavne jednu
z vysoko aktuálnych trestnoprávnych tém, ktoré si podľa názoru autorky vyžadujú dôkladnejšie
rozpracovanie, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že sa európska právna úprava neustále vyvíja,
jej progres je výrazný a odráža sa to aj v slovenskej právnej úprave. Je otázne, či rozsah
a povaha práv priznaných poškodenému a obetiam trestných činov sú adekvátne aj
medzinárodným požiadavkám. V prvej polovici 20. storočia neboli poškodeným a obetiam
trestných činov priznané práva s osobitným charakterom, jednotlivé práva boli v podstate
1
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priznané iba osobe, proti ktorej sa viedlo trestné stíhanie. Posilňovanie procesných práv obetí
trestných činov, ako aj poškodených v trestnom konaní predstavuje od druhej polovice 20.
storočia dôležitý prvok restoratívnej justície2 v trestnom práve, tzn. trestnej justície, v ktorej sú
zdôraznené práva obetí a poškodených trestných činov, vrátane ich ochrany rovnako ako aj
napr. trestné veci prejednávané na mimosúdnej úrovni. Hodnoty a vzťahy sú trestným činom
ohrozené a vážne narušené. Ich obnova sa stáva kľúčom k riešeniu situácie, kde je nevyhnutná
spolupráca obetí, spoločnosti, ako aj páchateľa trestného činu, a to vzhľadom na veľmi citlivú
problematiku predstavujúcu zásah do základných ľudských práv a slobôd jednotlivca.
Vzhľadom na uvedomenie si potreby uplatňovania prvkov restoratívnej justície v
trestnom práve, sa táto téma stáva v súčasnosti nielen spoločenskou, ale aj témou legislatívnou,
či akademickou. Výrazom takéhoto smerovania trestnej justície je zaiste aj proces prijímania
celého radu právnych aktov Európskej únie v tejto oblasti a ich cieľom je posilňovanie
postavenia obetí trestných činov nielen v trestnom konaní, ale aj vôbec pri uplatňovaní ich práv
a oprávnených záujmov.
Proces transponovania Smernice o obetiach TČ do právneho poriadku Slovenskej
republiky
Problematika ochrany, pomoci a podpory obetí trestných činov sa stala jednou
z najvýznamnejších priorít v kontexte vývoja trestného práva, najmä z legislatívneho rámca,
ako aj oblasti praxe. Vytvorením určitých noriem, ktoré boli implementované pomocou
legislatívnych nástrojov Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj nastavením noriem
v právnom systéme Slovenskej republiky došlo k posilneniu postavenia obetí, resp.
poškodených trestných činov, ako aj k posilneniu ich práv a ochrany. Na medzinárodnej úrovni
sa vysokému štandardu ochrany práv obetí trestných činov venujú rôzne medzinárodné
organizácie. Dokumenty Organizácie Spojených národov a Rady Európy sa stali
neodmysliteľnou súčasťou vývoja tejto problematiky, ktoré mali závažný vplyv a od ktorých
sa odvíja aj naša dnešná právna úprava.
Medzi dôležité dokumenty Organizácie Spojených národov patrí napr. Deklarácia
základných princípov spravodlivosti pre obete trestných činov a zneužitia moci, nazývaná
aj Magna charta obetí trestných činov. Podstata tohto dokumentu spočíva najmä v stanovení
minimálneho štandardu zaobchádzania s obeťami trestných činov. Dôležitosť tohto dokumentu
vyzdvihuje aj Polák, ktorý vo svojej publikácii uvádza, že Podstatný význam pre definovanie
pojmu poškodený a pojmu obeť trestného činu mali závery prijaté na VII. kongrese Organizácie
Spojených národov (OSN) o predchádzaní trestnej činnosti (prevencii zločinnosti)
a o zaobchádzaní s páchateľmi trestných činov konanom v roku 1985 v Miláne, ktorý okrem
iných záverov prijal aj Deklaráciu základných zásad spravodlivosti týkajúcich sa obetí trestnej
činnosti a obetí zneužitia právomoci3. Svojim obsahom ovplyvnila aj tvorbu iných
medzinárodných dokumentov a dokonca v roku 1999 bola vytvorená Príručka o použití
a aplikácii Deklarácie základných princípov spravodlivosti pre obete trestných činov
a zneužitia moci. Ďalším dôležitým dokumentom je Dohovor Rady Európy o ochrane
ľudských práv a základných slobôd prispievajúci k aktívnej ochrane obetí trestných činov.
Aj napriek tomu, že sa v ňom nenachádzajú ustanovenia, ktoré by obsahovali výlučne práva
patriace poškodenému v trestnom konaní, môže významným spôsobom ovplyvniť samotné
postavenie poškodeného v konaní pred vnútroštátnymi orgánmi, pričom pri porušení týchto
práv sa poškodený môže obrátiť so sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý vo
svojej judikatúre sformuloval určité záruky k jednotlivým článkom Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd. V prípade Rady Európy do dokumentov, ktoré závažným
2
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spôsobom ovplyvnili spomínanú oblasť patrí aj Európsky dohovor o odškodňovaní obetí
násilných trestných činov, Doporučenie Rady Európy o pomoci obetiam trestných činov
a prevencii viktimizácie, Doporučenie o postavení obete v rámci trestného práva
a trestného procesu, Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie o postavení obetí
v trestnom konaní alebo Smernica Rady o odškodnení obetí trestných činov.
Z historického pohľadu bolo snahou týchto dokumentov na nadnárodnej úrovni docieliť
rovnaký stupeň ochrany, podpory a v neposlednom rade práv obetí trestných činov vo všetkých
členských štátoch Európskej únie. Je otázne, či sa to Európskym spoločenstvám, resp.
Európskej únii podarilo a či bol dosiahnutý súlad vnútroštátnej úpravy s právom Európskej
únie4. Na pôde Európskej únie boli prijaté smernice, ktoré sa priamo týkajú obetí trestných
činov, a to smernica Rady EÚ 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej
činnosti (ďalej len „smernica o náhradách obetiam trestnej činnosti“),smernica Európskeho
parlamentu a Rady2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze
(ďalej len „smernica o európskom ochrannom príkaze“) a v neposlednom rade aj Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú
minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa
nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (ďalej len „smernica o obetiach TČ“).
Smernica o obetiach TČ bola výsledkom kontroly a následného doplnenia princípov
pôvodného právneho aktu v tejto oblasti, a to Rámcového rozhodnutia Rady 2001/220/SVV,
ktoré Smernica o obetiach TČ nahradila. Smernica o obetiach TČ sa tak stala významným
medzníkom vo vývoji ochrany, pomoci a podpory obetí trestných činov na pôde Európskej
únie5. Na transponovaní smernice o obetiach TČ sa v slovenskou právnom prostredí podieľali
predstavitelia jednotlivých ministerstiev6, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky
a Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy7. Ich aktívna účasť prebiehala najmä v rokoch
2014 a 2015, ktorej výsledkom boli dve pracovné stretnutia vyššie uvedených predstaviteľov,
ktorých predmetom bola transpozícia smernice o obetiach TČ. Vzhľadom na viaceré existujúce
možnosti spôsobu transpozície smernice o obetiach TČ8 do slovenského právneho poriadku sa
Slovenská republika priklonila k riešeniu spočívajúcemu v novelizácii zákona č. 301/2005 Z.
z. Trestný poriadok (ďalej len „Trestný poriadok“)9 a s tým súvisiacich predpisov. Následne sa
však rozhodla aj pre prijatie samostatného zákona, a to zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach
trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach TČ“)10.
Autorka si dovoľuje vyjadriť názor, že prijatie takéhoto samostatného zákona bolo z dôvodu
jednoduchšej, zrozumiteľnejšej a prehľadnejšej právnej úpravy tejto problematiky oveľa
vhodnejšie a lepšie riešenie oproti predchádzajúcej právnej úprave. Treťou možnosťou bolo
prenesenie smernice o obetiach TČ do právneho poriadku členského štátu Európskej únie jej
rozdelením medzi Trestný poriadok a normy správneho práva. V prvom prípade (novelizácia
Trestného poriadku) šlo o transpozíciu smernice o obetiach TČ z čiastočného hľadiska, a to
4
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v zmysle zmien v oblasti poskytovania informácií poškodeným a obetiam trestných činov,
najmä komunikácie s poškodenými a obeťami trestných činov. V druhom prípade (prijatie
samostatného zákona o obetiach TČ) došlo k transpozícii smernice o obetiach TČ vo veciach
týkajúcich sa pomoci a podpory poskytnutej obetiam trestných činov, a to vzhľadom na
absenciu týchto služieb v Trestnom poriadku. Z uvedeného vyplýva aj predmet smernice
o obetiach TČ, a to garancie základných procesných práv obetí trestných činov – právo na
informácie, právo na ochranu súkromia, právo na preklad a tlmočenie, ale aj požiadavky
v súvislosti so zabezpečením osobitnej starostlivosti o obete trestných činov11. Nedodržaním
transpozičnej lehoty12 sa však Slovenská republika dostala do časového sklzu, a to vzhľadom
na to, že legislatívne začala konať až v čase po termíne uvedenom v samotnej smernici
o obetiach TČ, tzn. po 16. novembri 2015. V nadväznosti na uvedené, z čl. 258 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) vyplýva, že Európska komisia konala v súlade
s európskou legislatívou, keď vec predložila z dôvodu uplynutia transpozičnej lehoty Súdnemu
dvoru Európskej únie13.
Legislatívny posun ako dôsledok transpozície Smernice o obetiach TČ v slovenskom
právnom prostredí
Právne hľadisko uvedenej problematiky je určitým východiskovým rámcom ako by
malo byť zaobchádzané s obeťami a poškodenými trestných činov. Je žiaduce prísne
posudzovanie a dodržiavanie zákonných ustanovení, najmä z dôvodu zabránenia, či už
čiastočného alebo úplného zásahu do základných ľudských práv a slobôd jednotlivca ako obete
trestného činu. Obete trestných činov sa stávajú izolovanými jednotkami nielen od normálneho
života v spoločnosti, ale často aj od svojej vlastnej rodiny. Avšak ani samotná rodina mnohokrát
nie je bez odbornej a hlavne právnej pomoci schopná bezpečne pomôcť zamedziť
protiprávnemu konaniu v akejkoľvek forme na svojich najbližších.
Podľa názoru autorky sa téme postavenia poškodených (obetí trestných činov) ako
jednej z prioritných tém vo všeobecnosti venovala malá pozornosť alebo pozornosť nie
v rozsahu, v akom medzinárodné dokumenty a dohovory ukladali Slovenskej republike
prijímať európske, resp. medzinárodné štandardy. Tento problém sa však čoraz viac dostáva do
povedomia spoločnosti a stáva sa tak verejným problémom riešeným nielen na nadnárodnej,
ale aj národnej úrovni. Svedčia o tom aj rôzne platné a účinné právne predpisy upravujúce
problematiku obetí trestných činov, či postavenia poškodených v trestnom konaní.
Transpozícia smernice o obetiach TČ do právneho poriadku Slovenskej republiky má veľký
význam pre slovenské právne prostredie, a to najmä z hľadiska zlepšenia právneho postavenia
obetí trestných činov, či postavenia poškodeného v trestnom konaní. V prípade vnútroštátnej
úpravy je potrebné mať na zreteli aj pôvodnú československú právnu úpravu a po vzniku
Slovenskej republiky slovenskú právnu úpravu, kde môže dôjsť k zaujímavej komparácii
ustanovení týkajúcich sa tejto problematiky z hľadiska historického vývoja14.
Novelizácia Trestného poriadku a prijatie samostatného zákona o obetiach TČ sa
stali kľúčovými nástrojmi na dosiahnutie zabezpečenia lepšieho postavenia poškodených
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a obetí trestných činov v rámci slovenskej právnej úpravy15. V uvedených zákonoch je väčšina
ťažiskových ustanovení využiteľných v danej oblasti. V rámci rekodifikácie trestného práva
procesného a po prijatých modifikáciách sa postavenie poškodeného v trestnom konaní, najmä
čo sa týka jeho základných ľudských práv a slobôd síce zlepšilo - bola mu priznaná
a garantovaná široká škála práv, ale aj napriek tomu nedošlo k odstráneniu všetkých
aplikačných problémov. Systém ochrany obetí a pomoci obetiam trestných činov na území
Slovenskej republiky nie je dostatočne rozvinutý, keďže existuje niekoľko medzier, či už
v oblasti legislatívy alebo praxe. Nezavedenie pojmu „obeť“ do novely Trestného poriadku
považuje autorka za negatívum vzhľadom na to, že autorka nepovažuje pojem „obeť“ a pojem
„poškodený“ za pojmy totožné, keďže ich možno vykladať v širšom, ale aj v užšom slova
zmysle16. Aj napriek tomu, že novela Trestného poriadku upravovala problematiku obetí
trestných činov len čiastočne, boli jednotlivé ustanovenia – odseky doplnené do tohto právneho
predpisu17 alebo sa k nim pripojili jednotlivé vety18. Dôležitý inštitút zavedený do Trestného
poriadku bol inštitút dôverníka19. Je teda otázne, či boli naplnené európske štandardy takto
transponovanou smernicou o obetiach TČ. Podľa autorky takáto právna úprava uvedenej
problematiky nespĺňala očakávania transpozície smernice o obetiach TČ do vnútroštátneho
poriadku. Z veľkej časti sa to podarilo až prijatím zákona o obetiach TČ a opätovnej novele
Trestného poriadku.
Cieľom uvedenia zákona o obetiach TČ (ako špeciálnej normy vo vzťahu k Trestnému
poriadku) do praxe bolo zlepšiť postavenie obetí TČ, najmä čo sa týka pomoci im poskytovanej,
zabezpečiť, aby mali dostatok informácií o svojich právach, a aby každá takáto obeť mala
možnosť vyjadriť sa k danej veci, resp. prípadu, a v neposlednom rade, aby s nimi bolo
zaobchádzané citlivo a so zachovaním ich ľudskej dôstojnosti, s rešpektom a spôsobom
vhodným pre danú situáciu, avšak súčasne išlo aj o dosiahnutie zvýšenia páchateľovej
zodpovednosti za jeho protiprávne konanie a za následky vzniknuté jeho protiprávnym
konaním. Pojmy ako obeť, obzvlášť zraniteľná obeť a mnoho ďalších dôležitých pojmov pred
prijatím zákona o obetiach TČ v našom vnútroštátnom právnom poriadku absentovali, čo
samozrejme súviselo aj s výraznejšou ochranou práv páchateľov trestných činov. Aj napriek
transpozičnému deficitu bola vykonaná úplná transpozícia smernice o obetiach TČ do právneho
poriadku Slovenskej republiky, vrátane smernice o náhradách obetiam trestnej činnosti20.
Slovenská republika v kontexte súčasného chápania slovenskej právnej úpravy postavenia
poškodeného v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, ako aj postavenia obetí trestných
činov podľa zákona o obetiach TČ úplne nespĺňa ciele smernice o obetiach TČ, tzn. revíziu
a doplnenie zásad stanovených v rámcovom rozhodnutí Rady 2001/220/SVV , najmä
z hľadiska praktického a preto aj tu možno badať určité medzery.
Za účelom eliminácie rizika sekundárnej a opakovanej viktimizácie obete trestného činu
smernica o obetiach TČ ustanovuje v zmysle čl. 19 ods. 2 povinnosť zabezpečiť osobitné
čakárne pre obete trestných činov v budovách orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
15
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o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov, druhý krát bola
transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom o obetiach TČ.
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa vyjadrilo, že vzhľadom na skutočnosť, že
nedisponujú takýmito čakárňami, pôjde o situáciu riešenú v budúcnosti, a to že pri stavbe
nových budov súdov by mali byť zriadené aj takéto osobitné miestnosti slúžiace ako čakárne.
Pri povinnosti prispôsobiť priestory na výsluch obete platia rovnaké pravidlá ako pri
predchádzajúcej uvedenej povinnosti. V prípade poskytovania odbornej pomoci, najmä
všeobecnej odbornej pomoci v zmysle ustanovení smernice o obetiach TČ sa autorke zdá
dosiahnutie poskytnutia bezplatnej odbornej pomoci po splnení požiadavky - získanie dotácie,
za neprimerané a nesprávne, keďže sa domnieva, že by sa mal takýto bezplatný prístup
vzťahovať na všetky obete trestných činov. Jedným zo základných problémov je tak získanie
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za účelom financovania nákladov súvisiacich
s poskytovaním takýchto služieb. Podľa názoru autorky je pravdepodobné, že ak Slovenská
republika odstráni problémy vznikajúce v praktickej rovine, naplnia sa ciele smernice
o obetiach TČ.
Záver
Problematika ochrany, podpory a pomoci obetí trestných činov predstavuje globálny
problém, ktorý je riešený nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj na medzinárodnej úrovni
a ktorý je podporovaný procesom implementácie európskych štandardov do legislatív
jednotlivých členských štátov Európskej únie.
Vzhľadom na predchádzajúcu neexistenciu ucelenej právnej úpravy je možné tvrdiť, že
táto bola z hľadiska orientácie a poznania oveľa komplikovanejšia a náročnejšia. Aj napriek
transpozičnému deficitu, či iných, najmä praktických problémov súvisiacich s transpozíciou
smernice o obetiach TČ autorka považuje jej prenesenie do právneho poriadku Slovenskej
republiky za pozitívum a považuje to za správny základ, od ktorého sa môže odvíjať ďalšia
právna úprava, ale aj aplikačná prax, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k zníženiu latencie
trestných činov.
Problematike postavenia obetí a poškodených trestných činov sa už v súčasnosti ako
ucelenej problematike síce venuje dostatočné množstvo domácich, ale aj zahraničných autorov,
avšak autorka si dovolí tvrdiť aj to, že ani po viacnásobnej zmene právnych predpisov, bez
hlbšieho právneho povedomia a bez možnosti reálneho uplatnenia práv poškodeného, či
investovaní financií zo strany štátu, nedôjde k odstráneniu všetkých nedostatkov súvisiacich aj
s transpozíciou smernice o obetiach TČ do právneho prostredia Slovenskej republiky. Dôležitá
je z hľadiska prevencie aj verejná diskusia o tomto probléme.
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Zmysel života a rizikové správanie adolescentov
The meaning of life and the risk behavior of adolescents
Katarína Greňová1
Abstrakt
Poznanie zmyslu života je veľmi dôležité u mladých ľudí, u ktorých práve v čase dospievania
dochádza k poznávaniu a vytváraniu vlastných hodnôt, hodnotových rebríčkov, a ktorí sa
pokúšajú nájsť vlastný zmysel života. Pocit prázdnoty a nezmyselnosti života je špecifikom
dnešnej doby aj u dospievajúcich, ktorých rodičia zahrnuli materiálnym bohatstvom, avšak bez
ozajstných hodnôt a bez hľadania konkrétneho zmyslu svojho života. Záujem rodičov si často
vynucujú správaním, ktoré prekračuje hranice zaužívaných spoločenských noriem.
Predkladaný príspevok sa venuje problematike zmyslu života vo vzťahu k rizikovému
správaniu adolescentov, ktoré sa stáva v poslednom období častým spoločenským javom
ovplyvňujúcom bezpečnosť jednotlivcov i spoločnosti.
Klíčová slova
Adolescent, bezpečnosť, delikvencia, drogy, rizikové správanie, zmysel života.
Abstract
Knowing the meaning of life is very important for young people who, during their adolescence,
are getting to know and are creating their own values and trying to find the meaning of life. The
feeling of emptiness and pointlessness of life is a specific of today’s age also for adolescents
whose parents shattered them with materialistic wealth, but didn’t help them to find the meaning
of life. These adolescents are often trying to gain their parents’ attention with behavior that goes
beyond the boundaries of the social norms. This article focuses on the problematic of the
meaning of life related to the risk behavior of adolescents which is recently becoming a more
common social aspect that is affecting the safety of individuals and the society in general.
Keywords
Adolescent, safety, delinquency, drugs, risk behavior, meaning of life.
Úvod
Potreba zmysluplnosti života patrí k základným potrebám ľudského života. Pri
zvažovaní zmysluplnosti celého života nezáleží ani tak na tom, aký dlhý bol tento život, ako
skôr na tom, o čo v ňom vlastne išlo. Fenomén zmyslu života a prežívania životnej
zmysluplnosti je zložitý a dosť ťažko postihnuteľný mimo pojmového sveta ľudského indivídua
(Filípková 2011). Koncept zmyslu života má dlhú históriu, v rámci ktorej sa k nemu vyjadroval
rad mysliteľov. Možno poukázať na myšlienky Anaxagorasa, Hérakleita, Platóna, Aristotela,
Akvinského, Kanta, Pascala, Descarta, Nietzscheho, Bergsona, Sartra, Camusa.
V posledných desaťročiach sa problematikou zmyslu života okrem teológie, filozofie,
či medicíny, zaoberá aj psychológia, a to najmä psychológia existenciálna, a získané poznatky
sa úspešne aplikujú aj v oblasti sociálnej práce. Najviac sa problematike zmyslu života
v psychológii venoval Viktor Emanuel Frankl (1905–1997), neurológ a psychiater, profesor na
univerzite vo Viedni a na viacerých univerzitách v USA, autor desiatok kníh, nositeľ množstva
cien a ocenení. Vo svojich začiatkoch vychádzal z psychoanalýzy, avšak neskôr sa od nej
odkláňa a zakladá nový smer psychoterapie, ktorú nazýva logoterapiou.
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Zmysel života v existenciálnej analýze
Obdobie na prelome tisícročí prinieslo i v našom európskom regióne výrazné zmeny,
výsledkom ktorých je tragická masová triáda, známa ako „depresia – narkománia – agresia“,
ktorej základom je podľa Viktora E. Frankla existenciálne vákuum a strata zmyslu života. Práve
hľadaním zmyslu v každodennom živote a vo všetkých aktivitách sa zaoberá existenciálna
analýza, ako aj terapeutický smer, ktorý z nej vychádza – logoterapia.
Pojem existenciálna analýza použil Frankl (1996) na označenie svojej metódy postupu
a bádania, pri ktorej sa inšpiroval Martinom Heideggerom, ktorú však ďalej rozvinul.
Szentmártoni definuje existenciálnu analýzu ako teoreticko-výskumný smer, ktorý sa zaoberá
ontologickou rovinou existencie a usiluje sa pochopiť človeka v profile jeho hodnôt
a potenciálnych významov. Ako uvádza Navrátil (2001) Frankl chápal existenciálnu analýzu
ako antropologický výskumný smer, v ktorom mu šlo o niečo hlbšie a podstatnejšie, o to, čo je
implicitne obsiahnuté v podstate človeka. Podľa Kosovej (2014) vychádza existenciálna
analýza z kopernikovského obratu v životnom postoji, keď život sám kladie človeku otázky
o zmysle. Existenciálna analýza sa podľa Frankla zaoberá najmä neurotickým spôsobom bytia,
a za svoj cieľ považuje, aby si človek uvedomil svoje bytie, ako aj to, že za svoje bytie nesie
zodpovednosť.
Ľudské bytie chápe Frankl (2005) v jeho najhlbšom rozmere ako bytie v zodpovednosti
a analýza je orientovaná na toto bytie. Navrátil (2001) podotýka, že zodpovednosť
v existenciálnej analýze je vnímaná ako eticky neutrálny pojem, ktorý sám o sebe neurčuje za
čo a pred kým má byť človek zodpovedný. Zásadnou a podstatnou vlastnosťou ľudského bytia
sa má stať bytie v zodpovednosti. Život sa javí ako úloha, na ktorú je ľudské bytie odpoveďou.
Človek sa nemá pýtať na zmysel života, on je ten, ktorému sa otázka o zmysle kladie. Odpoveď,
ktorú má človek dať, je odpoveďou aktívnou a musí byť aj odpoveďou konkrétnou. Takou sa
stáva len vtedy, ak jedinec preberie zodpovednosť za svoju existenciu v jej najkrajnejšej
konkrétnosti a vzťahu k svojej osobe i k danej situácii. Byť zodpovedným je zmyslom ľudského
bytia, človeka ako duchovnej, a nie iba pudovej bytosti. Existenciálne chápaný zmysel sa
uskutočňuje v dobrovoľnom prijatí úsilia a účasti na svete hodnôt. Odlišnosť k otázke zmyslu
v existenciálnej psychológii je zrejmá aj z faktu, že Frankl zaviedol k fyziologickému
a psychologickému aj duchovný – noologický rozmer. Do tohto rozmeru patria procesy
hľadania zmyslu života, ale i prežívanie slobody v rozhodovaní.
Zmysel života v adolescencii
Zvýšený záujem a konfrontácia s existenciálnymi otázkami života sa zreteľne ukazuje
v adolescentom období. Mladí ľudia majú veľa otázok ohľadom podstaty svojho vlastného
života, chcú poznať „pravú“ pravdu, intenzívne prežívajú náboženské krízy, pochybnosti
a konverzie, vytrvalo hľadajú odpovede na konečné otázky života, odhodlane si začínajú
vytvárať životné plány a ciele, hodnotové systémy a ideály. Halama výstižne opisuje tento jav
ako fenomén existenciálneho prebudenia (Lajčiaková 2012). V deväťdesiatych rokoch 20.
storočia štúdie ukázali, že v moderných, technologických spoločnostiach sa na ceste
k dosiahnutiu zdravej dospelosti stalo najrizikovejším obdobím dospievanie – na rozdiel od
rozvojových krajín aj od skoršej doby, kedy najrizikovejším bolo (a v rozvojových krajinách
stále je) skoré detstvo s jeho chorobami (Hamanová, Csémy 2014).
Podľa Kocourkovej a Kouteka (2005) je hodnotenie adolescencie ako špecifického
vývinového obdobia rozsiahlym zdrojom kontroverzných debát. Klasicky býva adolescencia
popisovaná ako obdobie nevyvážené, so zníženou sebakontrolou a prudkými emóciami. Na
druhej strane existujú práce, ktoré nevyváženosť adolescentného vývinu nevidia ako
univerzálny fenomén. Podľa Naništovej (2011) sa mnohí autori zhodujú v názore, že mladí
ľudia predstavujú veľmi citlivú, krehkú a zraniteľnú súčasť dnešnej spoločnosti. Ohrozením ich
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dozrievania je postmoderná kultúra, charakteristická krízou hodnotových noriem, etickou
relativizáciou, liberalizáciou vzťahov, spochybňovaním tradícií, konzumným správaním
a masívnym masmediálnym vplyvom. Výsledkom všetkých zmien, ale i ohrození, ktorým sú
adolescenti vystavení, je ich správanie, ktoré je často v rozpore so zaužívanými etickými
a morálnymi pravidlami, a pre ktoré sa v posledných desaťročiach zaviedol pojem rizikové
správanie. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) uvádza, že dochádza k nárastu problémov
mladých ľudí aj v ďalších formách:
1. v pasívnej (záškoláctvo, únikové správanie, vyhýbanie nárokom),
2. v agresívnej (násilie, delikvencia, extrémne správanie v podobe terorizmu),
3. v kompromisnej: výkyvy v sociálnom živote, prejavy psychickej instability, výkyvy
v práci) (Labáth 2001, s. 11).
Zmysel života predstavuje syntézu dvoch stránok ľudskej existencie – zjednotenie
subjektu ja a objektu svet. V priebehu života môže človek dosiahnuť rozličné stupne tejto
integrácie. Ich predpokladom je pochopenie seba a okolitého sveta. Poznávanie seba
a poznávanie sveta sa neuskutočňuje oddelene. Seba človek poznáva cez okolitý svet a okolitý
svet cez seba. Postupná integrácia seba a sveta vedie k uvedomovaniu si významu života pre
seba a seba pre život. Na základe tejto integrácie človek postupne odhaľuje zmysel života
a napĺňa svoju potrebu zmyslu života (Tavel 2007).
V období adolescencie vrcholí rozvoj formálneho myslenia, ktoré síce začína
v pubescencii, no v adolescencii dosahuje abstraktnú úroveň. To spôsobuje zmenu perspektívy,
z ktorej mladý človek pozerá na svet, je totiž schopný vidieť doteraz nevidené medziosobné,
ideálne a nadosobné hodnoty a konštruovať idey a plány do budúcnosti (Halama 2007).
Dospievajúci v dnešnom svete sa musia vyrovnávať nielen s radikálnymi zmenami svojho tela
a psychiky danými dospievaním, ale aj s bezprecedentne rýchlo sa meniacim okolitým svetom
(Hamanová, Csémy 2014). Tavel (2008) konštatuje, že pocit zmysluplnosti sveta a života je
dôležitou súčasťou vývinu osobnosti dieťaťa a dospievajúceho a mnohé štúdie poukazujú na to,
ako prežívaná zmysluplnosť vplýva v mladom veku na zdravie a kvalitu života. Halama
upozorňuje, že v období adolescencie mladý človek priamo prežíva vôľu k zmyslu vo
Franklovom ponímaní – ako tendenciu a potrebu nachádzať a napĺňať v živote nejaký zmysel
a hodnoty. Úspešné utvorenie zmyslu sa stáva základnou zložkou budovania identity
adolescentov. Žiaková a Panáček (2012) podotýkajú, že primárnym a rozhodujúcim obdobím
pre tvorbu zmyslu života je práve obdobie adolescencie. Zároveň však dodávajú, že aj
v predchádzajúcich i nasledujúcich vývinových obdobiach dochádza k tvorbe zmyslu života.
Wong a Fry podotýkajú, že práve v adolescencii je boj o zmysel a účel v živote najväčší, keďže
na myseľ mladého života útočia existenciálne otázky zmyslu života. Zmysel života sa
u mladých ľudí v období adolescencie dotvára a jeho prežívanie sa môže meniť pod vplyvom
rôznych okolností (interných či externých).
Leskovjanská (2008) konštatuje, že človek, ktorý sa ocitá v zložitých životných
situáciách si otázku zmyslu bytia nevyhnutne kladie, pretože mnohé prvky dovtedajšej životnej
púte strácajú svoj význam. Vtedy nastupuje existenciálna analýza, ktorá pomáha spolu
s človekom hľadať nové možnosti vedúce k zmyslom naplnenému životu, stabilitu cieľov vo
vzťahu k hierarchii hodnôt, reorientáciu zmyslu bytia v situáciách krajného ohrozenia, straty,
pomáha vnímať utrpenie a obmedzenia ako výzvy a príležitosti uvedomiť si vlastnú vnútornú
slobodu a možnosť zaujať voči životným obmedzeniam vlastný, individuálny postoj. Halama
podotýka, že uvedomenie si existenciálnych skutočností v celej ich hĺbke prichádza práve
v adolescencii, keď detský hodnotový systém a spôsob vysvetľovania vecí už nie je schopný
zvládnuť ich hrozbu, ktorá sa odhaľuje v adolescentovej schopnosti abstraktného myslenia
a adolescent prežíva strach a úzkosť prameniace z ich prítomnosti. Existenciálnu úzkosť
považujú mnohí autori za prirodzený prejav a charakteristiku dozrievania, chápu ju ako
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pozitívny signál a motiváciu pre vnútorný rast. Dokonca môže signalizovať talent a špeciálne
nadanie adolescenta (Tavel 2009).
Mladí ľudia v čase dospievania začínajú uvažovať o zmysle svojho života a hľadajú
jeho naplnenie. Nie vždy sa im to podarí a práve pocit bezzmyselnosti ich často privedie
k drogám a ďalším závislostiam. „Strata zmyslu života je v tomto prípade konfrontovaná
s potrebou zmyslu života ako základným ľudským motívom. V prípade nenapĺňania jedinci
„siahajú“ po iných zdrojoch zmyslu života, ktoré môžeme nazvať ako „náhradné“. Nejde však
o hlbšie, spirituálne zdroje zmyslu, náhradami sú často omamné a návykové látky či činnosti
spôsobujúce závislosť“ (Lichner, Šlosár 2014, s. 246). V štúdiách Frankla (1955, 1996) sa
nachádzali informácie o hodnotách a slasti, o zakrývaní bezútešnosti, prázdnoty a
bezzmysluplnosti existencie alkoholom, drogami či inými náhradnými zdrojmi u mladých.
Faktory vplývajúce na zmyslupnosť a rizikové správanie adolescentov
V súvislosti s rizikovým správaním je veľmi výstižným vyjadrenie Kováča (1996),
ktorý ho považuje za produkt konzumnej spoločnosti, v ktorej vládne emočná chudoba, citová
asténia a preto je nahrádzaná emočnými excesmi. Zároveň je však dôležité zodpovedanie
otázky, aký benefit produkcia problémového správania prináša. Jessor predpokladá, že ide
o pozitívne uspokojenie vo vývinových problémoch, riešenie aktuálneho osobného problému
a náhradu niečoho, čo im chýba (Čerešník 2016). Tavel (2009) poukázal na výsledky
výskumov, ktoré ukázali niektoré dôsledky nedostatku pocitu zmysluplnosti u mládeže.
Výskumy u adolescentov v Kalifornii a v Los Angeles potvrdili vzťah medzi negatívnymi
životnými zmenami a užívaním drog. Dôležitým faktorom zmysluplnosti života je pre mnohých
jednotlivcov náboženstvo a najmä praktické prežívanie viery. Významnejší vplyv na hľadanie
a nachádzanie má v prípade adolescentov rodina, rovesníci, ale aj školské prostredie.
Komplexné skúmanie rizikového správania prináša mnoho premenných, ktoré majú
podľa autorov vplyv na jeho rozvoj a podľa Širůčeka, Širůčkovej a Maceka (2007) je preto
vhodné zamerať sa v empirickom skúmaní na konkrétne vymedzené aspekty. Tomšík a kol.
(2017) uvádzajú, že príčiny vzniku rizikového správania sú multifaktoriálne podmienené a sú
špecifické pre jednotlivé nozologické jednotky. Najčastejšie je používaný model, ktorý indikuje
existenciu troch spúšťačov podľa Vágnerovej (2004):
 genetické dispozície: dráždivosť, impulzivita, zníženie zábran, ľahostajnosť k spätnej
väzbe, nezávislosť od pozitívneho sociálneho hodnotenia, reziliencia, úzkostlivosť,
frustračná tolerancia, vyhľadávanie vzrušenia, svedomitosť, tendencia k riziku,
sebaúčinnosť a pod.
 biologické dispozície: narušenie funkcií mozgu vplyvom úrazu alebo zápalového
ochorenia mozgu, porucha funkcií neurotransmiterov
 sociálne prostredie: na strane rodičov (ich anomálie, neúplnosť rodiny, neplnenie
základných funkcií rodiny, neschopnosť zvládania výchovných situácií, subkultúrne
pozadie), na strane vrstovníkov a ich vplyvu na dospievajúceho človeka, ale napr. aj na
strane charakteru životného prostredia.
Uvedené teoretické východiská korešpondujú s názormi zahraničných autorov, ktorí
ako spúšťače rizikového správania najčastejšie uvádzajú biologicko-psychologické
charakteristiky, typ incidentu, geografickú polohu, kultúrne zázemie, rodinné charakteristiky
a sociálno-ekonomické prostredie (Tomšík a kol. 2017).
Rodina
Je nespochybniteľným faktom, že jedným z najvýznamnejších činiteľov, ktoré vplývajú
na osobnosť adolescenta a prípadný vznik rizikového správania je rodinné prostredie. To, čo
indivíduum počas svojho života v rodine nadobudne, má nenahraditeľný vplyv na jeho
osobnosť, vzťahy a na každú oblasť jeho životnej dráhy. Rodičia sú prvými vychovávateľmi
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a identifikačnými vzormi, predstavujú pre deti nenahraditeľný zdroj lásky a ich úlohou je
zabezpečiť dieťaťu všestranný psychický a fyzický rozvoj, podporovať citový, morálny
a intelektuálny vývin. Rodina je nenahraditeľná pre zdravý vývin, výchovu, socializáciu
a zmysluplný život jednotlivcov. Súčasní mladí ľudia túžia po istote a bezpečnom citovom
zázemí, ktoré i dnes môže poskytnúť len rodina (Dědová 2008).
Pokiaľ rodičia vo svojich rolách zlyhávajú, dieťa býva frustrované, dezorientované
v medziľudských vzťahoch, prežíva nedôveru v seba, vo svoje vlastné schopnosti a možnosti.
Nevie čeliť sklamaniam, odmieta prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie.
Vytvára si svoj vlastný svet s asociálnym systémom hodnôt. Odtiaľ je len krôčik
k protispoločenskému a delikventnému správaniu (Němec 2014). Rodina zohráva významnú
úlohu i v priebehu adolescencie, počas ktorej nastáva proces formovania identity a adolescenti
začínajú prežívať svoju vlastnú individualitu. Kľúčovou a rozhodujúcou úlohou sa síce stáva
emancipácia od rodiny, avšak rodina je miestom, kde je dôležité porozumieť dospievajúcim,
podporiť ich pri hľadaní základných hodnôt, nachádzaní osobnej orientácie a životných cieľov
(Dědová 2008).
Pre adolescentov sú harmonické vzťahy v rodine základom bezpečia a sociálnej
podpory, hoci sa usilujú o autonómiu, ktorú demonštrujú rôznymi prejavmi vzdoru. Na druhej
strane rodina, ktorá neplní základné požiadavky spoločnosti a nenapĺňa adekvátne svoje
funkcie, negatívne ovplyvňuje vývin osobnosti detí. Záporný vzťah rodičov k dieťaťu v značnej
miere frustruje jeho potrebu istoty, ochrany, porozumenia, starostlivosti, a pod. Dochádza tak
u nich k citovej deprivácii, poruchám emotivity, sociability, sebavedomia, správania a pod.
Ako konštatuje Čerešník (2016) v porovnaní s koncom 20. storočia sa výrazne mení výchovný
štýl rodičov, a to aj v dimenzii emočného vzťahu, aj v dimenzii riadenia. V mnohých rodinách
sa štandardom stáva negatívny emočný vzťah k dieťaťu, slabé, prípadne rozporné riadenie.
Bazálna osobnosť dieťaťa založená na kódovaní spomienok prostredníctvom emócií sa tak
stáva, neistá, jeho sebahodnota je v troskách. Spôsob výchovy a voľba výchovných
prostriedkov je veľmi dôležitou oblasťou a v súčasnej dobe sa za optimálny prístup považuje
štýl demokratický, ktorý ctí individualitu dieťaťa pri súčasnom zachovaní autority rodičov
(Kuklová 2012). Na Slovensku je stúpajúca tendencia žiť v neúplných rodinách, príp.
v rodinách doplnených, čo potvrdili aj výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku
2011. Kým v roku 1961 tvorili úplné rodinné domácnosti viac ako 80 % cenzových domácností,
do roku 1980 ich podiel klesol na 70,6 % a v roku 2001 to bolo už len 56,4 %. Čoraz viac párov
žije aj bez uzavretia manželstva. V roku 2011 deklarovalo kohabitáciu 90 tisíc párov,
v porovnaní s rokom 2001 bol zaznamenaný nárast o približne 60 tisíc, z nich len 27 % boli
vzájomne slobodní partneri, takže takmer tri štvrtiny týchto spolužití boli akýmsi spôsobom
rekonštituované rodiny. Najpočetnejšiu skupinu tvoria dvaja rozvedení partneri (tretinu) a tretia
najpočetnejšia i podielom najväčšia skupina je kombinácia partnerov, z ktorých je jeden
slobodný a druhý rozvedený (16 %) (Štatistický úrad 2015).
Výskumy vo všeobecnosti ukazujú, že fajčenie jedného alebo oboch rodičov zvyšuje
pravdepodobnosť fajčenia ich detí. Tento trend sa ukázal byť platný u 13 až 18 ročných
v Hongkongu, 17 ročných ako i 10 až 14 ročných v Holandsku, či 15 ročných na Slovensku
(Bačíková, Berinšterová a Orosová 2016). Rodičia s kriminálnym pozadím predstavujú
zvýšené riziko výskytu podobného správania aj u svojich detí. Na rozvoj nežiaduceho správania
vplýva aj zanedbaná starostlivosť, ubližovanie zo strany rodičov, ale i celková disharmónia
rodiny a posilňovanie negatívnych vzorcov správania. Zároveň však Čerešník (2016c)
podotýka, že niektorí autori pochybujú o priamej súvislosti dysfunkčnej rodiny s kriminalitou,
opierajúc sa o zistenia pevných rodinných väzieb u niektorých deviantov. Zastávajú názor, že
istý druh funkčných rodín priamo podmieňuje kriminalitu svojich členov a na druhej strane
väčšina osôb, ktoré prežili rodinnú krízu alebo pochádzali z dysfunkčnej rodiny, je
nekriminogénna.
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Rozhodovanie o drogách u mladých ovplyvňujú viacnásobné faktory v ich sociálnoekologickom prostredí. Vyrastanie v rodine alebo v komunite, kde sa v značnej miere užívajú
drogy je známym prediktorom užívania drog. Významný je aj vplyv rizikových a ochranných
faktorov rodiny na pitie mladých ľudí. Rodinné vzťahy a interakcie majú rozhodujúci vplyv na
načasovanie užívania alkoholu u mladých. Jedným z dôležitých ochranných faktorov je dohľad
zo strany rodičov, ktorý v pozitívnej korelácií s rodinnou súdržnosťou vykazuje významne
nižšiu mieru konzumácie alkoholu. Dospelí si vo všeobecnosti neuvedomujú, akú majú
zodpovednosť ako rolové vzory (Vojtová 2011).
Z hľadiska neskoršieho vývoja syndrómu závislosti na návykových látkach sa považuje
za významných niekoľko oblastí vo fungovaní rodiny. Prvou z nich je úplnosť, či neúplnosť
rodiny a z toho vyplývajúca prítomnosť, či absencia kvalitných rodičovských vzorov, či sa už
jedná o matku ako nositeľku emočného zázemia v rodine, alebo otca ako tradičného nositeľa
racionality, rád a pravidiel v rodine (Kuklova 2012). Prieskumy z dvoch desaťročí v rámci
projektu ESPAD poskytujú signifikantný dôkaz toho, že ani stredoškoláci z kompletných rodín
neodolávali zmenám situácie v oblasti užívania drog. Avšak miera užívania legálnych aj
nelegálnych drog bola u študentov z neúplných alebo pozmenených rodín vždy vyššia. Úplná
rodina bola v tomto smere odolnejšia voči tlakom drogovej závislosti svojich deti.
Rodové rozdiely
Častým predmetom výskumov sa stáva zmysel života v kontexte genderových
rozdielov. De Lazzari (2000), a neskôr aj Reker (2005) svojimi výskumnými zisteniami
preukázali signifikantné rodové rozdiely, keď ženy skórovali v položke vzťahy oveľa vyššie
ako muži. Podobne Anderson (1999) dokumentoval, že kvalita vzťahu rodič – dieťa a zároveň
rovesníckych vzťahov je siginifikantným prediktorom neskorších adolescentných vzťahov
žien, nie mužov. Tiež Beutel a Marini zistili, že pre adolescentné ženy v porovnaní
s adolescentnými mužmi je výrazne dôležitejšie nájsť cieľ a zmysel v živote (Lajčiaková,
Briestenská 2014).
Aj pri skúmaní rizikového správania výskumy ukazujú rozdiely medzi pohlaviami.
Baška a Kolarčík (2009) uskutočnili v rámci Slovenska výskum na vzorke 1 252 žiakov vo
veku 15 rokov a ich výsledky okrem iného ukazujú aj na existenciu medzipohlavných rozdielov
v rizikovom správaní, keď uvádzajú, že chlapci produkujú viac rizikového správania ako
dievčatá. Uvedené tvrdenia boli empiricky overené aj na dospievajúcich v iných
sociokultúrnych oblastiach (Tomšík a kol. 2017). Prieskum ESPAD z roku 2015 ukázal zistený
nepriaznivý trend v pití alkoholu a vo fajčení cigariet u dievčat od 15 do 19 rokov. Dievčatá
konzumujú viac legálnych aj nelegálnych drog ako ich rovesníčky pred 20 rokmi a zároveň
užívajú o niečo menej drog ako chlapci, s výnimkou trankvilizerov a sedatív, či pitia alkoholu
v kombinácii s tabletami (Gavurová, Koróny, Barták 2017).
Podľa Janovskej, Orosovej a Jurystovej (2014) výsledky väčšiny výskumov venujúcich
sa rozdielom v konzumácii alkoholu a jeho dôsledkom z hľadiska pohlavia vyznela
v neprospech mužov. Súvislosť medzi pohlavím a konzumáciou alkoholu potvrdili aj iní autori
napr. Burešová, Vacek 2012; Csemy, Hrachovinová, Krch, 2004; Dawson et al., 2007, aj keď
rozdiely medzi pohlaviami sa môžu líšiť v rôznych societach a tiež vzhľadom na rôzne aspekty
konzumácie alkoholu.
Vzťah rizikového správania a zmyslu života
Stempelová (2011) uvádza, že niektoré sociologické štúdie diskutujú o nedostatku
zmyslu a jeho dôležitosti pre človeka v kontexte celospoločenského poklesu prežívania zmyslu
života ako dôsledku desocializácie, pretechnizovania, nárastu rýchlosti technických,
ekonomických a spoločenských zmien pri ústupe tradičných hodnôt. V období dospievania,
ktoré úzko súvisí nielen s tvorbou zmyslu života, ale je tiež ovplyvnené sociálno-patologickými
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javmi, dospievajúci svoje hodnoty konfrontujú s hodnotami skupín rovesníkov, rodičov,
učiteľov, spoločnosti. Hodnoty sa môžu meniť a formovať podľa aktuálneho osobnostného
nastavenia dospievajúceho aj v dôsledku stretnutiu sa s negatívnymi javmi. Práve negatívne
javy a nezrelosť osobnosti dospievajúceho môžu mať vplyv na reštrukturalizáciu hodnotového
rebríčka dospievajúceho a tým pádom na zníženie úrovne zmyslu života.
Existenciálna prázdnota podľa Bačovej (2006) nie je iba ohraničeným problémom
konkrétneho človeka. V širšom chápaní sa objavuje v súvislosti s interakciou jednotlivca so
spoločnosťou, ktorá zdá sa, že ignoruje potrebu zmyslu. Je tiež problematikou rodiny
a výchovy, ktorá má dôležitý formativný vplyv nielen na fyzický a psychický rast dieťaťa, ale
aj na jeho duchovný vývin. Nesprávnym vplyvom rodiny a výchovy môže dôjsť k zablokovaniu
duchovného rastu dieťaťa. Existenciálna frustrácia sa potom stáva následkom neschopnosti
mladého človeka uspokojiť svoju túžbu po zmysle. Ak prežíva svoj život ako nudný, bezcieľny,
prázdny, snaží sa tieto frustrujúce pocity prekonať náhradnými činnosťami, kde návykové
správanie a návykové látky prinášajú široké spektrum iluzórnych pocitov uspokojenia. Podľa
Šišlákovej (2003) existujú rôzne formy hľadania zmyslu života a v niektorých prípadoch vedú
k delikventnému správaniu. Potom hovoríme nie o „delikventnom zmysle“ ale o „delikventnej
odpovedi“ na existenciálnu prázdnotu. Ako reakcia na existenčnú frustráciu u adolescentov sa
často objavujú „náhrady ako napr. iracionálna agresia, krutosť a deštruktívnosť, viaceré druhy
trestnej činnosti, sexuálna promiskuita, zneužívanie drog... Alebo naopak strach zo života,
depresia, skryté alebo zjavné sebapoškodzujúce alebo samovražedné správanie.
Adolescencia je z pohľadu tvorby zmyslu života najdôležitejšou etapou života
a existenciálne obavy tohto obdobia i osobný zmysel sú kľúčovými elementmi adolescentného
rastu. Nedostatok zmyslu života charakterizuje drogovo závislých mladých ľudí podľa
poradenskej a terapeutickej skúsenosti, ale i podľa množstva výskumov deklarujúcich
prítomnosť existenciálnej prázdnoty u drogovo závislých. Výskumy potvrdili, že adolescenti
s nízkou úrovňou životnej zmysluplnosti mali výrazne vyššiu tendenciu riešiť záťažové situácie
zneužívaním psychotropných látok. Podľa výskumných záverov drogovo závislí preukázali
štatisticky významne nižšie skóre životnej zmysluplnosti v porovnaní so samovrahmi
a neurotikmi (Lajčiaková, Briestenská 2014).
Nájdenie zmyslu života môže byť u závislých jednou z hlavných motivácií k liečbe.
Stáva sa, že tému životného zmysle objavia klienti až počas liečby, ale môžu mať problémy
s naplnením životného zmysle už pri vzniku svojej závislosti. Frankl (2006) poukazuje na to,
že zmysel života nemusíme nachádzať len v zdravom a úspešnom živote, ale možno ho nájsť
aj v chorobe a neúspechu. Zmysel života môže človek nájsť v každom okamihu života
pomocou svojej slobodnej vôle. Halama (2003) vraví, že Frankl považoval drogovú závislosť
za prejav frustrácie spojenej so zmyslom života. Drogovo závislý, ktorému zmysel života
chýba, užíva drogu preto, že mu vynahrádza existenciálnu prázdnotu, hoci to nie je reálny
zmysel života, ale iba pocit, ktorý dotyčného uspokojí. Závislí sa často stretávajú s typickými
javmi, ako je prázdnota života, nedostatok životných cieľov, s apatiou a nezáujmom o iné veci
než o drogu (Samková, Dolejš 2014).
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Tomšík (2014) podotýka, že adolescenti, ktorí sú nespokojní so svojim životom, sa
ľahko môžu zaangažovať do sexuálne riskantného správania, ktorý je následkom slabej
komunikácie, rozhodovania, zvládania stresu, stanovenia cieľov a riešenia problémov. Valois
a kol. (2002) zistili, nezávisle na pohlaví a etnicite adolescentov, že sexuálne riskantné
správanie zvyšuje nespokojnosť s vlastným životom človeka.
Račková (2009) konštatuje, že rizikové faktory, a s tým súvisiace rizikové správanie má
aj na Slovensku vzostupnú tendenciu. Opakované populačné prieskumy mládeže a dospelých
upozorňujú na evidentné znaky šírenia sa drog. Predikujú tendenciu, ktorá znamená, že naša
spoločnosť sa zakrátko môže stáť spoločnosťou apatických, chorých a konzumne
orientovaných jedincov.
Dospievajúci zvlášť potrebuje pomoc v nachádzaní zmysluplných úloh. Nedostatok
zmysluplnej činnosti vedie k vnútornému neuspokojeniu jedincov a následne k vyhľadávaniu
náhradných negatívnych riešení. Životné prázdno a nuda v období adolescencie sa stávajú
najväčšími vinníkmi ich ťažkostí a problémov súvisiacich s už spomínaným užívaním drog či
nákazou HIV vírusom (Lajčiaková, Briestenská 2014).
Záver
Problematika rizikového správania adolescentov sa v posledných rokoch stala veľmi
aktuálnou témou. Spoločenské, kultúrne a politické zmeny po roku 1989 priniesli so slobodou
aj nové problémy, ktoré sa dotýkajú ako života rodín, tak i života spoločnosti. Prvé skúsenosti
s alkoholom, či drogami získavajú čoraz mladšie deti, prejavy, ktoré môžeme zahrnúť pod
pojem rizikové správanie sa stávajú súčasťou života čoraz väčšej skupiny detí a adolescentov.
Adolescenti sú ohrozenou skupinou, pretože nie vždy vedia správne posúdiť a vyhodnotiť
situácie, v ktorých sa ocitnú a podceňujú možné následky svojho správania. V období
adolescencie sa u nich rozvíja a často mení hodnotová orientácia, a pri budovaní svojej identity
majú potrebu hľadať zmysel každého dňa i zmysel svojho života.
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Miesto činu sociálne siete
Social network as a crime scene
Tatiana Hajdúková1
Abstrakt
Pred pár rokmi bol prístup do siete internet vnímaný ako výhoda, dnes sa považuje za
nevyhnutnosť. Anonymita v prehustenom prostredí sociálnych sieti je významným spúšťačom
straty zábran a nadobudnutie odvahy, ktorá by v osobnom kontakte nevznikala. Cieľom
príspevku je upozorniť na niektoré možnosti zneužívania sociálnych sietí na šírenie sociálnopatologických javov a spoločensky nežiaducich až zákon porušujúcich činností. Poskytuje
pohľad na vývoj a aktuálny stav vybraných druhov trestnej činnosti v prostredí sociálnych sietí
v SR za rok 2019.
Kľúčové slová
Internet, sociálne siete, zneužívanie, závislosť, komunikácia, bezpečnosť, agresor, technológie.
Abstract
A few years ago, access to the internet was a welcome asset, now it is more of a necessity.
Anonymity in the crowded environment of social networks contributes in a major way to the
loss of boundaries and offers some sort of courage which is not otherwise present in face-toface contact. The aim of this article is to point out certain possibilities of misusing and abusing
social networks for spreading socially pathological phenomena and socially unacceptable
behaviors. We present a view on the development and the current state of chosen types of social
network crimes in the Slovak Republic in 2019.
Keywords
Internet, social network, zneužívanie, závislosť, comunication, safety.
Úvod
Internet (Interconnected networks - prepojené siete) predstavuje jeden z dominantných
fenoménov techniky 20. storočia. Výraznou mierou zmenil pohľad na možnosti výmeny
informácií medzi veľkým množstvom užívateľov nachádzajúcich sa takmer na ľubovoľnom
mieste na Zemi. Mohli by sme ho definovať ako celosvetovú sieť spájajúcu obrovské množstvo
lokálnych sietí využívaných rôznymi inštitúciami, firmami, vedeckými a školskými
komunitami, biznis sektorom, bankovým sektorom, rôznymi záujmovými skupinami ako aj
jednotlivcami. Vzdialenou komunikáciou sa neriešia len pracovné záležitosti, intenzívne je
využívaná aj pre súkromné voľnočasové aktivity. Moderné komunikačné technológie poskytujú
služby nepretržite, takmer okamžite, vo vysokej kvalite a navyše finančne priaznivo. Je
prirodzené, že v tomto prostredí sa vytvorili mimoriadne populárne sociálne siete, aby
zjednodušili kontaktovanie známych osôb, ako aj vytvorenie nových vzťahov s osobami,
s ktorými nepríde ku osobnému stretnutiu. Virtuálna komunikácia so sebou prináša aj nemalé
riziká až zneužívanie na páchanie trestnej činnosti, na čo príspevok poukazuje.
Zistenie, odhaľovanie aj dokazovanie trestných činov na veľmi frekventovaných
miestach bolo vždy komplikované, nakoľko každá prítomná osoba po sebe zanecháva stopy,
ktoré môžu zničiť alebo zhoršiť kvalitu stôp dôležitých pre procesné úkony v trestnoprávnom
konaní. Navyše v mnohých prípadoch nie je možné alebo len veľmi obmedzene rozlišovať
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relevantné stopy a nedôležité2. Limitujúcim faktorom prítomnosti počtu osôb na reálnom mieste
je priestor, pretože každá osoba v prostredí zaberá určitý objem, ktorý obmedzuje hustotu osôb.
Spomenuté priestorové obmedzenia neplatia v prostredí internetu.
Internet ako technológia na prenos digitálnych údajov
Možností využitia internetu v zmysle ľudských činností je veľa, z pohľadu informatiky
sa vždy jedná o prenos dát podľa dohodnutých pravidiel - protokolov medzi dvojicou alebo
celou skupinou počítačov nachádzajúcich sa v rôznych lokálnych sieťach. Na uskutočnenie
komunikácie stačí mať k dispozícií pripojovací bod do internetu. Z dnešného pohľadu boli
začiatky internetu neuveriteľne opatrné a pomalé, pretože prepájali len desiatky počítačov
komunitných nadšencov. História internetu sa začala písať po vzniku elektronického počítača
v polovici 20. storočia. Návrh štruktúry Internetu sa zrodil v Amerike v období studenej vojny.
Sieť mala umožniť výmenu informácií vojenského charakteru po celom území USA tak, aby
zostala funkčná aj po vyradení niektorej časti z činnosti. To, čím bol tento návrh prelomový, sa
dá zhrnúť do 5 bodov:
 Každý objekt musí vedieť nie len informáciu vyslať resp. prijať, ale ju musí vedieť aj
preposlať.
 Každý objekt si musí vedieť zistiť, akých má najbližších susedov, s ktorými je spojený.
 Každá informácia bude niesť vo svojej hlavičke údaje potrebné k tomu, aby sa objekt
vedel rozhodnúť, čo s informáciou spraví
 Každý objekt si musí vedieť zistiť, či informácia, ktorá k nemu pritiekla od hociktorého
suseda, je alebo nie je pre neho určená. Ak je, nechá si ju na ďalšie spracovanie. Ak je
určená pre nejaký iný objekt, bude vedieť, ktorému zo susedov má informáciu poslať
tak, aby nakoniec dosiahla svojho adresáta.
 V každom objekte – uzle sa nachádza špecializovaný počítač, ktorého úlohou je neustále
prepočítavať optimálnosť rôznych trás na základe niekoľkých kritérií, napríklad
dostupnosť susedného uzla, poruchovosti linky ad. Ak príde informácia na preposlanie,
počítač na základe prepočtu vyberie jeden zo susediacich uzlov, a tomu informáciu
prepošle. 3
Najmä posledný bod spravil navrhnutú štruktúru budúcej vojenskej siete odolnú voči
lokálnemu poškodeniu alebo útoku. Posielanie informácií je tak adaptívny proces a ak sa nejaká
časť siete vyradí z činnosti, informácie „si nájdu“ inú trasu do cieľového objektu. Nedoriešený
zostal prenos objemnejších informácií, ktoré by na čas presúvania alokovali pre seba jednotlivé
komunikačné kanály medzi susediacimi objektami a tým by ju pravdepodobne celú zahltili a
znefunkčnili. Posun prišiel v podobe geniálnej myšlienky od Paula Barana. Tento si uvedomil,
že informácie pretransformované do dlhých bitových reťazcov stačí rozsekať na časti
a oddelene ich posielať príjemcovi. K piatim bodom popisujúcich princíp budúcej siete tak
môžeme pridať ďalšie štyri:
 Zavádza sa nedeliteľný – elementárny blok dát, ktorý musí byť preposlaný medzi dvomi
uzlami v celistvej forme. Pre tento blok sa ustálilo pomenovanie paket, z anglického
výrazu packet.
 Poslanie každej informácie sa udeje tak, že sa najprv rozseká na množstvo paketov,
každému sa priradí hlavička s potrebnými dátami a pošle sa niektorému zo susedných
uzlov. Susedný uzol zistí, či je paket pre neho a ak nie, prepošle ho zas niektorému
2
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z jeho susedných uzlov. Takto sa paket prediera spleťou uzlov, až dosiahne ten, ktorému
je určený.
 Prijatie informácie sa udeje tak, že uzol - počítač, ktorému je informácia určená, postupne
zbiera a odkladá si do pamäte jednotlivé pakety. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť,
že pakety nemusia k príjemcovi doraziť v takom poradí, v akom boli odosielateľom
odoslané. Počítač v prijímacom uzli preto musí vykonať zoradenie paketov do správneho
poradia, aby z nich následne poskladal pôvodnú posielanú informáciu.
 Aby bola dosiahnutá spoľahlivosť prenosu informácie, bol do mechanizmu posielania
a prijímania paketov implementovaný ešte princíp potvrdzovania a opakovania
paketov. Adresát potvrdzuje spätným paketom, že dostal paket číslo xxx. Odosielateľ
má tak potvrdené, že poslané pakety dosiahli adresáta a môže posielať ďalšie.
V prípade, že niektorý paket chýba, napríklad z dôvodu krátkodobého výpadku
spojenia, adresát opätovne žiada o jeho poslanie odosielateľa.
Tým, že sa informácia rozseká na pakety a každý môže putovať k adresátovi rôznou
trasou, vyriešil Baran hneď dve požiadavky. Okrem spoľahlivosti prenosu informácií dosiahol
aj neodpočúvateľnosť informácie. Odpočúvanie nie je možné preto, lebo každý paket môže ísť
vlastnou trasou. Prípadný špión, ktorý by bol napichnutý na linke medzi niektorou dvojicou
uzlov, by zachytil len časť paketov tvoriacich fragmenty informácie. V dobe, keď sieť vznikala,
sa pre túto vlastnosť pokladala za vysoko bezpečnú. Odpočúvať sa dalo jedine v koncových
uzloch, kde boli všetky pakety ešte alebo už pohromade. Rokom 1990 sa internet sprístupnil aj
pre komerčné účely a stal sa dostupným pre širokú spoločnosť, čo viedlo k rozširovaniu jeho
využívania a za krátky čas lámal rekordy používateľov na celom svete.
Už sme spomenuli, že využiteľnosť interakcie cez internet je veľmi rôznorodá,
spomenúť môžeme e-mailovú komunikáciu, online noviny, informácie o tovaroch a službách
vrátane ich predaja, internetové bankovníctvo, telefonovanie cez internet, poskytnutie priestoru
pre zdieľanie, sociálne siete a mnohé ďalšie činnosti. Fotografovanie, sledovanie online videa,
navigácia, zdieľanie súborov, teda činností častejších než telefonovanie neustále pribúda.
Mobilný internet sa stal dôležitejším ako predplatený hlasový paušál. Napomáha tomu
rozširovanie užitočných aplikácií, ktoré využívajú verejne prístupné dáta a informujú
používateľov o faktoch ako je aktuálne počasie a jeho predpoveď, grafikon a spojenia verejnej
dopravy, kultúrny program, prejazdnosť cestných komunikácií atď. Dopad sprístupnenia
internetu širokej verejnosti sa na činnosti Policajného zboru prejavuje s porovnateľnou
intenzitou, ako na celej spoločnosti a je nasmerovaný na proaktívne približovanie sa k občanom.
Obrázok č. 1 ilustruje exponencionálny nárast produkcie digitálnych dát, ako dôsledkom
permanentného používania technológií.

Obr. 1 Vývoj a odhad aktuálnej produkcie digitálnych dát
Zdroj: https://insidebigdata.com/2020/02/24/insidebigdata-latest-news-2-24-2020/
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Ešte v nedávnej minulosti predstavovali transakčné dáta (dáta o pohyboch v biznis
procesoch) hlavného producenta dát. Napriek tomu že ich objem naďalej neustále narastá, je to
len zlomok z toho, čo je stále viac produkované ľudskou činnosťou pri tvorbe digitálnych
dokumentov rôznych formátov tzv. PC/klient éry. O výraznom zintenzívnení sociálnych
interakcií treba hovoriť obzvlášť za posledné desaťročie tzv. éry internetu. Vrcholom krivky sú
dáta generované v rámci internetu vecí (IoT) za posledné roky (virtuálna éra), o ktorých nie sú
pochybnosti, že prudko budú narastať aj naďalej. Mnohé z týchto dát nikdy nie sú použité, čo
je otázkou budúcnosti, ako efektívnejšie zhodnotiť ich nevyužitý potenciál. Cieľom príspevku
je upozorniť na možnosti zneužívania sociálnych sietí, ktorých miera užívania je v rámci toku
dát na obrázku č. 1 zobrazená žltou výplňou.
Sociálne siete
Sociálne siete chápeme ako online komunitu ľudí prepojených pomocou siete internet.
Z technického hľadiska sa jedná o komunikáciu cez prístupový server konkrétnej sociálnej
skupiny sprostredkovaný poskytovateľom internetového pripojenia. Sociálne siete umožňujú
komunikáciu naprieč viacerými smermi používateľov, čím je pocit interakcie intenzívnejší
a bezprostrednejší. Okrem tradičného slovného vyjadrenia názoru napríklad komentára,
pridávania obsahu, kritizovania sa zaužívali aj špeciálne znaky na vyjadrenie emócií
(emotikony), alebo hodnotenie páči sa mi (lajkovanie) sú to fotografie, selfie fotografie,
audiovizuálne záznamy z vlastnej produkcie ako videá či streamy. Správanie a rozhodovanie
ľudí je významnou mierou ovplyvňované okolitým prostredím, predovšetkým sociálnou
komunitou osôb, ku ktorej prináležia, preto je potrebné pozorne vnímať a nepodceňovať vplyv
sociálnych sietí na formovanie osobnosti.
Činnosti poskytované sociálnymi sieťami sú:
 šírenie informácií k iným osobám,
 vzájomná komunikácia medzi používateľmi,
 zdieľanie obsahu,
 zmena komunikácie na interaktívny dialóg využívaním webových a mobilných
technológií4.
Rozlišujeme viacero typov sociálnych sietí podľa druhu činností, na ktorú sa
zameriavajú. Medzi najstaršie sociálne siete patria tzv. diskusné, ktoré sa spontánne vytvorili
dávno pred vznikom legendárneho Facebooku. Rozoberajú sa v nich rôznorodé témy,
rozpútavajú diskusie, získavajú informácie, vedomosti, poznatky. V porovnaní s inými
sociálnymi sieťami sa viac orientujú na obsah, pritom sa ponecháva vyšší stupeň anonymity.
Tradičné siete ako Facebook, Google plus, Twitter sú považované za základné. Ich podstata
spočíva v možnosti komunikácie medzi ľuďmi, ktorí sa nikdy nemusia osobne stretnúť. Slúžia
na rýchle a jednoduché dorozumievanie sa s osobami nachádzajúcimi sa v rôznych častiach
sveta vo forme správ, posielania obrázkov, videí, zdieľania statusov a informácií. Jeden človek
môže byť členom viacerých sociálnych skupín. O miere zapojenia sa do skupiny sa rozhoduje
každý individuálne a môže byť od pasívneho príležitostného čitateľa až po každodenného,
takmer nepretržitého prispievateľa. V prípade nadmiery užívania vznikajú reálne problémy sa
vznikom závislostí a neschopnosťou socializovať sa do reálneho života. Jedná sa o ochorenie,
pri ktorom je potrebná lekárska pomoc. Ohrození sú nielen dospelí, nebezpečenstvo hrozí najmä
deťom, ktoré sú vo vývoji a ľahšie prepadajú ilúzii a unikajú do fantázie virtuálneho prostredia.
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Riziká komunikácie cez počítačové siete
Kriminalita v prostredí sietí sa vyznačuje niekoľkými zvláštnosťami, pre ktoré sú
procesy odhaľovania, vyšetrovania a dokazovania komplikovanejšie. V prvom rade treba
vnímať nevyhnutnosť použitia technológií, ktoré slúžia na zabezpečenie prenos digitálnych
údajov. K osobitostiam patrí aj skutočnosť, že skutok sa pácha na diaľku, preto je ťažké až
nemožné konkretizovať a určiť miesto činu. Kopírovanie údajov, ako aj odchytávanie
komunikácie nemusí byť poškodeným zaregistrované alebo môže byť zistené s veľkým
oneskorením. IP adresa síce umožňuje jedinečné identifikovanie počítača v sieti, pokiaľ má
priame pripojenie do internetu, avšak dokazovanie ktorá osoba používala daný počítač
v konkrétnom čase nebýva jednoduché.
Európsky parlament a členské štáty EÚ schválili 17. decembra 2015 historicky prvý
dokument – Nariadenie o informačnej a sieťovej bezpečnosti kritickej infraštruktúry (angl.
Concerning the European Union Agency for Network and Information Security). Nariadenia sú
zamerané na zlepšenie zabezpečenia a odolnosti digitálnej infraštruktúry voči kybernetickým
útokom, ako aj prehĺbenie spolupráce členských štátov. Nariadenia sa týkajú aj veľkých
internetových predajcov, vyhľadávačov a cloudov, ktorí musia podávať správy o závažných
incidentoch a prijímať opatrenia na riadenie rizík. Odhaľovanie a objasňovanie sa povahou
svojho predmetu a svojím zázemím, v konkrétnom systéme policajného konania, podstatne
odlišujú od iných policajno-bezpečnostných činností5.
V prípade procesných úkonov trestných činov spáchaných pomocou IKT ide o
náročnejší proces, keďže okrem požiadaviek a podmienok naplnenia skutkovej podstaty
trestného činu pribúdajú aj komplikácie vyplývajúce z jedinečnosti použitia týchto technológií.
Nedodržanie správnych postupov môže mať za následok nenávratné znehodnotenie dôkazov
potrebných na usvedčenie páchateľa a jeho prepustenie. Technológie z hľadiska páchania
trestnej činnosti môžu mať funkciu ako:
 objekt trestnej činnosti (krádež komunikačného zariadenia),
 nástroj trestnej činnosti (posielanie alebo zverejňovanie nevhodného obsahu, krádež
údajov pomocou zariadenia, vzdialený vstup do zariadenia, posielanie vírusov,
škodlivého kódu, nevyžiadanej pošty),
 nositeľ informácie o páchaní trestnej činnosti.
Analyzovanie sociálnych sietí
Stále častejšie orgány činné v trestnom konaní primárne alebo doplnkovo využívajú
informácie získané zo siete internet, ktoré sú využiteľné na predikovanie správania páchateľov
a získavanie informácií ukrytých v sieti. Množstvo údajov súvisiacich s nezákonnou aktivitou
na internete je obrovské a vyžaduje veľa spracovania. Manuálna kontrola je neúčinná, potrebný
je systém na zníženie množstva manuálnej práce, ktorý by čo najviac automatizoval jednotlivé
úlohy. Monitorovanie sociálnych médií, prehliadanie a sťahovanie nových komentárov,
udalostí, aktivít priateľov sa zvykne uskutočňovať pomocou falošného účtu na sociálnych
sieťach ako aj inými prostriedkami. Tok údajov je natoľko intenzívny, že manuálne
prehľadávanie by bolo neúčinné. Užitočným pomocníkom v týchto prípadoch je nasadenie
umelej inteligencie a textovej analýzy, ktoré sú schopné paralelne prehľadávať aj blogy a
diskusné fóra s cieľom získať viac informácií o sledovaných osobách. Správanie
a rozhodovanie sa jednotlivcov charakterizujú nielen údaje o tejto osobe ako takej, nielen údaje
o jej správaní, významným prediktorom sú vzťahy a vzájomné interakcie s ostatnými ľuďmi.
5
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Analýza sociálnych sietí je cenným užitočným nástrojom využiteľným v procesoch
odhaľovania a dokazovania trestnej činnosti. Medzi kľúčové vlastnosti patria:
 väzby medzi osobami či inými entitami v sieti ako aj watchdog zmeny počtu priateľov
pre daný účet,
 miera zapojenia do sociálnej siete,
 dôležitosť osoby pre ostatných členov siete,
 príslušnosť k rôznym sociálnym skupinám.
Čím komplikovanejšie sú väzby s ostatnými osobami, tým väčší význam nadobúda
vizualizácia prepojení, ktoré sú pre ľudské vnímanie uchopiteľnejšie.
Kriminalita v prostredí sociálnych sietí
Internet je len jedným z viacerých komunikačných kanálov medzi osobami. Pri
používaní internetu sa prejavuje konanie ľudí v pozitívnom aj negatívnom zmysle, rovnako ako
sa ľudia správajú aj pri reálnom stretnutí, avšak so zhubnejším potenciálom. Dishibičný efekt,
vyššia anonymita, široké publikum, ľahká dostupnosť sú pre ľudí povzbudením ku seba
prezentovaniu sa a naopak pre agresorov umožnenie vyhľadávania obete. Trestné činy na
sociálnych sieťach sú zamerané predovšetkým na ľudí. Útoky na používateľa a jeho zariadenie
sú v súčasnosti veľmi rozšírené a z hľadiska útočníka aj veľmi efektívne. Nezávisle od účelu
použitia, človek je najslabším prvkom reťaze zabezpečenia pri využívaní IKT6. V dlhšom
časovom intervale sa každý z nás už v minulosti stal jedným spomedzi cieľov takéhoto útoku,
v lepšom prípade neúspešného. Jedná sa najmä o automatizované pokusy posielať infikované
emaily alebo spamy (nevyžiadaná, hromadne rozposielaná správa), ktoré už väčšina webmailov
automaticky hádže do koša.
Pomerne často sa cez sociálne siete uskutočňujú ľahšie formy spoločensky nežiaduceho
správania súvisiace s ohováraním, vyhrážaním, prenasledovaním, podvodmi, vydieraním a
ďalšie, ktoré môžu prerásť aj do protiprávneho konania. Neklasifikujú sa do počítačovej
kriminality, ale považujú sa za klasickú trestnú činnosť zaradenú napríklad do ekonomickej,
mravnostnej, násilnej, či majetkovej kriminality. V spomínaných prípadoch sa jedná o aktivity,
pri ktorých je potrebná komunikácia, avšak postačuje neosobná virtuálna komunikácia bez
osobného stretnutia.
Špecifický problém komunikácie cez sociálne siete predstavujú deti. Pri predaji
alkoholu a cigariet je zákaz predaja týchto tovarov osobám mladším ako 18 rokov. Spoľahlivá
kontrola veku používateľov sociálnych sietí neexistuje. Vidieť dieťa sedieť pred počítačom
pripojeným na verejnú sieť internet sa v dnešnej dobe považuje za normálne. Akým
nebezpečenstvám sú v tomto prostredí deti v skutočnosti vystavené, si rodičia uvedomujú len
zriedkavo. Anonymita v prehustenom prostredí je významným spúšťačom straty zábran
a nadobudnutie odvahy, ktorú by v osobnom kontakte nevznikala. Veľa krát sa takáto neviazaná
zábava skončí v momente, keď si ich dieťa nájde nevhodný, v horšom prípade nebezpečný
obsah. Rizikom je, že nikdy si nemôžeme byť istí, kto je osoba na druhej strane, s ktorou
komunikujete.

6
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Sexuálne zneužívanie detí
Verejná internetová sieť je priestor, ktorý vytvoril nové možnosti realizácie
bezkontaktných foriem sexuálneho zneužívania a obťažovania osôb, nevynímajúc detské obete.
Sociálne siete ponúkajú príležitosť na nadväzovanie vzťahov, ktoré pokračujú osobnými
stretnutiami a závažnejšími kontaktnými formami sexuálneho zneužitia, či obťažovania detí
tzv. grooming. Konkrétne sa jedná sa o § 201a Trestného zákona SR Sexuálne zneužívanie
v znení „Trestný čin spácha ten kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne
dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin
sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je
dieťaťom.“ Pedofilne orientovaní páchatelia prostredníctvom sietí hromadne oslovujú svoje
potencionálne detské obete a útočia na ich zvýšenú dôverčivosť, naivitu a zraniteľnosť.
Jednoduché „Ahoj!“ od neznámej osoby môže vzbudiť pozornosť zvedavého dieťaťa so
zničujúcimi následkami. Páchatelia s patologickým sexuálnym správaním ku dieťaťu na obeť
čakajú trpezlivo, premyslene a cieľavedome. Agresori vedia, že sa nesmú ponáhľať a navyše
sú si vedomí, že majú dostatok času, pretože dieťa sa do internetovej komunikácie vracia denne
a bez dohľadu rodičov.
Dieťa býva spočiatku nadšené z nového kamaráta, ktorého považujú za rovesníka
s rovnakými záľubami a výborne si rozumejú. Po čase môže prísť ku výmene darčekov a ich
priateľstvo začína byť na úrovni BFF (z anglického best friend forever, teda najlepší priatelia
navždy). Po čase dieťa prestane stíhať stretnutia s reálnymi kamarátmi, uprednostní
komunikáciu s virtuálnym „kamarátom“. Je len otázkou času, kedy sa uskutoční fyzické
stretnutie na starostlivo vybranom, hlavne opustenom mieste. Dieťa podľa dohody prichádza
na stretnutie samé a tajne. Po zistení, že nejde o rovesníka, ktorého očakávalo, ale o podstatne
staršieho páchateľa, sa v šoku a bezmocnosti odovzdá silnejšiemu súperovi. Dieťa sa domov
vráti ponížené, vystrašené s výčitkami a pocitmi hanby, že si za to môže samo, pretože išlo
bez vedomia rodičov. Pokračovanie môže mať rôzne scenáre.
 Ak sa dieťa nezlomilo, páchateľ ho bude vydieraním alebo podplácaním zneužívať
dlhodobo.
 Dieťa sa snaží vysporiadať s negatívnym zážitkom uzavretím do samoty. Aj keď rodičia
spozorujú na dieťati zmenu, nevedia ako mu môžu pomôcť.
 Dieťa sa zdôverí rodičom, ktorí mu uveria a podajú oznámenie na orgány činné
v trestnom konaní a aktívne spolupracujú.
Skúsenosti psychologickej praxe hovoria, že pri každom z týchto scenárov sa dieťa s
následkami stretnutia nedokáže vysporiadať do konca života. Môže stratiť schopnosť nadviazať
normálne sexuálne vzťahy a teda založiť si funkčnú plnohodnotnú rodinu. V horšom prípade sa
v budúcnosti stane podobným sexuálnym útočníkom, akým bol napadnutý on sám. Miera
následkov významne závisí od rýchlosti, s akou je detskej obeti poskytnutá psychologická
pomoc. Komunikovanie, otvorené rozhovory, dôvera, pozorovanie, zaujímanie sa o dieťa je
jediný spôsob, ako predchádzať takýmto závažným negatívnym skúsenostiam. Aj rodičia, ktorí
cítia problém technického charakteru a nevedia sa s modernými technológiami vysporiadať
môžu a sú povinní pozorne sledovať zmeny v správaní svojho dieťaťa a intervenovať pri
spozorovaní uzatvárania sa dieťaťa od okolia. Okrem Dohovoru o počítačovej kriminalite bolo
pod vplyvom ďalšieho vývoja počítačovej kriminality, a to najmä znepokojujúcich rozmerov
vývoja na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni v oblasti sexuálneho vykorisťovania a
sexuálneho zneužívania detí (vrátane trestnej činnosti súvisiacej s detskou pornografiou) prijaté
aj ďalšie medzinárodné právne normy. Patria k nim napríklad smernica Európskeho parlamentu
a rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu
vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii a dohovor Rady Európy o ochrane detí pred
sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním v Lanzarote 25. 10. 2007, ktorý pre
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Slovenskú republiku nadobudol platnosť len 1. júla 2016. Hlavným účelom ich prijatia bolo
zintenzívnenie vnútroštátneho a medzinárodného boja proti sexuálnemu zneužívaniu a
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. Potrebné je zdôrazniť, že tieto činy
majú zničujúci vplyv na zdravie a psychosociálny vývoj detí a pokiaľ sa tento vývoj nepodarí
zastaviť a zvrátiť, tento problém môže mať vážny vplyv aj na vývoj celej spoločnosti.
Miernejšie následky na detskej obeti zvykne mať prechovávanie detskej pornografie podľa §
370 T.z. SR. Vývoj evidovaného nápadu tejto trestnej činnosti v SR za posledné roky vrátane
jej relatívnej objasnenosti sa nachádza na grafe 1.
60
50
40
neobjasnené

30

objasnené

20

70,4%

10

77,8%

69,2%

2016

2017

68,6%

0%
0
2014

2015

2018

2019

Graf 1 Vývoj a aktuálny nápad trestných činov § 370 Prechovávanie detskej pornografie a
účasť na detskom pornografickom predstavení, SR 2014-2019
Zdroj: Spracované podľa údajov Evidenčno-štatistického systému kriminality SR
„Trestný čin spácha ten kto prechováva detskú pornografiu alebo kto koná v úmysle získať
prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo sa
úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia“7.
Vývoj nápadu trestnej činnosti na Slovensku za posledných 6 rokov poukazuje na
skutočnosť, že v minulosti takéto prípady neboli policajným zborom evidované, ale za posledné
štyri roky výskyt stúpol na úroveň niekoľkých desiatok. Nárast treba vnímať aj v kontextu
zlepšenia činnosti polície, zefektívnenia jej činností a zníženia latencie odhaľovania tejto
trestnej činnosti. Objasnenosť týchto prípadov sa udržiava na pomerne dobrej úrovni 70 %.

7
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Graf 2 § 369 Rozširovanie detskej pornografie, SR 2014-2019
Zdroj: Spracované podľa údajov Evidenčno-štatistického systému kriminality SR
Podobne ako pri prechovávaní detskej pornografie aj pri jej rozširovaní detskej
pornografie výraznejší vzostup nápadu bol zistený po roku 2016 na úrovni cca 200 prípadov za
rok. V pozadí nárastu netreba vidieť nielen indikátor zvýšenia nápadu tejto trestnej činnosti, ale
aj viditeľné presúvanie kapacít kriminálnej polície na oblasť odhaľovania a objasňovania
počítačovej kriminality, ako reakcie vyvolanej jej nárastom a závažnosťou. Nezanedbateľným
faktorom je určite aj zníženie ľahostajnosti obetí a ich zákonných zástupcov, zvyšovanie
informovanosti občianskej verejnosti ako i prijatie dlho očakávaných zmien v legislatívnej
oblasti, ku ktorým prišlo od prišlo k 1. januáru 2016. Zvýšiť pozornosť treba pri nízkej
objasnenosti tejto trestnej činnosti na úrovni 30 %. Niektoré problémy si najmä mladí ľudia
a dospievajúca mládež privoláva svojím priodvážnym prezentovaním na verejných sieťach.
Mládež nemá zábrany sprostredkúvať svoje intímne zážitky nielen partnerovi. Ľuďom s nie
najlepšími úmyslami sa týmto priam ponúkajú a upozorňujú na seba ako na vhodnú potenciálnu
obeť. Stačí jediná intímnejšia osobná fotka zverejnená na internete, alebo odoslaná do
nesprávnych rúk, čo môže roztočiť dusivú špirálu, z ktorej sa nedá vyskočiť. Stanú sa
vydierateľní, aby obeť nebola odvážnou fotkou verejne zahanbená, aby sa to nedozvedeli
priatelia a rodičia, treba útočníkovi poslať ďalšie fotky a potom ďalšie fotky.
Ani pre seniorov sociálne siete nemusia byť bezpečným miestom na trávenie voľného
času. Pohodlnosť komunikácie bez vynakladania fyzickej námahy uľahčuje seniorom, aby
neupadli do sociálnej izolácie a zostali v kontakte so svojou rodinou a priateľmi. Podobne ako
deti aj seniori sa vyznačujú zvýšenou zraniteľnosťou v dôsledku svojej dôverčivosti
a dobroprajnosti. Preventívne pôsobenie musí zostať permanentné, nakoľko seniorov na
internete a sociálnych sieťach neustále pribúda a konšpirácie, falošný obsah, dezinformácie,
pokusy o útoky sú súčasťou obsahu verejných sietí.
Záver
Hoci obľuba sociálnych sieti nestúpa tak prudko ako v ich začiatkoch, naďalej sú na
vzostupe počtu užívateľov. Je potrebné pristupovať k činnostiam v tomto prostredí s plnou
vážnosťou. Prevencia formou osvety, hlavne akcie cielene zamerané na určité špecifické
skupiny potencionálnych obetí sú najúčinnejším a súčasne najlacnejší spôsobom boja proti
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kriminalite v prostredí sieti. Prevenciou zneužitia sociálnych sieťach je uvedomenie si, na akej
sieti sa nachádzame, aké informácie si môžeme dovoliť zverejniť a dôsledok zverejnenia. V online svete je ťažisko zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť na sebe samom a aby sme sa nestali
obeťami, musíme sa aktívne podieľať na jej napĺňaní. Kým polícia nastupuje do boja proti
kriminalite vo väčšine prípadov až v momente odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania
trestnej činnosti, úspešnou prevenciou je možné zachrániť obete ešte skôr, ako sa nimi vôbec
stanú. Okrem rastu kriminality v spojení s modernými komunikačnými technológiami nie je
uspokojivá pripravenosť detí a ich rodičov ako čeliť lákadlám či hrozbám v internetovom svete.
Nekontrolované zverejňovanie informácií zo súkromného života (v mnohých prípadov
neuvedomelé a vynútené poskytovateľmi služieb) je v protiklade so snahou o zachovanie
anonymity, ktoré niekedy hraničí až s pokusmi o nastolenie právnej anarchie. Toto platí nielen
pri rôznych technológiách tzv. anonymného pripojenia na verejnú sieť internet, ale aj pri
digitálnych kryptomenách. Každý jednotlivec využívaním nových technológií fungujúcich na
globálnych komunikačných sieťach stráca časť súkromia a delí sa o svoje súkromie s veľkými
technologickými spoločnosťami, ktorých obchodný plán sa zakladá na zhromažďovaní a
obchodovaní s týmito informáciami. Každý jednotlivec si musí rozhodovať medzi ľahšou
cestou zdieľania svojho súkromia, nepoužívaním technológií alebo vzdelávaním sa, ako
technológie používať s minimálnym zásahom do súkromia. Schopnosť orientovať sa v online
prostredí, už nie je iba otázkou dobrej vôle, ale stáva sa čoraz viac nevyhnutnosťou a
elementárnym predpokladom osobnej bezpečnosti. Racionálnym rozhodnutím nie je
obmedzovať používanie IKT, ale tvoriť systematické bezpečnostné opatrenia legislatívneho,
technologického, aplikačného, preventívneho charakteru, ktoré by redukovali trestnú a inú
protispoločenskú činnosť páchanú prostredníctvom IKT a sietí.
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Bezpečnostná veda a jej paradigma
Security science and it’s paradigm
Ladislav Hofreiter1
Abstrakt
Súčasná fáza rozvoja ľudskej spoločnosti je charakterizovaná tendenciami, výzvami a
hrozbami, ktoré si vyžadujú, aby aktéri bezpečnosti zmenili svoj vzťah k bezpečnosti, aby sa
zabezpečili priaznivé podmienky pre rozvoj a zachovanie ľudstva. Človek a ľudstvo musia brať
do úvahy možné následky svojej činnosti, vplyv svojej činnosti na prírodné prostredie a ďalšie
sociálne skupiny, národy alebo etnicity. Je to preto, lebo bezpečnosť je multifaktorovým javom,
ktorý logicky a kauzálne súvisí so všetkými oblasťami a oblasťami ľudského bytia. V procesoch
zabezpečovania bezpečnosti človek koná ako aktívny subjekt. Táto úloha si vyžaduje osvojenie
širokej škály vedomostí, zákonov, požiadaviek a metód riešenia problémov bezpečnosti. Toto
mu môže poskytnúť bezpečnostná veda. Cieľom tohto článku je predstaviť hlavné dôvody
vzniku a podmienky existencie bezpečnostnej vedy. Predstavujeme a zdôvodňujeme novú
paradigmu bezpečnostnej vedy ako univerzálny model bezpečnostnej analýzy, hodnotenia
a zaisťovania bezpečnosti pre všetky typy sociálnych subjektov.
Kľúčové slová
Bezpečnosť, bezpečnostná veda, paradigma.
Abstract
The current stage of human society development is characterized by the tendencies, challenges
and threats that require security actors to change their relationship to security, to ensure
favorable conditions for the development and preservation of humanity. Man, and humanity
must consider the possible consequences of their activities, their activities on the natural
environment and other social groups, nations or ethnicities. This requires security to be a
multifactor phenomenon that is logically and causally linked to all areas and spheres of human
being. In the processes of ensuring safety, a person acts as an active subject. This role requires
mastering a wide range of knowledge, laws, requirements, and security problem solving
methods. Security science can provide this equipment. The aim of this article is to present the
main reasons for the emergence and conditions of the existence of security science. We present
and justify a new paradigm of security science as a universal model of security analysis and
evaluation for all kinds of social subjects.
Keywords
Security, security science, paradigm.
Úvod
Do zániku studenej vojny bola bezpečnosť problémom len úzkeho politického vedenia
štátu, resp. vybraného a prevereného okruhu spoľahlivých ľudí. Prístupy k zaisťovaniu
bezpečnosti, známe z obdobia studenej vojny, boli založené na ochrane politického a
ekonomického systému pomocou silových štruktúr pred vonkajšími vojenskými hrozbami,
alebo pred ideologickými (často i vnútornými) protivníkmi. Všetko úsilie sa sústreďovalo na
riešenie otázok politickej a vojenskej bezpečnosti štátu. V dôsledku zastierania skutočných
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problémov v oblasti bezpečnosti sa nepripúšťala existencia takých bezpečnostných rizík, ako je
napr. kriminalita2, ekologické riziká ap.
Objasňovaniu významu pojmu bezpečnosť sa venovala len veľmi malá pozornosť a v
súdobých encyklopédiách a slovníkoch, vydávaných v bývalom Československu, nachádzame
vysvetlenie len takých pojmov, ako je napr. medzinárodná bezpečnosť, bezpečnosť práce,
bezpečnosť štátnych hraníc ap. Nerozvíjali sa vlastné vedecké školy, a keď niekomu bolo
dovolené písať o iných, než oficiálnych názoroch na otázky bezpečnosti, tak len v zmysle
kritiky „buržoáznych názorov“3. V tomto období sa naozaj dalo študovať len to, čo bolo
v súlade s názorom „kremeľských ideológov“ a ich videním sveta. Nemožno sa preto čudovať,
ak po zániku tohto systému sme sa ocitli v stave akejsi anómie bezpečnostnej teórie. Potreba
formulovať národný záujem, bezpečnostnú stratégiu, bezpečnostnú politiku či vojenskú
stratégiu znovu suverénnych štátov narážala na problém, že nebolo dostatok odborníkov,
chýbali vlastné výskumy, vlastná bezpečnostná teória. Záchranou boli odborníci z krajín
bývalého „protivníka“, ktorí prichádzali poskytovať pomoc, organizovať kurzy a semináre pre
novo vznikajúcu bezpečnostnú komunitu. Neskôr sa začali presadzovať absolventi škôl a
kurzov v krajinách NATO, pričom dominovali prístupy vlastné odboru bezpečnostných a
strategických štúdií, bezpečnosť sa stala doménou politológov a oblasti spoločenských vied.
Na tomto základe sa potom etablovali i niektoré študijné odbory na vysokých školách a
univerzitách. Treba však povedať, že tieto sú orientované skôr (alebo najmä) na riešenie
problémov medzinárodných vzťahov a medzinárodnej bezpečnosti. Napriek nespornému
prínosu tohto obdobia negatívnym javom bolo to, že časť bezpečnostnej komunity dospela k
názoru, že všetko je už vymyslené a usilovať o konštituovanie bezpečnostnej vedy je „preto
zjavne zbytočné“ (Kříž, Mareš, Suchý 2007). Prax však ukázala, že je to inak. Po skončení
Studenej vojny sa zmenili priority bezpečnostných rizík a ohrození. Obyvatelia Európskej únie,
vrátane občanov Slovenskej republiky, začali mať viac ako z medzištátneho ozbrojeného
konfliktu alebo globálnej vojny obavy z takých problémov, ako je nezamestnanosť, zhoršenie
ekonomickej situácie, úroveň či dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, negatívny vývoj cien
a inflácia, kriminalita a terorizmus. Zvýšila sa citlivosť k vnímaniu problémov vnútornej
bezpečnosti, bezpečnosti na miestnej úrovni, v mieste bydliska, pričom za ohrozenia vnútornej
bezpečnosti považovali občania vysokú kriminalitu, organizovaný zločin, mafie a terorizmus.
V dôsledku narastanie pocitu ohrozenia vznikol zvýšený dopyt po „bezpečnosti“, či už zo strany
podnikov, verejných inštitúcií alebo jednotlivcov.
Tieto ohrozenia bezpečnosti nie je možné skúmať len ako sociálne, resp. sociálnoekonomicky či politicky podmienené javy. Vývoj kriminality, organizovaného zločinu býva
často generovaný celkom novými technologickými vynálezmi a dochádza ku kriminálnemu
zneužívaniu takých vedných oblastí, ako je napr. molekulárna biológia a genetika, farmakológia
(farmaceutická chémia), psychológia. Pri riešení bezpečnosti vzhľadom na spomínané faktory
a vplyvy už nestačí len samotná policajná veda, spoločenské vedy, ale treba uplatňovať
interdisciplinárny prístup. Vychádzajúc z poznania, že bezpečnosť, rovnako ako aj problém
zaisťovania bezpečnosti subjektov na najrôznejších úrovniach, má multidisciplinárny
charakter, objavila sa aj potreba jej multidisciplinárneho skúmania využitím metodologických
postupov a teoretických poznatkov mnohých vied: politológie, filozofie, psychológie,
sociológie, dejín, konfliktológie, ekonomických, právnych, vojenských, prírodných,
technických, pedagogických, dokonca aj teologických a umeleckých vied. Tento
2

V období pred rokom 1989 sa napr. kriminalita v našom prostredí pokladala za prežitok, za pozostatok
kapitalizmu, za odumierajúci jav. Kriminálne správanie sa interpretovalo ako individuálne zlyhanie, ako
individuálny jav, aj keď v hromadnom výskyte, nie ako jav sociálny.
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Tak napr. do roku 1989 bola geopolitika buržoázna teória politiky, „buržoázna koncepcia“, využívajúca
„pseudoargumenty“, bol to „číry nezmysel vytvorený na klamanie ľudu“, resp. bola nástrojom na zdôvodnenie
imperialistickej politiky Spojených štátov, či koncepcie zadržovania komunizmu.
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multidisciplinárny prístup sa stal východiskom pre definovanie vedy o bezpečnosti –
securitológie (Hofreiter, 2006).
Veda o bezpečnosti - securitológia
Zmeny v charaktere globálneho i kontinentálneho bezpečnostného prostredia, v obsahu,
príčinách a nositeľoch bezpečnostných rizík a ohrození vyvolali naliehavú potrebu zaoberať sa
otázkami bezpečnosti komplexne, systémovo. Vyplýva to aj zo skutočnosti, že sa objavujú nové
riziká, ktoré sa nedajú obmedziť teritoriálne ani sociálne, ich pôsobenie sa nedá obmedziť len
na určitú lokalitu alebo len na určitú sociálnu skupinu. Nové bezpečnostné riziká majú globálny
charakter s novým typom sociálnej a politickej dynamiky. Samotný vývoj modernej
spoločnosti dospel do situácie, že zaoberať sa bezpečnosťou jednotlivých oblastí spoločenského
a hospodárskeho života separátne je nedostatočné. Vývoj dospel k celostnému (holistickému)
chápaniu bezpečnosti.
Zdroje a východiská bezpečnostnej vedy
Prvé impulzy pre vytvorenie vedy o bezpečnosti vychádzali z medzinárodnej vedeckej
konferencie Bezpečnostná veda a bezpečnostné vzdelávanie (Liptovský Mikuláš, 2006), počas
ktorej odznela požiadavka na etablovanie bezpečnostnej vedy – securitológie ako vedy, ktorá
skúma zákonitosti a mechanizmy ochrany človeka, sociálnych skupín, spoločenského
a prírodného prostredia (Hofreiter 2006). Škvrnda na spomínanej konferencii prezentoval
názor, že „úsilie o vytvorenie sekuritológie preto nie je akademickým samoúčelom, ale reakciou
na súčasný stav a perspektívy rozvoja bezpečnosti ako sociálneho fenoménu prelínajúceho sa
všetkými oblasťami a prvkami spoločenského života s cieľom podrobnejšie a dôkladnejšie
poznať problémy, ktoré v nej existujú a môžu vznikať“ (Škvrnda 2006, s. 8). Ďalším
významným počinom Škvrndu pre rozvoj bezpečnostnej vedy a teórie bezpečnosti bol jeho
príspevok, orientovaný na sociologické aspekty vytvárania teórie bezpečnosti (Škvrnda 2009).
Prvou syntetizujúcou prácou bolo spracovanie monografie Securitológia (Hofreiter 2006).
Cieľom monografie bolo, pri akceptovaní rôznych pohľadov na bezpečnosť, zdôvodniť potrebu
komplexného a systémového prístupu k bezpečnosti a ukázať, že bezpečnosť ovplyvňuje
množstvo činiteľov, ktoré sa navzájom podmieňujú a ktoré sú v neustálom vývoji. V logickej
postupnosti je v monografii prezentovaný obsah, objekt a predmet skúmania, princípy a funkcie
securitológie.
Reakciou na spomínanú monografiu boli nielen negatívne stanoviská zástancov
výhradnej pozície bezpečnostných štúdií (Kříž, Mareš, Suchý 2007), ale najmä spracovanie
a publikovanie ďalších monografií a vedeckých článkov s rovnakým alebo podobným
zameraním a názvom. Treba spomenúť monografie L. F. Korzeniowského „Securitologia.
Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych”(2008) a „Podstawy Nauk
o Bezpieczeństwie“ (2012) ale i monografiu Sevitológia (Севiтологiя), kolektívu autorov
z Ukrajiny (Gerasimčuk 2006). Autorský kolektív okolo M. O. Gerasimčuka prezentuje
Sevitológiu ako akýsi ekvivalent securitoĺogie s tým, že Sevitológia by mala predstavovať
základ pre komplexnú biotechnohumanitárnu vedu o bezpečnosti ľudskej existencie či činnosti
ľudí (безпеки житедияльности). Z poľského prostredia treba ešte reflektovať monografiu
Lecha Chojnowskiego „Bezpieczeństwo. Zarys teorii“ (2015). Autor obšírne objasňuje
teoretické aspekty tých znalostí, ktoré umožňujú správne definovať a porozumieť problematike
bezpečnosti. Postupne prezentuje základné pojmy, termíny a ďalšie aspekty bezpečnosti ako
výskumného problému. Charakterizuje bezpečnosť z objektového i subjektového hľadiska, aby
ďalej uplatnil prístup analytických rovín a sektorov analýzy bezpečnosti. V tomto ohľade je
jeho prístup poplatný metodológii tzv. Kodanskej školy. V českom prostredí prispel k rozvoju
vedy o bezpečnosti J. Janošec najmä svojou koncepciou teórie bezpečnosti a nebezpečnosti
(Janošec 2007). Významným počinom je spracovanie monografie Teorie bezpečnosti (Lukáš
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a kol., 2017), ktorú pod vedením L. Lukáša spracovali na Ústavu bezpečnostního inženýrství
Univerzity Tomáše Bati v Zlíně. Ich výskumná aktivita vyústila do formulácie postulátov teórie
bezpečnosti a ich rozpracovanie do klasifikácie bezpečnostných metód, spôsobov (modelov)
zaistenia bezpečnosti a typológie spôsobov narušenia bezpečnosti v nimi identifikovaných 10
druhoch bezpečnosti.
Významným doterajším prínosom pre formovanie bezpečnostnej vedy sú práce
vedeckých tímov pod vedením profesora Viktora Poradu a profesora Květoňa Holcra. Ich
názory a prístupy k otázkam teórie bezpečnosti sú ucelene prezentované najmä v prácach
Policajné vedy. Úvod do teórie a metodológie (2011) a Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer
vědeckých poznatků (2017). Monumentálnym príspevkom do teórie bezpečnosti bolo
spracovanie kolektívnej monografie „Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, metodologie
a bezpečnostní terminologie“(2019), ktorú pod vedením prof. Viktora Poradu spracoval
kolektív českých a slovenských osobností bezpečnostnej komunity. P. Sak prispel ku kreovaniu
teórie bezpečnosti monografiou „Úvod do teorie bezpečnosti“ (2018). V publikácii sa sústredil
najmä na otvorenie nových otázok a tém. Ktoré by mali byť súčasťou teórie bezpečnosti
a bezpečnostnej vedy. Ťažiskom jeho monografie je exkurz do histórie vývoja bezpečnostnej
vedy, vymedzenie predmetu bezpečnostnej vedy, pričom sa pridŕža prístupov z pozície
policajných vied. Značná časť jeho monografie je venovaná sociálnym aspektom bezpečnosti
a informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Významný je aj prínos J. Lasicovej a J. Ušiaka, ktorí
v monografii Bezpečnosť ako kategória (2012) berúc do úvahy komplikovanosť objasnenia
problému a akceptácie existencie bezpečnostnej vedy (bezpečnostných vied) si kladú za cieľ čo
najexplicitnejšie vymedziť pojem bezpečnosť. S vedeckou precíznosťou objasňujú prístupy
k vymedzeniu bezpečnosti, vymedzenie paradigiem jednotlivých škôl bezpečnostných štúdií
a rovnako aj alternatívne prístupy k skúmaniu bezpečnosti. Ich prínos je zrejmý najmä
v rozšírení poznatkov pre oblasť bezpečnostných štúdií.
Bezpečnostná veda
Veda (lat. scientia- vedenie, znalosť, skúsenosť) je teoretická a poznávacia činnosť
človeka, ktorej produktom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor
poznatkov o objekte skúmania. Spomedzi mnohých známych spôsobov chápania pojmu „veda“
uvažujeme pojem vedy ako špecializovanej poznávacej činnosti, ktorou sa zaoberajú vedci, a
ktorá je zameraná na objektívne poznanie a chápanie zákonitostí prírody a spoločenstva, a tak
isto na tvorenie predpokladov pre využitie získaných znalostí podľa potrieb človeka (Hofreiter
2006). Veda v inštitucionálnom význame je systematizovaná vzhľadom na predmet a ciele
poznávacieho procesu, ako aj spoločenský význam jeho výsledkov, súbor sformovanej a
vyčlenenej časti vedomosti vedy o skutočnosti.
Definovať bezpečnostnú vedu – či vedu o bezpečnosti, securitológiu nie je jednoduché.
Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že sa zaoberá rizikami a ohrozeniami, ktoré môžu
priamo či nepriamo ovplyvniť existenciu ľubovoľného objektu. Termínom securitológia
chceme pomenovať vedu o zákonitostiach a mechanizmoch zaistenia (ale aj príčin a dôsledkov
nezaistenia) bezpečnosti človeka, sociálnej skupiny, štátu, ľudstva proti vonkajším a vnútorným
bezpečnostným rizikám a ohrozeniam najrôznejšej povahy pri rešpektovaní dynamiky vývoja
bezpečnostného prostredia (Hofreiter 2006). Bezpečnostná veda - Securitológia - je komplexná
veda, ktorá vznikla na styku prírodných, spoločenských a technických vied, je to veda, ktorá
skúma zákonitosti a mechanizmy zaistenie bezpečnosti a ochrany človeka, sociálnych
skupín, štátov a prírodného prostredia. Bezpečnostná veda nie je autonómna veda, je to veda,
ktorá je otvorená voči prostrediu, v ktorom sa nachádza, ktoré ovplyvňuje a ktorým je
ovplyvňovaná. Securitológia ako veda pojednáva najmä o ľudskej činnosti a o dôsledkoch tejto
činnosti na sociosféru, ekosféru a technosféru (Hofreiter 2006).
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Cieľom vedy všeobecne je okrem iného vytvárať a skúmať vhodné modely reality
pomocou hypotéz, vytvorených pri skúmaní (pozorovaní) sveta. Z tohto aspektu je možné
formulovať aj hlavné ciele securitológie, ktorými sú predovšetkým:
 získanie potrebných znalostí o procesoch zaistenia bezpečnosti v rozličných sférach
života človeka a ľudstva a teoretické zdôvodnenie týchto poznatkov,
 odhalenie vzájomných súvislostí medzi jednotlivými činiteľmi a dimenziami
bezpečnosti, metódami ich skúmania a na základe týchto súvislostí vytvorenie
jednotného systému poznatkov- všeobecnej teórie bezpečnosti,
 vypracovanie koncepcií, programov a opatrení na zaistenie komplexnej bezpečnosti,
Hranicou, ktorá charakterizuje pôsobnosť vedy o bezpečnosti, je mnohoaspektovosť
pochopenia a reflektovania skutočnosti. Táto črta vychádza z vlastnosti bezpečnosti ako objektu
výskumu a z faktu, že narušenie bezpečnosti objektu je podmienené rôznymi objektívnymi a
subjektívnymi, socio – psychologickými a kultúrnymi, politickými a právnymi, prírodnými a
technickými, makro- a mikroekonomickými činiteľmi, ktoré sú vo vzájomných nerozborných
zväzkoch. Práve pre tieto dôvody nemôžeme securitológiu chápať v obmedzených, úzko
postavených hraniciach. Vzhľadom na to, že skúmanie a riešenie teoretických otázok
bezpečnosti si vyžaduje integrovanie poznatkov mnohých vedných oblastí a odborov ľudskej
činnosti, je namieste požiadavka na principiálne novú metodológiu skúmania, na syntézu
metodológie mnohých vied (prírodných, technických a spoločenských). Syntézu, resp.
integráciu vedeckých prístupov k skúmaniu bezpečnosti, obsiahnutých v jednotlivých vedách,
zaisťuje komplexná veda o bezpečnosti – securitológia. Pri uvážení týchto skutočností
môžeme považovať bezpečnostnú vedu – securitológiu za vedu teoretickú. Podmienky pre
existenciu bezpečnostnej vedy
Najväčší problém pri stanovovaní podmienok pre etablovanie novej vedy je v tom, že sám
pojem vedy nie je dostatočne precízne definovaný. Existuje však akýsi prienik názorov na
faktory, ktoré slúžia na zdôvodnenie existencie bezpečnostnej vedy. Sú to nasledujúce:
1. Je zrejmý objekt skúmania (ľubovoľný prvok resp. systém sociálnej, prírodnej, výrobnej,
technickej alebo inej povahy, nevyhnutný a nenahraditeľný z hľadiska zaistenia podmienok
existencie človeka v tom najširšom zmysle slova, a ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu
negatívnych faktorov najrôznejšej povahy) a subjekt poznávacej i praktickej činnosti
(človek, sociálna skupina, štát, koalícia štátov ap.), ktorý vystupuje ako aktívny činiteľ,
poznávajúci a pretvárajúci objekt, pričom sleduje dosiahnutie svojich cieľov, resp.
uspokojenie svojich záujmov a potrieb.
2. Je definovaný predmet skúmania bezpečnostnej vedy, ktorým je bezpečnosť človeka a
ostatných systémov, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie životných podmienok človeka
(planéta, štát, sociálny skupina, živé organizmy, technické systémy, infraštruktúra, výrobná
sféra, trh, životné prostredie ap.), vzhľadom na rôznorodosť negatívnych vplyvov v
rozličných situáciách, časových a priestorových podmienkach. Takýto prístup k skúmaniu
bezpečnosti sa musí opierať o prírodné, spoločenské i technické vedy.
3. Je definovaný systém nástrojov, metódy a princípy skúmania využiteľné pre potreby
skúmania objektu bezpečnostnej vedy. V rámci konštituovania bezpečnostnej vedy
usilujeme o vytvorenie svojho vlastného vedeckého jazyka, kategoriálneho aparátu (termíny
a obsahy pojmov), svoje vlastné metódy, výskumné techniky a neustále pracovať na
formulácii a operacionalizácií predmetu svojho skúmania a spôsobmi komunikácie s inými
vedami a praxou.
4. Môžeme konštatovať a fakticky dokladovať existenciu vedeckého spoločenstva ako
sociálneho systému, vytváraného osobami a skupinami, akademickými pracoviskami, ktoré
sa zaoberajú výskumom v oblasti bezpečnosti s cieľom etablovania bezpečnostnej vedy a
ktorí vytvorili platformu výskumu, zameranú na hľadanie pravdy, objektívnych a
potvrditeľných faktov o skúmanom predmete (napr. European Association for Security,
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5.

6.
7.
8.

International Academy of Life Protection, vysoké školy a univerzity na Slovensku, v Českej
republike, v Poľsku , na Ukrajine). Táto komunita na základe systémovej analýzy ukazuje
na nevyhnutnosť komplexného zaistenia bezpečnosti v rámci systému svet – spoločnosť –
človek, orientuje sa na vypracúvanie všeobecnej charakteristiky bezpečnosti, vymedzenia
jej znakov, základných prvkov, stránok, aspektov, dimenzií apod., z ktorých bezpečnosť
dnes pozostáva. Výsledkom aktivít tejto komunity je vytvorenie ucelenej teórie bezpečnosti,
ktorá je vyučovaná na vysokých školách a akceptovaná širokou odbornou verejnosťou.
Existujú komunikačné kanály, systém výmeny vedeckých informácií medzi členmi vedeckej
komunity, umožňujúci prezentovať svoje poznatky (medzinárodné vedecké konferencie,
workshopy, vedecké časopisy, riešenie spoločných projektov vedy a výskumu, výmena
vedeckých pracovníkov ap.).
Existuje záujem spoločnosti na činnosti vedeckej bezpečnostnej komunity, riešiacej
požiadavky a potreby zaistenia bezpečnosti v rôznych oblastiach a sektoroch spoločenského
života. Odrazom tejto potreby je vznik odboru „Bezpečnostné vedy“ na vysokých školách.
Spoločenská akceptácia činnosti vedeckej komunity. Môžeme dokladovať pozitívne ohlasy
o predmete bezpečnostnej vedy, prezentovaných výsledkoch skúmania a ohlasy na
publikované vedecké a odborné práce.
Ambíciou bezpečnostnej vedy je mať i praxeologický charakter, pretože je to veda o konaní,
pričom charakter konania môže byť:
a) Pozitívny, ak ide o také konanie subjektu konania, ktoré vedie k zaisteniu
bezpečnosti objektu skúmania, na formovanie jeho bezpečného prostredia a
bezpečnej situácie. Cieľom takého konania je vytvárať všeobecne platné návody pre
efektívnu ľudskú činnosť vo sfére zaisťovania bezpečnosti ľubovoľného objektu.
b) Negatívny, ak ide o konanie, ktorého následkom je taká zmena bezpečnostnej
situácie v bezpečnostnom prostredí objektu, ktorej následkom je ohrozenie objektu
skúmania.

Paradigma bezpečnostnej vedy
Riešenie problémov bezpečnosti je dnes súčasťou riadiacich procesov na všetkých
úrovniach a vo všetkých oblastiach spoločenského života. Akceptácia bezpečnostnej oblasti
ako neoddeliteľnej súčasti spoločenského života naráža na problémy, ktoré vyvolávajú
diskusiu o teoretických a metodologických aspektoch chápania bezpečnosti. Skúmanie
bezpečnosti v súčasnej spoločnosti sa rozvíja viacerými smermi a spôsobmi. Spočiatku išlo len
o skúmanie fenoménu bezpečnosti v pôsobnosti Bezpečnostných štúdií podľa štátocentrickej
paradigmy, najmä v teórii medzinárodných vzťahov, neskôr aj v iných oblastiach, ktoré boli
spravidla spojené so širším spektrom sektorov bezpečnosti ( sociálnej politickej,
environmentálnej, informačnej, ochrany osôb a majetku, ľudskej bezpečnosti ap.).
V každej z oblastí skúmania bezpečnosti si výskumníci vytvárali vlastný kategoriálny aparát,
vlastné axiómy, vlastnú metodológiu skúmania. Situácia vo vedeckej bezpečnostnej komunite
dospela do štádia, kedy existuje veľa „paradigiem“ a reprezentanti jednotlivých smerov musia
viesť polemiky a obhajovať svoje pozície voči oponentom, stúpencom iného chápania
problémov bezpečnosti.
Paradigma všeobecne
Pojem paradigma (z gr. παράδειγμα - príklad, model, vzor), používaný vo vedeckej
komunite, má viacero významov. V teórii vied sa paradigmou označujú zásadné predstavy a
teórie, ktoré charakterizujú vedecké epochy a tvoria ich základ, alebo istý systém prijatých
teórií v danom odbore a danej dobe. Týmto pojmom sa označuje súbor názorov, metód a
postupov, ktoré uznávajú členovia vedeckého spoločenstva. Je chápaný aj ako podstatné
výsledky vedeckého výskumu, ktoré sa používajú ako modely problémov a ich riešení.
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Paradigma vo svojom metafyzickom význame vyjadruje základný pohľad, akým vedec vidí
svet. Podľa spôsobu nazerania na realitu a videnie sveta je možné charakterizovať konkrétnu
komunitu výskumníkov.
Paradigma sa týka spôsobu, akým vedec vidí problém, je to celá znalosť predmetu
výskumu a vhodných vedeckých postupov, ktoré vedec zvládol a uplatňuje vo svojej vedeckej
práci. Paradigma, ako model alebo najvšeobecnejší model, ako vzorový príklad pre výskum v
konkrétnej vedeckej oblasti je tiež to, čo spája členov vedeckej spoločnosti. Paradigma sa tiež
chápe ako spoločný pohľad danej vedeckej komunity na konkrétne modely a spoločné hodnoty.
Tieto spoločné predpoklady sú základom komunikácie medzi vedcami a poskytujú relatívnu
jednomyseľnosť vo vedeckých úvahách. Paradigma je chápaná aj ako konštrukt, ako celok
poznatkov a vedeckých postupov a nástrojov, ktoré si vedec osvojil a ktoré uplatňuje vo
vedeckej praxi.
Nadväzujúc na uvedené charakteristiky pojmu paradigma môžeme uviesť tieto zložky
paradigmy:
 pohľad vedca na predmet danej vedy,
 výklad názorov na predmet vedy, teda teória,
 používaná terminológia, jazyk danej vedy,
 používaná metodológia danej vedy,
 definovaný okruh problémov, otázok danej vedy,
 vedecká komunita, ktorá sa zaoberá riešením problémov danej vedy (Hofreiter, Zvaková
2019).
Paradigma teda vo svojom najvšeobecnejšom poňatí plní tri základné funkcie:
 Orientačnú (vymedzuje predmet skúmania).
 Metodologickú (určuje pravidlá a postupy riešenia problémov).
 Normatívnu (formuje ustálené vzory riešenia).
Paradigma bezpečnostnej vedy
Z pozície bezpečnostnej vedy pristupujeme k analýze bezpečnosti ako dynamickému,
komplexnému, multifaktorovému fenoménu s horizontálnou a vertikálnou štruktúrou Z
pohľadu komplexného prístupu je bezpečnosť považovaná za celok, ktorého výsledná hodnota
nie je len súhrnom hodnôt jeho jednotlivých činiteľov, ale vzniká v dôsledku ich vzťahu
(Hofreiter 2006). V securitologii, každý činiteľ bezpečnosti, každá jeho dimenzia je
analyzovaná ako súhrn vzájomne ovplyvňujúcich čiastkových faktorov a subdimenzií, ktoré sú
charakterizované spoločnými vzťahmi podmieňovania, interakcií a kauzality. Pri riešení
bezpečnosti referenčného objektu vychádzame z interakcií a kauzálnych vzťahov týchto skupín
činiteľov:
 exogénne činitele, medzi ktoré môžeme zaradiť vonkajšie bezpečnostné prostredie,
bezpečnostné výzvy a bezpečnostné ohrozenia,
 endogénne činitele, ku ktorým zaraďujeme vnútorné bezpečnostné prostredie,
zraniteľnosť a odolnosť a obnoviteľnosť objektu.
Podstatou paradigmy securitológie je uznanie bezpečnosti (Security - S) ako kategórie,
z kauzálneho hľadiska sekundárnej, ktorá je výsledkom pôsobenia primárnych príčin,
vyvolávajúcich vznik/zánik ohrozenia (Threat- T) alebo zníženie/zvýšenie zraniteľnosti
(Vulnerability -V), odolnosti ( Resistibility-Re ) a obnoviteľnosti (Recoverability-Rc)
referenčného objektu v danom čase (t) . Symbolické vyjadrenie tejto paradigmy je v tvare:
𝑆(𝑡) = 𝑓 {𝑇(𝑡), 𝑉(𝑡), 𝑅𝑒 (𝑡), 𝑅𝑐 (𝑡)}

(1)

Na základe vyššie prezentovanej paradigmy môžeme analyzovať bezpečnosť
akéhokoľvek referenčného objektu použitím modelu založeného na mechanizme príčinnej
súvislosti (obr. 1), v ktorom:
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ohrozenia predstavujú nezávislú premennú, spôsobujú zmenu stavu alebo situácie
referenčného objektu,
bezpečnosť referenčného objektu je závislou premennou,
zraniteľnosť, odolnosť a obnoviteľnosť referenčného objektu sú sprostredkujúce
premenné (podmienky), ktoré ovplyvňujú citlivosť objektu na pôsobiace ohrozenia.

Obr. 1 Príčinný mechanizmus pôsobenia paradigmy bezpečnosti
Zdroj: autor
Záver
Bezpečnostná veda je komplexná veda, ktorá vznikla ako prienik prírodných,
spoločenských a technických vied. Je to veda, ktorá skúma zákonitosti a mechanizmy ochrany
človeka, sociálnych skupín, spoločenského a prírodného prostredia, výrobných i nevýrobných
organizácii a infraštruktúry. Bezpečnostná veda - Securitológia – je viacej, ako len súhrn
princípov, alebo len zovšeobecnení skúseností, ktoré ľudstvo získalo v priebehu svojej
existencie. Ako každá veda, aj securitológia má svoj vlastný vedecký jazyk, teda kategoriálny
aparát (termíny a obsahy pojmov), svoje vlastné metódy, výskumné techniky a neustále pracuje
na formulácii a operacionalizácií predmetu svojho skúmania a spôsobmi komunikácie s inými
vedami. Securitológia má i praxeologický charakter, pretože je orientovaná na hľadanie
zákonitostí a pravidiel vedomého ľudského správania sa, súčinnosti a spolupráce pri zaisťovaní
bezpečnosti, pri projektovaní a riadení bezpečnostných systémov na rôznych úrovniach
a v rôznych sektoroch.
Prezentovaná paradigma bezpečnostnej vedy vyjadruje všetky tri základné funkcie
paradigmy:
 definuje predmet skúmania,
 určuje postup pri hodnotení a posudzovaní bezpečnosti objektu,
 používa symbolické vyjadrenie činiteľov bezpečnosti a vzor riešenia problému,
 je využiteľná pre ľubovoľný objekt skúmania.
Zoznam bibliografických odkazov
GERASIMČUK, M. O. a kol. Sevitologia. (Севiтологiя), 2006. Kiev.
HOFREITER, L. Securitológia. Liptovský Mikuláš: AOS. 2006. ISBN 80- 8040-310-4.
HOFREITER, L. (ed.). Bezpečnosť a bezpečnostná veda. Liptovský Mikuláš: AOS. 2009.
ISBN 978-80-8040-372-0.
HOFREITER, L. a Z. ZVAKOVÁ. Teória bezpečnosti. Krakow: EAS. 2019. ISBN 978-8361645-35-1.
HOLCR, K., V. PORADA a kol. Policajné vedy. Úvod do teórie a metodológie. Plzeň: Aleš
Čeněk. 2011. ISBN 978-80-7380-329-2.
104

CHOJNOWSKI, L. Bezpieczeństwo. Zarys teorii. Slupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii
Pomorskiej. 2015. ISBN 9788374672566.
KORZENOWSKI, L. Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji
społecznych. Kraków: EAS. 2008.
KORZENIOWSKI, L. Podstawy Nauk o Bezpieczeństwie. Warszawa: DIFIN. 2012. ISBN
978-83-8085-172-6.
KREJČÍ, O. USA a mocenská rovnováha. Praha: Svoboda. 1989.
KŘÍŽ, Z., M. MAREŠ a P. SUCHÝ. Sekuritologie – pavěda, nikoliv metavěda. Obrana
a strategie, roč. 7, č. 2, s. 117–124, 2007.
LASICOVÁ, J. a J. UŠIAK. Bezpečnosť ako kategória. Bratislava: VEDA. 2013. ISBN 97880-224-1284-1.
LUBELCOVÁ, G. Formovanie východísk sociologickej interpretácie kriminality. In:
Sociológia, roč. 28, č. 4., s. 335. 1996. ISSN 0049-1225.
LUKÁŠ, L. a kol. Teorie bezpečnosti. Zlín: VeRBuM. 2017. ISBN 978-80-87500-89-7.
JANOŠEC, J. Securitologie- nauka o bezpečnosti a nebezpečnosti. Vojenské Rozhledy 3/2007.
2007.
PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfér vědeckých poznatků. Plzeň: A.
Čeněk. 2017. ISBN 978-80-7380-663-7.
PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní
terminologie. Plzeň: A. Čeněk. 2019. ISBN 978-80-7380-758-0.
SAK, P. Úvod do teorie bezpečnosti. Praha: Petrklíč. 2018. ISBN 978-80-7229-652-1.
ŠKVRNDA, F. Securitology as a Multispeciality theme. Science & Military, roč. 1, čís. 2.
2006. ISSN 1336-8885.
ŠKVRNDA, F. Rozvoj sociológie bezpečnosti v kontexte súčasnej bezpečnostnej vedy. In:
HOFREITER, L. (ed.). Bezpečnosť a bezpečnostná veda. Liptovský Mikuláš: AOS. 2009.
ISBN 978-80-8040-372-0.

105

Pocit bezpečia na Slovensku
Feeling secure in Slovakia
Jaroslav Holomek1
Abstrakt
V septembri 2015 a v septembri 2016 boli Výskumným kriminologickým centrom Fakulty
práva Paneurópskej vysokej školy realizované prieskumy pocitu bezpečia obyvateľov
Slovenskej republiky. Boli zamerané na štyri oblasti. V rámci prvej sme zisťovali pocit
bezpečia respondentov a požiadali sme ich o porovnanie bezpečnosti na Slovensku s
bezpečnosťou v susedných krajinách, v druhej sme sa zamerali na hrozby pre osobnú
bezpečnosť respondentov; v tretej sme sa pýtali na hrozby pre bezpečnosť Slovenska a na
hodnotenie vybraných oblastí života na Slovensku a vo štvrtej sme sa venovali názorom na
vývoj kriminality a na vybrané opatrenia na jej kontrolu. V článku prezentujeme výsledky
týchto prieskumov.
Kľúčové slová
Bezpečnosť, pocit bezpečia, hrozba, kvalita života, kriminalita.
Abstract
In September 2015 and September 2016 Criminology Research Centre of Faculty of Law
(Paneuropean university in Bratislava) realized surveys on residents' feeling secure in the
Slovak Republic. These surveys were directed to four areas. In the first, we have investigated
secure feeling and the respondents were asked for comparison of security in the Slovak
Republic with security in neighboring countries; in the second, we have focused on the threat
to the personal security of the respondents; in the third, we've inquired on the threats to the
security of Slovakia and for the evaluation of selected areas of life in the Slovak Republic; and
in the fourth, we examined views on crime development and selected measures of crime control.
In the paper we present results of this survey.
Key words
Security, feeling secure, threat, quality of life, crime.
Úvod
Na fakulte práva PEVŠ sa dlhodobý výskum obetí realizuje už od roku 2007. V roku
2015 a 2016 sme ho doplnili o skúmanie pocitu bezpečia. Aktuálnosť tohto prieskumu zvýšila
aj vlna utečencov, ktorej následky ešte stále riešia mnohé štáty Európy. Ako obyvatelia
Slovenska reflektovali túto skutočnosť v kontexte ďalších hrozieb bolo jedným z cieľov
prieskumu. Prvý prieskum bol realizovaný v septembri 2015, druhý v septembri 2016, obidva
technikou štandardizovaného rozhovoru. Základný súbor tvorilo 4 569 200 obyvateľov trvalo
bývajúcich v SR vo veku 15 a viac rokov, tj. 84,66 % z 5 397 036 všetkých obyvateľov
s trvalým pobytom na území SR ku 21. 5. 2011 (podľa údajov Sčítania obyvateľov, domov
a bytov Slovenskej republiky v roku 2011). Výberový súbor bol v obidvoch prípadoch utvorený
voľným kvótovým výberom so znáhodnením v poslednom kroku. Kontrolovanými
premennými boli: pohlavie, vek, národnosť, vzdelanie, veľkosť bydliska a kraj. Pri uvažovanej
5 %-nej úrovni významnosti sa potvrdila reprezentatívnosť výberového súboru podľa
uvedených kvótových znakov (premenných). Návratnosť bola 88,65 % (1773 dotazníkov
z 2000 plánovaných) v roku 2015 a 91,30 % (1826 dotazníkov z 2000 plánovaných) v roku
1
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2016. Jeden respondent tak „reprezentoval“ 2491 obyvateľov SR zo sledovaného základného
súboru.
Cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň pocitu bezpečia respondentov a štruktúru
a intenzitu pociťovania vybraných hrozieb pre respondentov samotných a pre Slovenskú
republiku. Osobitne sme zisťovali vnímanie hrozby kriminálnych činov a názory na vybrané
opatrenia na kontrolu kriminality. Dotazník pozostával okrem zisťovania základných
demografických údajov zo štyroch blokov otázok. Prvý zisťoval pocit bezpečia respondentov
a porovnanie bezpečnosti Slovenska so susednými krajinami, druhý sa zameral na hrozby pre
osobnú bezpečnosť respondentov, tretí sa pýtal na hrozby pre bezpečnosť Slovenska a na
hodnotenie vybraných oblastí života na Slovensku a štvrtý bol venovaný vývoju kriminality
o opatreniam na jej kontrolu.
Pocit bezpečia respondentov a porovnanie bezpečnosti Slovenska so susednými
krajinami
Prvé dve otázky sa týkali pocitu bezpečia na Slovensku a v mieste bydliska respondenta:
1. otázka: „Uveďte, prosím, ako bezpečne sa cítite na Slovensku?“
2. otázka.: „Uveďte, prosím, ako bezpečne sa cítite v mieste svojho bydliska?“
Odpovede (veľmi bezpečne – bezpečne – nie bezpečne – vôbec nie bezpečne) na tieto otázky
uvádzajú grafy č. 1 a 2.

Graf 1 Názory respondentov na bezpečnosť na Slovensku
Zdroj: autor
V odpovediach na prvú otázku prevažoval výrazne pocit bezpečia – 71,3 %
respondentov v roku 2015 (69,2 % respondentov v roku 2016) sa na Slovensku cíti bezpečne,
pričom 4,6 % (5,2 %) dokonca veľmi bezpečne. Až 27,7 % (29,7 %) respondentov sa bezpečne
necíti, z toho 4,9 % (5,9 %) sa vôbec necíti bezpečne.
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Graf 2 Názory respondentov na bezpečnosť v mieste bydliska
Zdroj: autor
Pocit bezpečia prevažoval v odpovediach na druhú otázku ešte výraznejšie. Až 79,5 %
(76,7 %) respondentov sa cíti v mieste bydliska bezpečne, z nich 9,1% (9,4 %) veľmi bezpečne.
Len 19,4 % (22,8 %) respondentov sa necíti bezpečne, z toho 3 % (4.1 %) vôbec nie bezpečne.
Z porovnaní vyplýva, že respondenti sa cítia bezpečnejšie v mieste svojho bydliska, aj keď
rozdiel nie je príliš veľký (približne 8 % v obidvoch prieskumoch).
V tretej otázke sme požiadali respondentov, aby porovnali bezpečnosť na Slovensku
s bezpečnosťou susedných krajín. Tretia otázka znela: „Myslíte si, že bezpečnosť na
Slovensku je lepšia alebo horšia než v susedných krajinách?“, pričom sme respondentov
požiadali, aby porovnali bezpečnosť na Slovensku s bezpečnosťou v Českej republike,
Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a na Ukrajine - (bezpečnosť je lepšia, rovnaká alebo horšia).
Výsledky prezentuje graf č. 3.

Graf 3 Bezpečnosť na Slovensku v porovnaní so susednými krajinami
Zdroj: autor
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V porovnaní so Slovenskom respondenti označili ako najmenej bezpečnú krajinu
Ukrajinu. Viac ako tri štvrtiny – 76,1 % - respondentov považovali v roku 2015 bezpečnosť na
Slovensku lepšiu ako na Ukrajine (v roku 2016 už len 70,5 %), 8,1 % (7,2 %) ju považovali za
horšiu. Maďarsko a Poľsko považovali respondenti za o čosi menej bezpečné ako Slovensko.
Maďarsko za bezpečnejšie považuje 10,5 % (11,1 %) respondentov, za menej bezpečné 26,7 %
(21,5 %) respondentov; Poľsko za bezpečnejšie 8,6 % (8,8 %) a za menej bezpečné 20,9 %
(20,1 %) respondentov. Českú republiku považujú za približne rovnako bezpečnú - za
bezpečnejšiu ju považuje 14,1 % (13,8 %) respondentov a za menej bezpečnú 12,5 % (14,3 %)
respondentov. Rakúsko je potom respondentmi veľmi jednoznačne považované za bezpečnejšiu
krajinu - za bezpečnejšiu ju považuje takmer 43,5 % (39,2 %), za menej bezpečnú len 10,2 %
(14 %).
Hrozby pre osobnú bezpečnosť respondentov a ich dopad na kvalitu života
Vo štvrtej otázke sme zisťovali ako respondenti vnímajú hrozbu vybraných
kriminálnych činov a tiež také hrozby, ako sú strata zamestnania alebo choroba alebo ťažké
zranenie. Pýtali sme sa (štvrtá otázka): „Ako hodnotíte nasledujúce hrozby pre vašu osobu?
(žiadna hrozba - malá hrozba – veľká hrozba)“. Predkladané potenciálne hrozby boli:
vlámanie do domu alebo bytu, ublíženie na zdraví mimo domov, domáce násilie, krádež
(vrecková, motorového vozidla, apod.), lúpež (krádež s použitím alebo hrozbou násilia),
podvod, strata zamestnania, choroba alebo ťažké zranenie. Odpovede – pozri graf č. 4.

Graf 4 Hrozby pre osobu respondenta
Zdroj: autor
Takmer všetky kriminálne činy boli vnímané ako hrozba väčšinou respondentov, pričom
prevažne ako malá hrozba. Vlámanie do bytu považuje za hrozbu 77,3 % (74,7 %) respondentov
(z toho za malú hrozbu 53,8 % (52 %)), ublíženie na zdravie 79,3 % (78,2 %) (za malú 49,9 %
(50,2 %)), krádež 79 % (za malú 52 %), lúpež 77,4 % (77,8 %) (za malú 50,3 % (49,6 %))
a podvod 72,4 % (75,5 %) (za malú 41,8 % (41,7 %)). Výnimkou je domáce násilie, ktoré vníma
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ako hrozbu len 22,8 % (23,3 %) respondentov, pričom väčšia z nich časť (14,2 % (14,7 %)) ako
malú hrozbu2.
Stratu zamestnania a chorobu alebo ťažké zranenie vníma väčšina respondentov ako
hrozbu, pričom - na rozdiel od kriminálnych činov – skôr ako veľkú hrozbu. Stratu zamestnania
vníma takmer 56,7 % (53,5 %) respondentov ako hrozbu, pričom tretina (34,4 % (32,9 %)) ako
veľkú hrozbu. Chorobu alebo ťažké zranenie považuje za hrozbu 85 % (82,5 %) respondentov,
viac ako polovica (51,7 % (51,9 %)) potom za veľkú hrozbu.
V tomto bloku sme sa tiež pýtali respondentov či by im prekážali v okolí miesta
bydliska niektoré vybrané zariadenia. Otázka znela: „Prekážalo by vám, keby v okolí vášho
bydliska vzniklo niektoré z nasledujúcich zariadení? (vôbec neprekážalo – neprekážalo –
skôr neprekážalo – skôr prekážalo – prekážalo – veľmi prekážalo)“. Vybrané zariadenia boli:
domov dôchodcov, centrum pomoci narkomanom, útulok pre bezdomovcov, kasíno alebo
herňa, rómske kultúrne stredisko, ústav pre duševne chorých, diskotéka, veľké nákupné
centrum, zberný tábor pre utečencov, skládka odpadu. Výsledky prezentujú grafy č. 5–14.

Graf 5 Nakoľko prekáža respondentom skládka odpadu
Zdroj: autor
Bezkonkurenčne najviac by respondentom prekážala skládka odpadu – 94,6 % (93,2 %)
respondentov malo tento názor (56,9 % (55,5 %) by veľmi prekážala, 27,4 % (26,3 %) by
prekážala a 10,3 % (11,4 %) by skôr prekážala). Najmenej kontroverzným bol naopak domov
dôchodcov – neprekážal by 95,7 % (94,5 %) respondentov (64,5 % (62 %) by vôbec neprekážal,
24 % (25,1 %) by neprekážal a 7,2 % (7,4 %) by skôr neprekážal).

2

Z výskumov obetí sme zistili (pozri napr. Holomek, J. a kol. 2013. Výskum obetí kriminality v Slovenskej
republike), že obete domáceho násilia predstavujú okolo 5% respondentov. Ak to porovnáme s 9 %
respondentov, ktorí považujú domáce násilie za veľkú hrozbu, vyplýva nám z toho, že respondeti vnímajú
domáce násilie ako veľkú hrozbu prakticky až vtedy, keď s týmto činom majú nejakú osobnú skúsenosť.
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Graf 6 Nakoľko prekáža respondentom domov dôchodcov
Zdroj: autor

Graf 7 Nakoľko prekáža respondentom nákupné centrum
Zdroj: autor
Z ostatných možností by väčšine respondentov neprekážalo už len veľké nákupné
centrum – neprekážalo by 69,6 % (70,7 %), 30,2 % (29,3 %) by prekážalo – pozri graf č. 7.
Pokiaľ ide o zariadenia, ktoré by respondentom prekážali, s istým odstupom za skládkou
odpadu nasledoval zberný tábor pre utečencov – prekážal by 78,7 % (83,4 %) respondentov
(pričom veľmi by prekážal 34,3 % (36,5 %)), neprekážal by 21 % (16,6 %) respondentov (graf
č. 8).
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Graf 8 Nakoľko prekáža respondentom zberný tábor pre utečencov
Zdroj: autor
Ďalej nasleduje rómske kultúrne stredisko – prekážalo by 72,1 % (73,8 %) respondentov
(veľmi prekážalo 21,9 % (22,2 %)), neprekážalo by 27,6 % (26,1 %) respondentov (graf č. 9).

Graf 9 Nakoľko prekáža respondentom rómske kultúrne stredisko
Zdroj: autor
Kasíno alebo herňa by prekážala 71,3 % (73,3 %) respondentov (veľmi prekážala 22,1
% (24 %)), naprekážala by 28,4 % (26,1 %) respondentov (graf č. 10).
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Graf 10 Nakoľko prekáža respondentom kasíno alebo herňa
Zdroj: autor
Útulok pre bezdomovcov by prekážal 66,7 % (67,9 %) respondentov (veľmi prekážal
15,7 % (17,9 %)), neprekážal by 32,9 % (32 %) respondentov (graf č. 11).

Graf 11 Nakoľko prekáža respondentom útulok pre bezdomovcov
Zdroj: autor
Centrum pomoci narkomanom by prekážalo 62,7 % (64,4 %) respondentov, neprekážalo by
36,9 % (35,6 %) respondentov (graf č. 12).
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Graf 12 Nakoľko prekáža respondentom centrum pomoci narkomanom
Zdroj: autor
Diskotéka by prekážala 62,4 % (60,7 %) respondentov (veľmi prekážalo 20,1 % (20,3
%)), neprekážala by 37,2 % (39,3 %) respondentov (graf č. 13).

Graf 13 Nakoľko prekáža respondentom diskotéka
Zdroj: autor
Ústav pre duševne chorých by v okolí bydliska prekážal 57,1 % (58,4 %) respondentov,
neprekážal by 42,7 % (41,7 %) respondentov (graf č. 14).
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Graf 14 Nakoľko prekáža respondentom ústav pre duševne chorých
Zdroj: autor
Hrozby pre Slovensko, ich dopad na kvalitu života a kvalita života na Slovensku
V šiestej otázke sme zisťovali názory respondentov na hrozbu zo strany vybraných
skupín, ktoré sa diskutujú vo verejnom diskurze3 resp. na hrozbu vojny. Otázka znela: „Ako
hodnotíte nasledujúce skupiny alebo konflikty? Predstavujú podľa vás hrozbu pre
Slovensko: teroristické skupiny alebo jednotlivci, organizovaný zločin (mafia), utečenci,
radikálne skupiny, cudzinci žijúci na Slovensku, ozbrojený konflikt v Európe (vojna).
(žiadna hrozba – malá hrozba – veľká hrozba)“. Výsledky – pozri graf č. 15.

Graf 15 Hodnotenie hrozieb pre Slovensko
Zdroj: autor
3

Pojmy sme respondentom nevysvetlovali. Cieľom bolo zistiť, aký vplyv na obavy respondentov majú
stereotypy spojené s týmito pojmami vo verejnom diskurze.

115

Najviac vnímali ako hrozbu respondenti ozbrojený konflikt v Európe (vojnu) – až 89,3
% v roku 2015 (84,7 % v roku 2016) respondentov, z toho 69,1 % (60 %) ju vnímalo ako veľkú
hrozbu a 20,2 % (24,7 %) ako malú. Aj terorizmus, organizovaný zločin, radikálov a utečencov
vnímajú respondenti ako hrozbu s veľmi malými rozdielmi – 84 – 90 %, pričom ako veľkú
hrozbu vnímalo 61 % (56,9 %) respondentov organizovaný zločin, a 54,1 % (50,6 %)
radikálov, 54,1 % (48,6 %) terorizmus a 54,2 % (44,2 %) utečencov. Najmä v prípade
utečencov sme tu zaznamenali významný medziročný pokles. Naopak cudzincov žijúcich na
Slovensku vníma ako hrozbu len 56,6 % (59,6 %) respondentov, pričom pre 43,2 % (45,8 %)
respondentov predstavujú malú hrozbu a len pre 13,4 % (13,8 %) respondentov veľkú hrozbu.
Siedma otázka bola zameraná na hodnotenie kvality života na Slovensku a niektorým
jej komponentom: „Ako hodnotíte nasledujúce oblasti života na Slovensku? (veľmi dobre –
dobre - skôr dobre ako zle - skôr zle ako dobre – zle - veľmi zle)“. Ponúkanými oblasťami
boli: životné prostredie, bezpečnosť života, pracovné príležitosti, zdravotná starostlivosť,
sociálny systém, medziľudské vzťahy, politika a politici, polícia, celková kvalita života.
Odpovede sú prezentované v grafe č. 16.

Graf 16 Hodnotenie oblastí života na Slovensku
Zdroj: autor
Celková kvalita života na Slovensku je hodnotená pozitívne. Takto hodnotí kvalitu
života 68 % v roku 2015 (64 % v roku 2016) respondentov (1,7 % (1,6 %) veľmi dobre, 23,5
% (21,9 %) dobre a 42,8 % (40,5 %) skôr dobre). Z jednotlivých oblastí je najlepšie hodnotená
bezpečnosť života (veľmi dobre, dobre a skôr dobre – 79,3 % (76,8 %) a životné prostredie
(72,6 %, (73,7 %)). Skôr pozitívne sú hodnotené aj polícia (63,4 %, (56,5 %)) a medziľudské
vzťahy (55 %, (51,3 %)). Zdravotná starostlivosť je hodnotená už skôr negatívne. Síce ju
v roku 2015 51 % respondentov hodnotilo dobre (veľmi dobre, dobre alebo skôr dobre), ale
v roku 2016 už to bolo len 44 % respondentov. Jednoznačne negatívne sú z ponuky hodnotené
len tri oblasti: sociálny systém (negatívne ho hodnotí 60,5 % (66,4 %) respondentov), pracovné
príležitosti (negatívne hodnotí 71,7 % (70,6 %)) a politika a politici (negatívne hodnotí viac
ako tri štvrtiny respondentov – 75,7 % (77,7 %)).
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Názory na vývoj kriminality o opatrenia na jej kontrolu
V ôsmej otázke sme sa pýtali respondentov na ich názor na vývoj kriminality a jej
vybraných oblastí: „Ako hodnotíte vývoj jednotlivých oblastí kriminality na Slovensku za
obdobie predchádzajúcich päť rokov? (rastie – je stále rovnaký – klesá)“. Vybrané oblasti
boli: celková kriminalita, vlámania, vreckové krádeže, krádeže áut, násilná kriminalita,
sexuálne násilie a znásilnenie, vraždy, podvody, drogová kriminalita, vandalizmus. Výsledky
pozri graf č. 17.

Graf 17 Hodnotenie vývoja kriminality
Zdroj: autor
Značná časť respondentov bola presvedčená, že výskyt kriminality celkovo a vo
všetkých uvedených oblastiach za posledných 5 rokov rástol. Najviac respondentov malo tento
názor v prípade podvodov, drogovej kriminality a vandalizmu (približne 63 % respondentov je
presvedčených, že v týchto oblastiach kriminalita rastie). O poklese kriminality v uvedenom
období bolo presvedčených 2–13 % respondentov (najviac pri vraždách, najmenej pri
podvodoch a vandalizme). Významná časť respondentov bola presvedčená, že sa kriminalita
v posledných 5 rokoch nezmenila (je stále rovnaká) – 26–47 % (najmenej sa tento názor
vyskytoval pri podvodoch a drogovej kriminalite, najviac pri vlámaniach a vreckových
krádežiach). Tieto údaje sú v zásadnom rozpore s údajmi evidovanej kriminality, podľa ktorých
kriminalita za ostatných 5 rokov trvale klesala. Nie sú však ani v súlade s výskumami obetí
(latentnej kriminality), z ktorých vyplýva stabilizácia stavu, prípadne aj mierny pokles výskytu
skúmaných deliktov. V poslednej otázke sme sa pýtali respondentov, či by niektoré vybrané
opatrenia mohli obmedziť kriminalitu na Slovensku: „Mohli by podľa vás nasledujúce
opatrenia obmedziť kriminalitu na Slovensku? (určite áno – áno – skôr áno – skôr nie – nie
– určite nie).“ Navrhovanými opatreniami boli: väčší počet policajtov v uliciach, zákaz
vlastníctva strelných zbraní súkromným osobám, sledovanie verejných miest kamerami,
policajná databáza DNA a odtlačkov prstov všetkých občanov, vyššie tresty za kriminálne činy,
vyzbrojenie občanov (sebaobrana), svojpomocné občianske hliadky, väčšie právomoci
starostov a samosprávy pri riešení kriminality (šerifovia). Výsledky pozri grafy č. 18-25.
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7
Graf 18 Hodnotenie opatrení na kontrolu kriminality – kamery na verejnosti
Zdroj: autor
Najväčšiu podporu získalo sledovanie verejných miest kamerami (určite áno, áno a skôr
áno spolu – 94,5 % v roku 2015 a 92,4 % v roku 2016) – pozri graf č. 18, väčší počet policajtov
v uliciach (90,8 % (87,8 %), z toho určite áno – 41,2 % (38,8 %)) – pozri graf č. 19 a vyššie
tresty za kriminálne činy (90,8 % (91,9 %), z toho určite áno – 48,4 % (45,8 %)) – pozri graf č.
20.

Graf 19 Hodnotenie opatrení na kontrolu kriminality – väčší počet policajtov
Zdroj: autor
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Graf 20 Hodnotenie opatrení na kontrolu kriminality – vyššie tresty
Zdroj: autor

Graf 21 Hodnotenie opatrení na kontrolu kriminality – zákaz vlastníctva zbraní
Zdroj: autor
Nasledoval zákaz vlastníctva strelných zbraní súkromným osobám (80,5% (73,3 %),
z toho určite áno – 31,3 % (25,5 %)) – graf č. 21, policajná databáza DNA a odtlačkov prstov
všetkých občanov (75,8 % (74,9 %), z toho určite áno – 23 % (22,8 %)) – graf č. 22, väčšie
právomoci starostov a samosprávy pri riešení kriminality (šerifovia) (68,8 % (66,7 %)) – graf
č. 23 - a svojpomocné občianske hliadky (66,3 % (60,7 %)) graf č. 24.
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Graf 22 Hodnotenie opatrení na kontrolu kriminality – policajná databáza DNA
Zdroj: autor

Graf 23 Hodnotenie opatrení na kontrolu kriminality – väčšie právomoci starostov
Zdroj: autor
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Graf 24 Hodnotenie opatrení na kontrolu kriminality – občianske hliadky
Zdroj: autor

Graf 25 Hodnotenie opatrení na kontrolu kriminality – vyzbrojenie občanov
Zdroj: autor
Naopak negatívne stanovisko prevážilo v otázke vyzbrojenia občanov (sebaobrana) ako
nástroja na kontrolu kriminality, kde sa 60 % respondentov postavilo k tejto možnosti
odmietavo – pozri graf č. 25.
Záver
1. Občania Slovenska sa vo väčšine cítia na Slovensku a najmä v mieste bydliska
bezpečne, a to aj v porovnaní so susednými krajinami.
2. Výrazná väčšina občanov vníma kriminalitu v širokom spektre jej prejavov (majetkovú
aj násilnú) ako hrozbu, ale za významnejšiu hrozbu považujú stratu zamestnania
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a najmä chorobu alebo ťažké zranenie. V okolí bydliska by občanom významne
prekážal (okrem skládky odpadu) zberný tábor pre utečencov a rómske kultúrne
stredisko, ale tiež kasíno alebo herňa, útulok pre bezdomovcov, centrum pomoci
narkomanom, diskotéka alebo ústav pre duševne chorých. Naopak prakticky nikomu by
neprekážal domov dôchodcov a prevažne ani nákupné centrum.
3. Ako najvýznamnejšiu hrozbu vnímajú občania vojnu (ozbrojený konflikt v Európe),
väčšina sa obáva tiež terorizmu, organizovaného zločinu, radikálov a utečencov.
Naopak cudzincov žijúcich na Slovensku vníma ako hrozbu len mierne nadpolovičná
väčšina občanov, pričom väčšina z nich ako malú hrozbu. Kvalitu života hodnotia
občania väčšinou pozitívne (prevažuje hodnotenie „skôr dobre“). Najlepšie je
hodnotenie bezpečnosti života a životného prostredia. Pozitívne je hodnotená tiež
polícia a medziľudské vzťahy. Naopak zdravotná starostlivosť je hodnotená skôr
negatívne. Výrazne negatívne potom občania hodnotia sociálny systém, pracovné
príležitosti a politiku a politikov.
4. Významná časť občanov je presvedčená, že kriminalita na Slovensku rastie, čo je
v rozpore nielen s údajmi oficiálnej štatistiky, ale aj s údajmi z výskumov. Pokiaľ ide
o prevenciu kriminality, väčšina respondentov je proti jej liberalizácii. Sú proti
vyzbrojovaniu občanov, naopak považujú obmedzovanie vlastníctva strelných zbraní,
kamery na verejných miestach a databázy DNA a odtlačkov prstov všetkých občanov
(!) za veľmi vhodné a žiaduce nástroje na kontrolu kriminality.
Uvedené údaje sú len stručnou informáciou. Význam podobných prieskumov je
založený predovšetkým na ich dlhodobom opakovaní, kedy sa vyjavia tendencie vývoja
a faktory ovplyvňujúce pocit bezpečia. Napriek tomu už z prvých dvoch prieskumov vyplývajú
niektoré závery ohľadne pocitu bezpečia a vnímania hrozieb pre respondentov samotných a pre
Slovenskú republiku.
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Zákon o mezinárodním právu soukromém a dopad nařízení Brusel IV na
změny v jeho aplikaci
Private international law and the impact of the Brusel IV decision on the
changes in its application
Martin Janků1
Abstrakt
Od roku 2016 jsou přeshraniční dopady dědění mezi osobami v rámci Evropské unie upraveny
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012, o příslušnosti, rozhodném právu,
uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o
vytvoření evropského dědického osvědčení. Cílem nařízení je odstranit překážky při
vypořádávání dědictví s přeshraničními dopady. Nařízení má přednost i před úpravou
obsaženou v mezinárodních smlouvách uzavřených mezi členskými státy, pokud je s jeho
ustanoveními v rozporu. K projednání a rozhodování o dědictví jako celku by měly být zásadně
příslušné soudy jen jednoho členského státu určené nařízením nebo na jeho základě, i když se
dotčený majetek nachází na území různých členských, případně i třetích států. Jak účinnost
nařízení ovlivnila aplikaci českého zákona o mezinárodním právu soukromém, č. 91/2012 Sb.,
který danou problematiku upravuje? Příspěvek odpovídá na tuto i další otázky, související se
zavedením nového institutu, obsaženého v nařízení Brusel IV - Evropského dědického
osvědčení.
Klíčová slova
Zákon o mezinárodním právu soukromém, přeshraniční aspekty dědění, nařízení EU „Brusel
IV“, Evropské dědické osvědčení.
Abstract
Since 2016 are the cross- border effects of inheritance between persons from different EU
Member States regulated by the Regulation (EU) No. 650/2012 of European Parliament and
EU Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and
acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the
creation of a European Certificate of Succession remains in force. The aim of the Regulation is
to eliminate the obstacles in dealing with cross-border effects of inheritance. The regulation
takes precedence even over the rules contained in international conventions concluded between
the Member States, should they conflict with its provisions. The competence for decisions on
the heritage as a whole should lie in principle on single court of one Member State designated
under the Regulation even if the property is located in the territory of two or more Member
States or on the territory of a non- member State. How does this regulation influence the
applicability of the Czech Act on international private Law (2012)? The paper deals with the
impacts of the Regulation on international private law of the EU Member States as well as with
impacts of the new instrument - European Certificate of Succession (ECS).
Key words
Act on International Private Law, cross-border effects of inheritance, Regulation (EU)
„Brussels IV“, European Certificate of Succession.
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Funkce zákona o mezinárodním právu soukromém jako součásti rekodifikace
soukromého práva k 1. 1. 2014
Nový zákon o mezinárodním právu soukromém (dále jen ZMPS) byl přijat pod č.
91/2012 Sb. Oproti předchozímu zákonu o mezinárodním právu soukromém a procesním z roku
1963 (dále jen ZPMSaP) obsahuje mnohem podrobnější úpravu soukromoprávních a
procesních vztahů s mezinárodním prvkem2. Nový ZPMS nejenom zavedl terminologii nového
občanského zákoníku, ale především upravil některé otázky, českým pozitivním mezinárodním
právem soukromým předtím neřešené. Při přípravě rekodifikace podstatné části českého
soukromého práva zákonodárce záhy opustil koncepci soustředění materie mezinárodního i
vnitrostátního soukromého práva do jediného kodexu – občanského zákoníku (ObčZ). Úzké
spojení kolizních norem a norem mezinárodního práva procesního, jejich vzájemná souvislost
vedly nakonec k řešení, že je třeba i vzhledem k právní praxi, zejména činnosti soudů, zařadit
oba druhy norem do samostatného zákona3. Zvláštní zákony upravující mezinárodní právo
soukromé jsou přitom v řadě evropských států. Uvést můžeme úpravu ve Slovenské republice
či zvláštní zákony v dalších evropských státech: Albánie, Polsko, bývalá Německá
demokratická republika, Rakousko, Maďarsko, bývalá Jugoslávie, Turecko, Švýcarsko,
Rumunsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Belgie či Bulharsko. Vydání navrhovaného zákona tak
pokračuje v převládajícím vývojovém směru úpravy tohoto právního odvětví ve zvláštním
zákonném předpise.
Nový ZPMS ovšem je ovšem na koncepcí ObčZ úzce napojen. Nejenom že zavádí jeho
terminologii, ale především upravuje otázky dosud v zákoně vůbec neupravené, které musela
dříve (často nejednoznačně) dovozovat doktrína. Nový zákon tak obsahuje např. specifickou
úpravu práva rozhodného pro tzv. statusové otázky právnické osoby (předtím platilo obecné
pravidlo, nerozlišující mezi fyzickou a právnickou osobou). Co se týče osobního statutu
právnických osob, ZPMS navázal na přibližně padesátiletou tradici inkorporační teorie a v § 30
odst. 1 zákona stanoví, že „právní osobnost právnické osoby a způsobilost jiné než fyzické
osoby se řídí právním řádem státu, podle něhož vznikla“4. Dále zákon upravuje kolizní pravidla
pro výběr právního řádu i pro svěřenský fond (trust), včetně uznávání zahraničních trustů na
území ČR (viz rovněž dále). Nový zákon také obsahuje úpravu úpadkového práva s
mezinárodním prvkem, která je pro praxi relevantní zejména ve vztahu k úpadku zasahujícímu
oblasti nepodléhající právu EU (a tudíž ani v EU přímo aplikovatelnému nařízení č. 1346/2000
o úpadkovém řízení.). V neposlední řadě byla z bývalého zákona o rozhodčím řízení v
mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů (č. 98/1963 Sb.) do ZPMS
přenesena také úprava některých otázek rozhodčího řízení s mezinárodním prvkem a uznávání
cizích rozhodčích nálezů.
Zcela nově ZPMS přináší podrobnou úpravu některých otázek, při jejichž řešení museli
předtím soudci a advokáti sahat pro učebnice mezinárodního práva soukromého, protože
v zákoně samotném odpověď nenalezli. Platí to o výkladu tzv. kvalifikačního problému5 (§ 20
ZPMS), předběžných otázkách (§ 22 ZPMS), nutně použitelných (imperativních) normách (§
3 a § 25 ZPMS) či podpůrném použití jiného rozhodného práva, než toho zákonem primárně
2

Zatímco ZPMSaP z roku 1963 měl 70 paragrafů, nový ZPMS jich má 125.
Tyto ohledy vedly rovněž k vnitřnímu systematickému uspořádání ustanovení v rámci nového zákona, které se
odklonilo od dřívější úpravy kolizních norem a procesních norem ve dvou oddělených částech zákona a při
stanovení norem pro jednotlivé druhy soukromoprávních poměrů sdružuje normy procesní, a to o stanovení
pravomoci českých soudů pro dané druhy poměrů a o uznání cizích rozhodnutí v těchto vztazích, s příslušnými
normami kolizními.
4
Je zajímavé, že téměř totožnou úpravu lze nalézt v ustanovení § 3024 obč. z., v němž je legálně definována
zahraniční osoba.
5
V uvedených situacích se jedná o nutnost určit, podle kterého právního řádu je třeba hodnotit určitý právní
vztah, aby bylo možné zjistit, které kolizní normy se na něj má použít.
3
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určeného (§ 24 ZPMS). Mnohem podrobnější a návodnější je i úprava zjišťování a používání
zahraničního práva (§ 23 ZPMS), což je oblast, která předtím činila v soudní praxi často
problémy. Nový ZPMS má také odlišnou a oproti bývalému ZPMSaP „uživatelsky přívětivější“
strukturu. Opustila uspořádání kolizních norem a procesních norem do dvou oddělených částí.
Normy určující soudní příslušnost jsou tematicky sloučeny s normami kolizními. Po vyhledání
příslušné věcné oblasti (např. dědického práva) tak nalezneme na jednom místě jak úpravu
určení soudní pravomoci, tak určení rozhodného práva. ZMPS v neposlední řadě modernizuje
i některé hraniční určovatele (např. nahrazení zastaralého kritéria státní příslušnosti obvyklým
pobytem, což je určovatel, který mnohem lépe reflektuje vysokou mobilitu dnešní doby. Pojem
„obvyklý pobyt“ je v současné době dostatečně vyložen soudní praxí. Výkladem tohoto pojmu
se již zabýval i Evropský soudní dvůr6. Podle tohoto soudu je obvyklý pobyt místem, které
dotyčná osoba určila v úmyslu udělit mu stálý charakter, je stálým nebo obvyklým centrem
jejích zájmů. V tomto kontextu by měla být brána v úvahu zejména rodinná situace zaměstnané
osoby; důvody, které ji vedly k přestěhování; délka a kontinuita jejího pobytu; skutečnost, že
má v místě stabilní zaměstnání a její úmysl, jak se jeví ze všech okolností. V české soudní praxi
se lze setkat s vymezením pojmu „bydliště“7. Vymezení tohoto pojmu však koresponduje s
přesnějším označením „obvyklý pobyt“ ve smyslu výkladu Evropského soudního dvora –
zákonodárce tak bohužel neučinil důsledně všude tam, kde by to bylo možné a vhodné) a snaží
se reflektovat i zájem na zachování platnosti právních jednání a jejich účinků a tím respektovat
vůli jednajících.
ZMPS reaguje na všechny změny, které se staly ve vývoji mezinárodního, a především
evropského práva od vydání ZPMSaP a taktéž na nové trendy. Naproti tomu, jak podotýká i
Růžička8, je patrná snaha českého zákonodárce, aby co nejvíce případů souvisejících s Českou
republikou bylo řešeno právě jejími orgány a podle jejího práva. Tento požadavek je patrný
např. u § 79 ZMPS, který bude nadále použitelný jen pro uznávání cizích rozhodnutí třetích
států: Cizí rozhodnutí ČR neuzná, pokud by bylo v rozporu s ust. § 78 o odúmrti. Je tím sledován
zejména nárok nabýt majetek, který na českém území leží. Ačkoliv nejde o výhradu veřejného
pořádku, jedná se v podstatě o podobnou myšlenku i stejný cíl. Zároveň je podobnost patrná
též u § 77 odst. 4 ZMPS, který nově umožňuje volbu práva použitelného pro dědické právní
poměry pořizovatelem závěti, ačkoliv je tato volba omezena pouze na právní řády, které mají k
zůstaviteli a k jeho majetku určitý vztah.
Nařízení Brusel IV a jeho dopad na dědické vztahy s mezinárodním prvkem
Po roce a půl platnosti ZMPS byla jeho aplikace v rámci právních vztahů uvnitř EU –
omezená již z předchozí doby řadou nařízení EU obsahujících přímo aplikovatelné kolizní
normy – potlačena významným harmonizačním předpisem pro soukromé právo členských zemí
EU, jímž je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012, o příslušnosti,
rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v
dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (nazývané někdy jako
„Nařízení Brusel IV“)9. Toto nařízení je mnohými autory považováno za dosud
nejambicióznější projekt v rámci mezinárodního práva soukromého, neboť po více jak

6

Jako příklad možno uvést judikáty ve věci 76/76 Di Paolo (1977), odst. 17–20 či ve věci C–102/91 Knoch
(1992), odst. 21 a 23.
7
Rozsudek NS Cdo 444/2004, k dispozici online na http://kraken.slv.cz/30Cdo444/2004
8
PAUKNEROVÁ, M. a RŮŽIČKA, K. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Praha: Univerzita Karlova
v Praze – Právnická fakulta, 2014, s. 139.
9
OJ L 201, 27. 7. 2012, p. 107–134.
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desetileté práci orgánů EU dospělo k unifikaci jak procesní, tak kolizní úpravy mezinárodního
dědického práva10.
V další části svého příspěvku bych chtěl nejprve stručně charakterizovat hlavní oblasti
úpravy, obsažené v nařízení, a poté se soustředit na to, do jaké míry se ZPMS aplikuje i nadále
vedle, resp. Spolu s nařízením na dědické vztahy s cizím prvkem uvnitř EU. Významné
hraniční ukazatele unifikované nařízením, se týkají především určení příslušnosti orgánů státu
k rozhodování o dědictví (je-li dán mezinárodní prvek) a stanovení práva rozhodného pro
dědění. Hlavním rozhodným kritériem pro určení příslušnosti soudních orgánů k rozhodování
o dědictví s mezinárodním prvkem je členský stát obvyklého pobytu zůstavitele v době jeho
smrti (čl. 4). Při určování místa obvyklého pobytu by měl orgán vedoucí dědické řízení provést
celkové posouzení životních okolností zůstavitele v letech před jeho smrtí a v době smrti a vzít
přitom v úvahu všechny podstatné faktické skutečnosti, zejména délku a pravidelnost pobytu
zůstavitele na území dotyčného státu a podmínky a důvody tohoto pobytu. Takto určené místo
obvyklého pobytu by mělo vykazovat úzký a trvalý vztah zůstavitele k dotyčnému státu. Jako
podpůrné kritérium určující příslušnost se v případě, kdy se místo obvyklého pobytu zůstavitele
v době smrti nenacházelo na území žádného členského státu, uplatní umístění majetku
zůstavitele Soudní orgány členského státu, resp. i jiné orgány vykonávající soudní pravomoc
ve věcech dědictví, jsou příslušné rozhodovat o celém dědictví. Jestliže však součástí dědictví
kromě majetku nacházejícího se v některém členském státě (nebo v nečlenském státě) je i
majetek nacházející se na území třetího státu a lze očekávat, že rozhodnutí o dědictví nebude v
tomto státě uznáno či prohlášeno vykonatelným, může soud, který vede řízení o dědictví, na
žádost účastníka takový majetek nebo jeho část vyloučit z projednávání dědictví11. Nyní k
určení práva rozhodného pro dědění. Soudy příslušné k rozhodování o dědictví, v němž je
obsažen cizí či mezinárodní prvek, nebudou vždy bezvýjimečně používat v řízení o otázkách
dědictví právo vlastního členského státu. Standardním rozhodným právem pro posouzení
dědění jako celku je právo státu, v němž měl zůstavitel svůj obvyklý pobyt v době smrti (nemusí
přitom jít o členský stát). Zůstavitel může zvolit jako rozhodné právo, jímž se bude řídit jeho
dědictví jako celek, právo kteréhokoliv státu, jehož je státním příslušníkem v době uskutečnění
volby nebo v době smrti. Volba práva se provádí v pořízení pro případ smrti, tj. závěti, společné
závěti nebo v dědické smlouvě, a to buď výslovným prohlášením, nebo formou nepřímé
zmínky, například odkazu na ustanovení určitého práva. S volbou rozhodného práva úzce
souvisí možnost volby příslušných soudů. Účastníci dědického řízení se mohou písemně (nebo
elektronickými prostředky umožňujícími trvalý záznam dohody) dohodnout, že dědictví
projednají soudy členského státu, jehož právo zůstavitel zvolil jako rozhodné (namísto soudů
členského státu, jejichž příslušnost je dána přímo nařízením).
A nyní k významné inovaci v evropském kolizním dědickém právu, jíž je evropské
dědické osvědčení. Nařízení Brusel IV jej zavádí ve své sedmé kapitole. Ačkoli vydání tohoto
dokumentu není povinné, nařízení by mělo sloužit zejména k usnadnění prokázání práv nebo
pravomocí osobám, které jsou s dědictvím spjaty, a to nejen jako dědicové. Toto poslání
osvědčení vyjádřili tvůrci Nařízení v preambuli: „Rychlé, usnadněné a účinné vypořádání
dědictví s přeshraničními dopady v Unii vyžaduje, aby dědicové, odkazovníci, vykonavatelé
dědictví či správci pozůstalosti měli možnost snadno prokázat své postavení nebo práva a
pravomoci v jiném členském státě, například v členském státě, kde se nachází majetek, který je
předmětem dědictví. To by jim mělo toto nařízení umožnit ustanovením o vytvoření jednotného
osvědčení…“12. V čl. 63 odst. 1 nařízení se přímo stanovuje jeho účel: „Účelem osvědčení je
10

Srov. např. ERBSOVÁ, H. Dědictví s mezinárodním prvkem po 17. 8. 2015 Daně a právo v praxi, 2015, č. 5;
FOREJTOVÁ, M. a M. ŠLEJHAROVÁ. Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem.
Bulletin advokacie, 2016, č. 3.
11
HARDING, M. Conflict of Laws Paperback, London and new Youk: Routledge 2014, s. 208 ad.
12
Viz odrážka 67 preambule k Nařízení.
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jeho využití dědici, odkazovníky majícími přímá práva k dědictví a vykonavateli závětí nebo
správci pozůstalosti, kteří v jiném členském státě potřebují prokázat svůj status nebo vykonávat
buď svá práva jako dědicové či odkazovníci, nebo své pravomoci jako vykonavatelé závětí či
správci pozůstalosti.“ V čl. 63 odst. 2 je dále uveden demonstrativní výčet prvků, k jejichž
prokázání může být osvědčení použito. Jde o prokázání:
1) statusu nebo práv jednotlivých dědiců, popřípadě jednotlivých odkazovníků uvedených
v osvědčení a jejich příslušných podílů na pozůstalosti;
2) přidělení konkrétní položky nebo položek, které jsou součástí pozůstalosti, dědici (či
dědicům), popřípadě odkazovníku (či odkazovníkům), uvedeným v osvědčení,
3) pravomoci osob uvedených v osvědčení vykonávat závěť či spravovat pozůstalost.
Osvědčení může prokazovat jednu z těchto skutečností nebo i více zároveň a tvůrce
nařízení použitím slova zejména naznačuje, že může sloužit taktéž k prokázání jiných
skutečností, které nejsou v nařízení přímo uvedeny.
Co se týče dopadu a významu evropského dědického osvědčení, Pauknerová uvádí tři základní
funkce osvědčení:
1) Zakládá předpoklad pravdivosti právního postavení a oprávnění dotčených osob, tedy
že osoba uvedená v osvědčení disponuje tam uvedenými právy nebo pravomocemi a že
uvedená práva nebo pravomoci nejsou předmětem jiných podmínek nebo omezení, než
stanoví samotné osvědčení.
2) Z vydaného oprávnění vyplývá, že určitá transakce příslušných osob s osobou
oprávněnou v důsledku předložení oprávnění byla uzavřena v dobré víře (ledaže tomu
tak nebylo).
3) osvědčení představuje platný dokument jako základ pro zápisy do příslušných rejstříků,
a má tedy legitimační účinek.13
Ačkoli osvědčení je dokumentem, který lze použít k zápisu majetku z pozůstalosti do
rejstříku v daném členském státě, a má tedy zdánlivě velkou sílu co do prokazatelnosti práv
osoby, která jej předkládá, nelze jej jednoznačně označit jako veřejnou listinou či soudním
rozhodnutím. Stejně tak nemůže být exekučním titulem ani dokumentem, který by odrážel
konečné řešení v otázce dědictví s přeshraničním prvkem. Tyto závěry vycházejí především z
preambule k nařízení, kde je zmíněno, že osvědčení není samo o sobě vykonatelným titulem,
ale mělo by mít především důkazní účinky. Navíc je zdůrazněno, že osvědčení nenahrazuje
vnitrostátní dokumenty existující pro podobné účely v jednotlivých státech, a to z toho důvodu,
aby byla dodržena zásada subsidiarity14.
Osvědčení je vydáváno na základě žádosti, kterou si může podat dědic, odkazovník
mající přímá práva k dědictví, vykonavatel závětí či správce pozůstalosti. Vydávajícím
orgánem v členských státech jsou soudy příslušné k rozhodování o dědictví podle Nařízení
Brusel IV, resp. též jiné orgány, nadané podle vnitrostátního práva pravomocemi zabývat se
dědickými věcmi (v ČR tedy notáři). Zvláštností tohoto osvědčení je, že se žadateli vydá pouze
jeho ověřená kopie, která má omezenou platnost15. Po jejím konci musí žadatel pro další
prokázání svého statusu požádat tentýž orgán o nové vydání ověřené kopie osvědčení.
Vydávající orgán musí navíc zaevidovat všechny osoby, jimž byla ověřená kopie vydána. Tento
systém je zaveden hlavně pro ten účel, že pokud dojde k opravě, změně, stažení osvědčení nebo
k pozastavení jeho účinků, je vydávající orgán povinen neprodleně uvědomit všechny osoby,
jimž byly ověřené kopie osvědčení vydány. V praxi se osvědčení využije kupř. v případě řízení
o dědictví po osobě, která měla obvyklý pobyt na území ČR a zanechala nemovitý majetek v
13

PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 277.
Odrážka 67 a 71 preambule k Nařízení.
15
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ČR a další nemovitý majetek na území Španělska. Zde se provede ohledně majetku v ČR zcela
běžné řízení o dědictví podle českých předpisů (rozhodným právem bude právo české a bude
dána i pravomoc českého soudu). Ohledně majetku ve Španělsku příslušný český orgán vydá
Evropské dědické osvědčení16.
Jak již bylo uvedeno, využití osvědčení není povinné, avšak vyvolává účinky ve všech
členských státech, aniž by se vyžadoval jakýkoli zvláštní postup. Nařízení Brusel IV přesně
stanoví, co má obsahovat žádost o vydání osvědčení, i co má obsahovat samotné osvědčení. V
praxi by mohlo osvědčení fungovat rychleji než prokazování pomocí zahraničních rozhodnutí
o dědictví, které ne všechny úřady nebo banky mohou znát, a musely by tak složitě ověřovat
pravost jejich původu. Tento záměr bude fungovat ale pouze za předpokladu, že na žádosti o
vydání budou kladeny pouze takové nároky, aby bylo možné je rozumně splnit, tedy že většina
žádostí nebude odmítnuta pro nesplnění vysoce formalizovaných požadavků, a také za
předpokladu, že všechny instituce, jimž se budou držitelé osvědčení prokazovat, budou
informovány o existenci tohoto dokumentu, budou seznámeny s tím, jak rychle ověřit jeho
pravost, a zároveň také s tím, jaké účinky osvědčení vyvolává.
Dopad Nařízení Brusel IV na aplikaci ZMPS
ZMPS jako východisko pro řešení dědických věcí s mezinárodním prvkem se po nabytí
účinnosti Nařízení Brusel IV dostal radikálně do pozadí. Odpovídá to i ustanovení zákona
samotného, podle něhož se se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv,
kterými je ČR vázána, a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie. Nařízení tudíž
vytěsnilo hlavu VIII ZMPS do pozadí. Neznamená to však, že by se ustanovení hlavy VIII stala
zcela obsolentním. I nadále se ustanovení ZMPS uplatní, a to v otázkách, které nepatří do věcné
působnosti Nařízení Brusel IV. O použitelnosti tohoto zákona vedle nařízení píše Růžička:
„Zákon se v otázce určení rozhodného práva uplatní pro formální platnost ústně provedených
pořízení pro případ smrti, která je podle čl. 1 odst. 2 písm. f) nařízení Brusel IV vyloučena z
oblasti jeho působnosti. Nadále zůstává použitelný i § 78 zákona, upravující odúmrť.
Ustanovení § 79 zákona je použitelné jen pro rozhodnutí vydaná v třetích nečlenských
státech“17. V případě odúmrti tak dle § 78 ZPMS zůstavitelova práva a věci nacházející se na
území České republiky připadnou České republice, pokud není žádný dědic. Rozhodnutí o této
otázce přísluší do pravomoci českých soudů. Co se týče formální platnosti ústně provedených
pořízení pro případ smrti, použije se ust. § 77 odst. 2 ZPMS, ke kterému se nově od 1. 1. 2014
připojilo i kritérium obvyklého pobytu v době pořízení závěti, dědické smlouvy nebo jiného
pořízení pro případ smrti. Vedle tohoto kritéria je však stanovena řada dalších alternativních
kolizních kritérií, a to z důvodu, aby platnost pořízení pro případ smrti byla co do formy nejvíce
zachována. ZMPS je pro aplikaci Nařízení Brusel IV potřebný i v dalších případech. Zákon se
použije např. ve věci prohlášení za mrtvého nebo za nezvěstného dle § 39 a 40, protože otázky
vztahující se ke zmizení, nepřítomnosti nebo předpokládané smrti fyzické osoby jsou z oblasti
působnosti Nařízení také vyloučeny. V těchto věcech se ZMPS snaží o uznávání pravomocných
cizích rozhodnutí domovského státu cizince nebo státu, v němž měl obvyklý pobyt.
Dalším příkladem, kdy se ZPMS uplatní i při použití Nařízení Brusel IV, je zakládání,
správa a rušení trustů, neboť jde opět o materii vyloučenou z působnosti Nařízení. Na tyto
případy se použije ust. § 73 ZPMS o svěřenských fondech, které primárně stanoví, že svěřenský
fond nebo obdobné zatížení se řídí právem určeným zakladatelem, pokud určené právo fond
16
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dědictvích“. Příručka je dostupná na internetu na adrese: http://www.nkcr.cz/doc/FINALprirucka_CNUEnarizeni_o_dedictvi_CS.pdf.
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upravuje nebo jinak lze ustanovení tohoto práva pro něj použít18. Vzhledem ke skutečnosti, že
svěřenský fond může být předmětem pořízení pro případ smrti, budou i tato ustanovení ZMPS
pravděpodobně často využívána spolu s Nařízením.
V české vnitrostátní úpravě a v úpravě Nařízení Brusel IV lze nalézt jisté paralely:
kromě již zmíněné podobnosti ve věci uznávání cizích rozhodnutí také např. v institutu
obvyklého pobytu zůstavitele jako východiska k určení dědického statutu. Tento přechod od
státní příslušnosti k obvyklému pobytu je ukázkovým případem trendu v právu, který započaly
již Haagské úmluvy19 (např. již zmíněná Haagská úmluva z 5. října 1961 o právu použitelném
na formu závětí) a sleduje ho jak evropská, tak i česká právní úprava (viz výše).
Pokud je mi známo, Nejvyšší soud ČR ještě v dědické věci v souvislosti se ZMPS, tedy novou
vnitrostátní právní úpravou, nerozhodoval. Stejně tak prozatím nebyl ZMPS projednáván v
souvislosti s děděním ani před Ústavním soudem ČR. Do ZPMS samotného však byla
zapracována judikatura, která se týkala předchozího ZPMSaP. Ve světle tak markantního
ústupu použitelnosti vnitrostátního práva bude však zajímavé po 17. srpnu 2015 sledovat vývoj
judikatury a porovnat ji s řešením podobných případů před Nařízením, a to i pokud půjde právě
o srovnání s případy řešenými ještě podle ZPMS.
Závěr
Nejen ve výše uvedeném případě hlavy VIII, ale i v řadě dalších oblastí úpravy je reálný
význam ZPMS snížen tím, že existuje přímo použitelná úprava práva EU, která má samozřejmě
v rámci své působnosti přednost a český zákon se tak neuplatní. Je tomu tak např. v oblasti
určení soudní pravomoci pro občanské a obchodní věci, kde se až na výjimky (např. případy,
kdy žalovaný má bydliště mimo EU a není dána výlučná příslušnost či jurisdikční dohoda ve
prospěch soudu členského státu EU) uplatní nařízení Brusel I (nařízení č. 44/2001), které
upravuje i problematiku uznávání a výkonu rozhodnutí z jiných zemí EU (uznávání a výkon
rozhodnutí ze zemí mimo EU se však bude řídit ZPMS, neexistuje-li ve vztahu k dané zemi
mezinárodní smlouva tuto otázku řešící). Pro určení rozhodného práva pro smluvní a
mimosmluvní závazky se pak místo ZPMS použije nařízení Řím I (č. 593/2008), respektive
nařízení Řím II (č. 864/2007). I tak však stále zůstávají četné oblasti materiální úpravy, kde se
ZPMS použije (úprava na úrovni EU buď chybí, anebo není pro ČR závazná) a jeho přínos se
tak neomezuje jen na úpravu obecných otázek mezinárodního práva soukromého. Z toho plyne,
že chce-li být právnická veřejnost na aplikaci rekodifikovaného soukromého práva v ČR plně
připravena, musí svou pozornost věnovat i tomuto zákonu.
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Analýza rizik použití redukovaného puškového náboje ráže 7,62x51 proti
člověku
Risk analysis using reduced 7.62x51 rifle cartridges against man
Ludvík Juříček1, Martin Ficek2
Abstrakt
Příspěvek popisuje kazuistiku skutečného případu střelných poranění způsobených plastovou
střelou cvičného puškového náboje ráže 7,62 x 51 (Standard NATO) po výstřelu z kulové
zbraně jiné ráže, než na jakou je náboj komorován. Autoři seznamují odbornou veřejnost s
konstrukčními a balistickými parametry výše uvedeného náboje získanými vlastním šetřením.
Na základě provedených střeleckých experimentů a balistického měření byly získány základní
údaje o časové závislosti tlaku v hlavni zkušební hlavně p = f (t), spolu s hodnotou dosaženého
tlakového maxima pmax. Hodnoty počáteční rychlosti střely v0 a hodnoty rychlostí ve
vzdálenostech X = 5, 15, 30, 50 a 100 m před ústím zkušebního balistického měřidla a použité
dlouhé kulové zbraně ráže 8 x 57 JS umožnilo komparaci ranivého potenciálu, představovaného
kinetickou energií střely obou posuzovaných zbraňových systémů. Výsledkem je porovnání
naměřených hodnot kinetických energií střely s rozsahem a klinickou závažností způsobených
střelných poranění.
Klíčová slova
Cvičný puškový náboj, plastová jednotná střela (projektil), ranivý potenciál, ranivý účinek,
střelné poranění, terminální balistika, experimentální ranivá balistika.
Abstract
The paper is focused on case report of gunshot wounds caused by plastic bullet of the rifle
testing ammunition cal. 7.62 x 51 (Standard NATO) fired from the rifle of different caliber.
The authors revealed the technical parameters and own ballistic attributes of this ammunition.
According to the experimental shooting results and ballistic evaluation the testing barrel
pressure changes p = f (t) in time has been obtained together with maximum pressure value
(pmax). The value of the bullet firing velocity v0 and velocity on 5, 15, 30, 50 and 100 m distance
(X = 5, 15, 30, 50 and 100 m) in front of the muzzle of ballistic measure using the testing long
rifle cal. 8 x 57 JS allowed the wounding potential comparison of bullet kinetic energy of two
weapon systems. The result is the bullet kinetic energy comparison with range of effects and
clinical gunshot wound seriousness.
Keywords
Testing rifle bullet, plastic bullet, wounding potential, wounding effect, gunshot wound,
terminal ballistics, experimental wound ballistic.
Seznam použitých označení
d - průměr střely (ráže) [m]
ed - měrná energie střely [J.m-2]
lq - délka střely [m]
lnc - délka nábojnice [m]
mnb - hmotnost náboje [kg]

c - balistický koeficient střely [m2.kg-1]
in - součinitel tvaru střely [1]
lnb - celková délka náboje [m]
mq - hmotnost střely [kg]
p - hybnost střely [kg.ms-1]
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pmax - maximální tlak v NK [MPa]
sn - dráha střely (hloubka vniku) v NM [m]
v0 - počáteční rychlost střely [m.s-1]
Ed - dopadová kinetická energie střely [J]
Nc - jednosložkový nitrocelulózový prach
X - vzdálenost střelby [m]
δ - úhel náběhu [°]

p(t) - průběh tlaku v závislosti na čase [MPa]
vd - dopadová rychlost střely [m.s-1]
Cp - průřezové zatížení střely [kg.m-2]
MRS - malorážová střela
SBZ - střední bod zásahu
ZB - záměrný bod
ω - hmotnost výmetné prachové náplně [kg]

Úvod
V měsíci srpnu roku 2016 v době kolem 16:00 hod. došlo v prostoru jednorázové
střelnice ke střelnému poranění tří osob při konání rekonstrukce událostí bitvy u Zborova z
období 1. světové války. Na základě vyšetřování orgánů Policie ČR bylo zjištěno, že k
uvedenému skutku došlo při střelbě z pušky Mauser zn. Erfurt vz. 98, ráže 8x57 IS k použití
dvou typů puškových plastových nábojů ráže 7,62x51, na které uvedená zbraň není
komorována. Ke střelbě byly použity jednak povolené cvičné náboje dané ráže, ale také
redukované náboje s celoplastovou střelou, jejichž použití je pro danou střelnici zakázáno.
Šetřením bylo zjištěno, že v uvedený den došlo v důsledku zásahu plastovou střelou
redukovaného puškového náboje ráže 7,62x51 (lovecký ekvivalent 308 Winchester) ke
střelnému poranění tří osob mužského pohlaví ve věku 39 až 47 let. Ve dvou případech se
jednalo o střelná poranění typu zástřel, kdy byly z podkoží vyjmuty plastové střely [5]. V
jednom případě došlo k pouhému nastřelení plastovou střelou, nedisponující dostatečnou
energii k proniku oděvem a kožním krytem poškozeného. Ve všech případech byla tato
poranění doprovázena vznikem hematomu velikosti cca 5x5 cm, a to střelou bez viditelných
stop (markant) na svém povrchu. Všichni výše uvedení poškození byli ještě týž den odborně
ošetřeni lékařem chirurgické ambulance a po ošetření propuštěni do domácího léčení.
Úloha znalce z oboru střelivo a výbušniny, se specializací na ruční palné zbraně a jejich
účinky, munici a její účinky, ranivou balistiku, při posuzování daného případu, byla vymezena
otázkami vyšetřujícího komisaře na znalce a spočívala ve znaleckém zkoumání typu,
konstrukčních a balistických parametrů puškových nábojů a jejich zbytků zajištěných na místě
ukázky, kvantifikaci ranivého potenciálu plastové střely a predikce vývoje a klinické závažnosti
střelných poranění zasažených osob [6]. Součástí znaleckého zkoumání byla rovněž analýza
rizik při použití tohoto náboje proti člověku ve spojení se střelbou na konkrétní vzdálenost,
charakter prostředí střelnice a typ použité dlouhé palné zbraně.
Výslechy poškozených, obviněného a svědků
Bezprostředně po incidentu byli vyslechnuti jednak všichni tři poškození,
předpokládaný střelec (obviněný) a také další svědci, kteří se zúčastnili výše uvedené
rekonstrukce bitvy. Poškození podrobně popsali podmínky vzniku střelných poranění a jejich
následnou činnost. Shodně uvedli směr střelby, ale nikdo z nich nebyl schopen upřesnit
konkrétní vzdálenost, z níž se střílelo. Pouze střelec upřesnil, že ze své pušky Mauser zn. Erfurt
vz. 98 ráže 8 x 57 IS střílel na figuranty v režimu chůze v úseku vzdáleností 100 až 50 m od
obranné linie. Jako jediný tedy uvedl, že pod hranicí 50 m již nestřílel. Bylo tedy zřejmé, že při
hodnocení balistických charakteristik, bude nutné se zaměřit na hodnocení chování
redukovaného puškového náboje modré barvy s celoplastovou střelou (obr. 1 vlevo).
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Obr. 1 vlevo - puškové redukované náboje ráže 7,62x51 (Plastic Training Ammunition)
Vpravo - konverzní díly na útočnou pušku G 3 (Heckler & Koch)
Zdroj: Juříček 2016
Charakteristika a použití redukovaného náboje
Redukovaný puškový náboj s plastovou střelou patří do velké skupiny střelných
kinetických zbraňových systémů. Tato skupina zbraní v současné době zřejmě patří mezi
nejrozšířenější systémy díky svému velmi jednoduchému konstrukčnímu principu, kdy
využívají dopadovou kinetickou energii vystřelovaných neletálních (nesmrtících) projektilů3.
V případě střel vyrobených z plastu nebo tvrzené pryže je jejich průbojný účinek prakticky
nulový, ačkoliv disponují relativně vysokou dopadovou energií. Tyto střely jsou konstruovány
tak, aby nezpůsobily zasaženému člověku víc než podlitinu (hematom), avšak při zásahu z
bezprostřední blízkosti do nekrytých anatomických částí těla člověka, mohou způsobit vážné
poranění nebo i smrt [6].
Tyto střelné systémy využívající kinetické působení střely v cíli zahrnují náboje do
běžně používaných služebních zbraní a speciální zbraňové systémy navržené pouze k jejich
využití jako neletální prostředky bez možnosti vystřelení letální (smrtící) střely standardní
konstrukce. Koncepce neletálního střeliva běžných ráží umožňuje použití v reálné zbrani buď
přímou záměnou za ostré střelivo, nebo po namontování konverzní sady (obr. 1 - vpravo) pro
daný typ zbraně a ráži. Důvody použití konverzních dílů v některých případech spočívají
především v odlišnosti průběhu vnitrobalistických veličin v průběhu výstřelu způsobené nižší
hmotností střely, jiným množstvím výmetné prachové náplně a také použití netradičního
materiálu střely.
Na druhé straně existují náboje sloužící k výcviku reálné střelby na větší vzdálenosti,
které sice také mohou využívat plastové střely, nicméně rychlosti a energie, které tyto střely
dosahují, jsou z důvodu vyšší přesnosti a dálky střelby vyšší a tudíž tyto střely představují pro
zasažené osoby reálné nebezpečí. Tuto skupinu nábojů reprezentuje také posuzované plastové
výcvikové střelivo4 německé firmy DAG5. Jedná se o střelivo využívající plast nejen jako
materiál střely, ale plast zde tvoří z velké části také nábojnici. Tyto náboje neumožňují střelbu
v poloautomatickém režimu střelby, a proto slouží čistě k nácviku přesnosti střelby, nikoliv
k výcviku manipulace se zbraní. I když se v tomto případě jedná o náboj s lehkou plastovou
střelou, lze s ním vést poměrně přesnou střelbu až do vzdálenosti 300 m. Náboj je dimenzován
pro udělení velmi vysoké počáteční rychlosti střele, protože ta díky své nízké hmotnosti
(výrazně pod 1 g) na dráze letu rapidně zpomaluje. Zároveň se střelba s tímto druhem náboje
3

Lze se také v praxi setkat s označením porážecí nebo dokonce obuškové střely.
7,62x51 mm Plastic Training Ammunition.
5
Deutsche Angestellten Gewerkschaft.
4
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vyznačuje minimálním zpětným rázem, což z něj dělá velmi oblíbený prostředek pro výcvik
mířené střelby.
Popis hodnocených nábojů
Při popisu nábojů bylo nutné se zaměřit, kromě redukovaného puškového náboje
vyrobeného z modrého plastu, také na náboje cvičné v tmavě zelené a černé barvě plastu, které
jsou běžně dostupné na trhu v České republice.
Redukovaný puškový náboj ráže 7,62x51 (modrý plast)
Označení náboje na balení: 308 Winchester (Plastic Training Ammunition).
Stručný popis náboje: Jedná se o náboj určený pro výcvik ve střelbě z dlouhých palných zbraní.
Náboj se skládá z plastového výlisku střely a těla nábojnice (jeden kus), prachové náplně
(jednosložkový nitrocelulózový prach ve formě plných zrn – krátký váleček) a duralového dna
nábojnice se zápalkou, které v nábojnici uzavírá vnitřní spalovací prostor (obr. 2).
Výrobce náboje:Analyzovaný kus byl vyroben firmou Dynamit Nobel A-G, Troisdorf,
Německo. Výrobní série - DAG 96H0629.
Dovozce nábojů (distribuční firma): Na civilní trh byly náboje uvedeny firmou Sabine
Schneider, Německo. Náboj je označen šablonováním na plastovém těle nábojnice a jejím
kovovém dně (obr. 2 - vpravo). Na trh České republiky jsou náboje distribuovány nejrůznějšími
dovozci a prodejci zbraní a střeliva ve volném (sypaném) balení v polyetylenovém sáčku po
250 ks. Do každého sáčku je vložen příbalový leták (štítek) s varováním (upozorněním a
návodem k použití pro uživatele.

Obr. 2 Plastový puškový náboj ráže 7,62 x 51. Vlevo – podélný řez nábojem, vpravo – dnová
část náboje se značením (šablonováním) náboje.
Zdroj: Juříček 2016
Cvičný puškový náboj ráže 7,62x51 (tmavě zelený nebo černý plast)
Označení náboje na balení: 308 Winchester cvičný (celodutá plastová konstrukce).
Stručný popis náboje:Jedná se o akustický puškový náboj určený pro výcvik ve střelbě z
automatických zbraní. Náboj se skládá z dutého plastového výlisku těla náboje, který je ve své
přední části na předním pseudoogiválu zeslaben čtyřmi podélnými zářezy, prachové náplně a
kovového dna nábojnice se zápalkou, které v nábojnici uzavírá vnitřní spalovací prostor s
prachovou náplní (obr. 3).
Výrobce nábojů: Analyzovaný kus byl vyroben firmou Dynamit Nobel A-G, Troisdorf,
Německo. Výrobní série - DAG 96H0629.
Dovozce nábojů (distribuční firma): Na civilní trh byl náboj uveden firmou Sabine Schneider,
Německo. Náboj je označen na těle nábojnice (plastová část).
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Obr. 3 Plastové puškové cvičné náboje ráže 7,62x51. Vlevo – celkový pohled na náboje,
vpravo – je vidět zeslabení (zářez) předního ogiválu plastového náboje
Zdroj: Juříček 2016
Konstrukční a balistické charakteristiky náboje
Konstrukční charakteristiky náboje
Mezi základní konstrukční parametry posuzovaných nábojů se řadí: ráže náboje d,
celková hmotnost náboje mnb, celková délka náboje lnb, hmotnost střely mq, délka střely lq,
hmotnost výmetné prachové náplně ω a průřezové zatížení střely Cp. [1].
Z důvodu nedostatku základních konstrukčních a balistických charakteristik nábojů bylo
přistoupeno k měření a vážení nábojů v jejich úplné sestavě (tab. 1). Poté byla od těla modrého
redukovaného náboje oddělena plastová střela, vysypán bezdýmný prach a nakonec bylo
vyjmuto jeho kovové dno (tvrzený dural) se zápalkou, pro měření a vážení všech oddělených
částí sestavy náboje (obr. 4 – dole). Cvičný puškový náboj, vyrobený ze zeleného, příp. černého
plastu, byl pouze podélně rozříznut a pořízena fotodokumentace (viz obr. 4 - nahoře).
Tab. 1 Základní konstrukční charakteristiky puškových nábojů ráže 7,62x51.(Lovecký
ekvivalent 308 Winchestr.)
Konstrukční parametry náboje
Ráže

Označení Rozměr

Náboj
redukovaný

Náboj
cvičný

d

[mm]

7,62

7,62

Celková hmotnost náboje

mnb

[g]

9,5

8,7

Celková délka náboje

lnb

[mm]

68,1

69,7

Hmotnost střely

mq

[g]

0,64

-

Délka střely

lq

[mm]

17

-

Hmotnost prachové náplně

ω

[g]

0,84

0,68

Cp

[g.cm-2]

0,4732

-

Průřezové zatížení střely
Zdroj: Juříček 2016
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Obr. 4 Puškové plastové náboje ráže 7,62x51. Nahoře – cvičný puškový náboj, dole –
redukovaný náboj s mechanicky oddělenou plastovou střelou a vysypaným bezdýmným
prachem
Zdroj: Juříček 2016
Balistické charakteristiky redukovaného náboje
Obecná charakteristika balistických charakteristik malorážové střely (MRS):
K základním charakteristikám balistického výkonu MRS obecně patří kinetická energie
střely Ed [J], kterou střela disponuje v okamžiku dopadu na cíl nebo dopadová měrná energie
ed, (kinetická energie střely Ed vztažená na jednotku plochy jejího příčného průřezu S, hustota
energie) [J.m-2], kterými střela disponuje v okamžiku zásahu cíle. Tyto balistické
charakteristiky umělohmotné střely se mohou stát, stejně jako u střel standardní konstrukce,
mírou jejich ranivého potenciálu [2]. Někteří autoři, jako kritérium ranivosti MRS, zavedli její
hybnost p [kg.m.s-1], kterou střela disponuje v okamžiku dopadu na cíl (rychlost střely zde
vystupuje v první mocnině). Je zřejmé, že tento přístup je značným zjednodušením, protože
ranivý účinek střely v cíli závisí, vedle její dopadové kinetické energie nebo její měrné energie,
na celé řadě dalších faktorů, proto se takto navržená kritéria používala především za účelem
hodnocení zastavujícího účinku (Stopping Power) MRS 6 vystřelovaných z KKZ určených pro
obranu [2].
Lze je vypočítat podle následujících vztahů:
Ed 

ed 

mq  v d2
2

Ed
,
S

[J],

(1)

[J.m-2]

(2)

[kg.ms-1]
(3)
Bohužel přesné údaje dopadových rychlostí střel, nutné k jejich výpočtu, nejsou běžně
k dispozici. Bylo proto nutné připravit a realizovat sérii střeleckých experimentů k jejich
získání. S ohledem na konstrukci a určení posuzovaných nábojů a snahou o vypracování
analýzy rizik spojených s případným zásahem člověka umělohmotnou střelou vystřelenou z
podkritické vzdálenosti se autoři zaměřili na stanovení závislosti stupně tkáňového poškození
(klinické závažnosti střelného poranění) na reálné experimentálně zjištěné úrovni dosažené
kinetické energie plastové střely [3].
p  mq  v d .

6

MRS – malorážová střela vystřelovaná z KKZ (krátká kulová zbraň).
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Vlastní balistická měření
Z důvodu nedostupnosti hodnot základních balistických parametrů posuzovaného
malorážového zbraňového systému tvořeného puškou Mauser Erfurt model 98 ráže 8x57 IS
a redukovaným puškovým plastovým nábojem ráže 7,62x51 (308 Winchester) a údajů
o chování tohoto systému v průběhu výstřelu bylo nutné vyžádání spolupráce s firmou
Prototypa-ZM, s.r.o. Brno, Hudcova 533/78c, 612 00 Brno na zajištění střeleckých experimentů
s výše uvedeným systémem.
Toto experimentální měření bylo realizováno dne 8. 12. 2016 na základě objednávky
č. 001/2016 podané znalcem dne 18. 11. 2016.
Střelecká zkouška (zakázka č. 3394.3.01/16) a její obsahová náplň:
Název zkoušky: Střelecká zkouška redukovaných nábojů ráže 7,62 x 51 (modrý plast).
Datum zkoušky: 8. 12. 2016
Vedoucí zkoušky: Ing. Roman PLAČEK
Na zkoušce byli přítomni: doc. Ing. Ludvík JUŘÍČEK, Ph.D., Ing. Petr PĚCHOUČEK
a Ing. Ivo ADAM.
Cíle střelecké zkoušky:
 Měření maximálního tlaku v nábojové komoře pmax a rychlosti střel v5.
 Měření a porovnání rychlosti střely na dráze letu (do vzdálenosti 100 m) pro střelbu
z balistické hlavně a zbraně.
 Orientační vyhodnocení přesnosti při střelbě z balistické hlavně a pušky.
 Orientační vystřelení plastových nábojů 7,62x51mm v provedení „cvičný.
 Hodnocení účinku střely střelbou na mýdlový blok.
Zkoušené předměty:
 Redukovaný puškový náboj ráže 7,62x51; série DAG 96H0629.
 Puška Mauser „Erfurt“ model 98; ráže 8x57 IS; výrobní číslo rámu: 8902.
Použité měřicí přístroje a materiál:
 Balistický analyzátor KISTLER typ 2519A44.
 Piezoelektrický snímač tlaku KISTLER 6215.
 Optická hradla WLS03.
 Dopplerův radar pro měření rychlosti střel DRS-1.
 Univerzální závěr UZ2002.
 Balistická tlaková hlaveň 7,62 x 51 dle standardu NATO, v. č. 1017.
 Střelecký stend STZA12 a propojovací kabeláž.
 Zkušební substituční homogenní mýdlový blok (transparentní glycerinové mýdlo).
Experimentální měření tlaku pmax a rychlosti střely v5
Podmínky střelecké zkoušky
Zkouška proběhla v prostorách firmy Prototypa-ZM, s.r.o. na kryté střelnici (100 m
střelecký tunel). Bylo stříleno z balistické tlakové hlavně (hlaveň pro měření EPVAT) ráže
7,62x51 mm NATO (výrobní číslo 1017). Balistická hlaveň byla uložena v univerzálním závěru
UZ 2002, který byl upnut na střeleckém stendu STZA 12. Měření rychlosti bylo provedeno
pomocí optických hradel WLS03 a radaru DRS-1. Snímání tlaku bylo uskutečněno
piezoelektrickým snímačem KISTLER 6215 (odběr pouze na ústí nábojnice – pozice podle
NATO).
Výsledky a hodnocení střelecké zkoušky
Nejdříve byly pro potřeby porovnání výsledků vystřeleny tři referenční náboje
standardní konstrukce ráže 7,62x51 FMJ (mq = 9,6 g), série 320-GGG-09 (rána č. 1 až 3).
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Stříleno bylo ze zbraně UZ2002 s tlakoměrnou balistickou hlavní č. 1701. Výsledky
naměřených balistických parametrů v5 a pmax jsou uvedeny v tab. 2.
Tab. 2 Hodnoty naměřených charakteristik v5 a pmax referenčních nábojů ráže 7,62x51 NATO,
série 320-GGG-09 (mq = 9,6 g).
v5

pmax

[m.s-1]

[MPa]

Rána číslo 1
Rána číslo 2
Rána číslo 3

816,3
815,7
815,3

285,2
280,8
281,9

Průměrná hodnota
Max.
Min.
Delta (rozdíl)

815,8
816,3
815,3
1,1

282,6
285,2
280,8
4,4

Rána číslo

Zdroj: Juříček 2016
Potom bylo ze stejné zbraně a hlavně vystřeleno osm ran (rána č. 4 až 11) redukovaných
plastových nábojů ráže 7,62x51, série DAG 96H0629. Výsledky naměřených balistických
parametrů v5 a pmax jsou uvedeny v tab. 3.
Naměřené hodnoty rychlostí střel v5 ve vzdálenosti 5 m před ústím balistické hlavně
(FMJ kovové a modré plastové) a dosažených hodnot maximálního tlaku pmax v nábojové
komoře (NK), je zřejmý vliv hmotností střel (mq = 0,64 g, oproti 9,6 g) testovaných nábojů na
dosažené hodnoty rychlosti. Plastové střely redukovaného náboje dosahují výrazně vyšší
rychlosti než střely FMJ letálních referenčních nábojů a to i při méně než polovičních hodnotách
dosahovaného maximálního tlaku v nábojové komoře. Za zmínku stojí rovněž výrazně vyšší
rozptyl hodnot měřených parametrů redukovaných plastových nábojů, série DAG 96H0629
oproti nábojům referenčním (letálním), série 320-GGG-09 (mq = 9,6 g).
Tab. 3 Hodnoty naměřených charakteristik v5 a pmax redukovaných nábojů ráže 7,62x51, série
DAG 96H0629.
v5

pmax

[m.s-1]

[MPa]

Rána číslo 4
Rána číslo 5
Rána číslo 6
Rána číslo 7
Rána číslo 8
Rána číslo 9
Rána číslo 10
Rána číslo 11

1 329,8
1 270,5
1 317,3
1 323,6
1 305,8
1 317,5
1 324,4
1 304,3

121,5
107,5
124,1
129,3
117,2
123,1
126,0
121,7

Průměrná hodnota
Max.
Min.
Delta (rozdíl)

1 311,6
1 329,8
1 270,5
59,4

121,3
129,3
107,5
21,8

Rána číslo

Zdroj: Juříček 2016
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Porovnání rychlosti střely na dráze letu vystřelené ze zkušební balistické hlavně a pušky
Mauser „Erfurt“, model 98 redukovaným nábojem ráže 7,62x51
Podmínky střelecké zkoušky
Střelba proběhla ze zkušební balistické hlavně a pušky Mauser „Erfurt“, model 98.
Měření rychlosti bylo provedeno balistickým radarem DRS-1 pracujícím na Dopplerově
fyzikálním principu. Původní úmysl, měření rychlosti plastové střely na delší vzdálenosti, byl
nakonec značně redukován. Po úvodních výstřelech a hodnocení jejich přesnosti nás nakonec
vedly ke zkrácení dálky střelby na X = 50 m. Pokud byla plastová střela vystřelena místo z
balistické hlavně z pušky, nebyla pro delší vzdálenosti použitým měřícím systémem kvůli její
nestabilitě letu měřitelná. Průměrná střela vystřelená z pušky má na vzdálenosti 50 m rychlost
222 m.s-1, což odpovídá vzdálenosti 77 m při střelbě z balistického měřidla. Vše je dobře patrné
z obr. 5, který znázorňuje závislosti poklesu rychlosti plastové střely redukovaného náboje ráže
7,62x51 (modrý plast) na dráze letu vystřelené z balistické hlavně a posuzované pušky Mauser
„Erfurt“, model 98.
Výsledky a hodnocení střelecké zkoušky
Naměřené hodnoty rychlostí střel byly zpracovány do tab. 4. Z naměřených rychlostí je
patrné, že redukovaný náboj 7,62x51 použitý v komoře pro náboj 8x57 IS (puška Erfurt, model
98) vykazuje nižší rychlosti vlivem použití náboje ve zbrani, která na něj není komorována.
Nesprávná exploatace náboje je patrná také ze stavu vystřelených nábojnic viz obr. 6 (podélně
roztržené krčky nábojnic). Plastová střela vypálená z pušky Erfurt vykazovala také známky
nestability projevující se jak rozdílným poklesem rychlosti jednotlivých střel na dráze vůči
balistickému měřidlu ráže 7,62x51, tak značným rozptylem zásahů na svislém terči (viz kap.
5.3). Zajímavé je rovněž porovnání rozdílu mezi maximální hodnotou počáteční rychlosti
plastové střely redukovaného náboje vystřelené z balistické hlavně (v0 = 1 438,4 m.s-1) a její
minimální hodnotou dosaženou výstřelem z pušky (v0 = 943,0 m.s-1). V tab. 4 jsou hodnoty
zvýrazněny růžovou barvou.
Získané hodnoty rychlostí střel na jednotlivých dílčích vzdálenostech jejich letu
umožnily snadno numericky dopočítat pokles rychlosti střely na 1 m dráhy, a to jak pro střelbu
vedenou z pušky, tak také z balistické hlavně. Tento zajímavý parametr, který je uváděn v
metrech za sekundu na metr umožňuje snadno dopočítávat rychlost pro různé vzdálenosti bez
integrace průběhu rychlosti. Grafické vyjádření závislosti poklesu rychlosti na okamžité
rychlosti (obr. 7 a 8) byla v obou případech provedena aproximací polynomem 2. stupně, což
se s ohledem na prakticky dosažené rozptyly hodnot okamžitých rychlostí, jevilo jako
dostačující.
Z naměřených dat byl tak určen pokles rychlosti na 1 m vzdálenosti v závislosti na
rychlosti. Tato závislost nejlépe určuje (při více naměřených průbězích), zda je střela za letu
stabilní a lze následně rovněž určit průběh koeficientu čelního odporu střely v závislosti na
rychlosti Cx = f(v). Protože je u pušky Mauser větší pokles rychlosti na 1m vzdálenosti pro
stejnou rychlost než u balistického měřidla (například pro pušku je pokles při rychlosti 800 m.s1
30 m.s-1.m-1 a pro balistické měřidlo pak jen 26 m.s-1.m-1) a to při menším rozptylu hodnot,
lze tvrdit, že je střela vystřelená z pušky méně stabilní než střela vystřelená z balistického
měřidla.

140

Obr. 5 Porovnání poklesu rychlosti plastové střely redukovaného náboje ráže 7,62 x 51
(modrý plast) vystřelené z balistického měřidla (černá křivka) a pušky Mauser „Erfurt“,
model 98 (hnědá křivka)
Zdroj: Juříček 2016
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Tab. 4 Rychlosti plastových střel v závislosti na dráze letu (do vzdálenosti X = 50 m)

10

v0
m.s

v5
-1

m.s

v0
-1

m.s

v15
-1

m.s

-1

v20
m.s

-1

v25
m.s

-1

v30
m.s

-1

v35
m.s

-1

v40
m.s

-1

v45
m.s

v50

-1

m.s-1

1 434,6

1 333,4

1 142,8

984,8

841,6

720,2

611,2

521,6

449,9

389,0

345,7

1 438,4

1 305,5

1 130,9

978,8

828,1

712,5

607,3

520,8

447,5

385,1

338,8

1 420,0

1 326,4

1 150,0

991,5

846,1

722,8

619,1

527,8

452,4

389,6

342,0

1 425,6

1 339,6

1 157,0

996,3

846,8

730,8

624,4

533,7

456,7

396,2

349,5

1 412,5

1 304,1

1 131,5

967,1

826,7

710,3

605,0

517,5

446,9

388,6

341,2

1 059,0

877,4

708,9

586,2

494,3

423,2

365,1

325,9

300,8

283,5

-

1 045,0

871,1

711,7

592,3

503,0

432,0

375,0

333,3

308,4

292,1

275,9

943,0

856,5

666,1

545,6

460,5

394,4

346,4

310,4

291,3

273,9

-

1 024,0

925,2

779,0

664,5

565,0

483,6

399,0

343,6

313,4

292,8

275,4

1 016,5

806,3

622,2

503,2

420,7

354,9

304,3

256,2

239,6

224,2

-

Zdroj: Juříček 2016
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Obr. 6 Porovnání stavu plastových nábojnic redukovaného puškového náboje ráže
7,62x51, série DAG 96H0629 po výstřelu. Vlevo – nábojnice vystřelené z balistické hlavně,
vpravo – nábojnice vystřelené z pušky Mauser „Erfurt“, model 98
Zdroj: Juříček 2016

Obr. 7 Pokles rychlosti plastové střely redukovaného puškového náboje ráže 7,62x51
na 1 m vzdálenosti při střelbě z balistické hlavně (balistického měřidla)
Zdroj: Juříček 2016
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Obr. 8 Pokles rychlosti plastové střely redukovaného puškového náboje ráže 7,62x51 na 1 m
vzdálenosti při střelbě z pušky Mauser „Erfurt“
Zdroj: Juříček 2016
Hodnocení přesnosti (rozptylu) střelby ze zkušební balistické hlavně ráže 7,62x51
a pušky Erfurt, model 98 ráže 8x57 IS
Podmínky střelecké zkoušky
Pro účely vytvoření rámcové představy o přesnosti střelby redukovaného náboje ráže
7,62x51 v pušce Mauser „Erfurt“, model 98 a nominálního balistického měřidla byla provedena
orientační zkouška přesnosti střelby. Nejdříve bylo vystřeleno z balistické hlavně na vzdálenost
100 m (provedeno v rámci střelecké zkoušky, kap. 5.1). Poté bylo stříleno z pušky na vzdálenost
50 m. Na tuto vzdálenost nebylo možné vlivem naprosté nepřesnosti pušky zasáhnout svislý
papírový terč o ploše 1x1 m. Proto bylo dále pokračováno ve střelbě na poloviční vzdálenost
25 m. Výsledky jsou uvedeny v bodu 5.3.2.
Výsledky a hodnocení střelecké zkoušky
Ze získaných nástřelek byl potvrzen předpoklad, že plastová střela bude přesnější při
střelbě z balistické zbraně, komorované na odpovídající náboj ráže 7,62x51, než z pušky Erfurt
ráže 8x57 IS. Jednotlivé zásahy, řešení jejich rozptylu a vyhodnocení středního bodu zásahu
(SBZ) jsou patrné z obr. 9 a 10 (nástřelky). Při kontrole zásahů na papírovém terči bylo také
zjištěno, že zásahy od střel vystřelených z pušky Erfurt, vykazovaly v některých případech
oválný tvar zásahu, což svědčí o jejich určité nestabilitě pohybu.
a) Orientační střelecká zkouška rozptylu střelby redukovaným nábojem ze zkušební
balistické hlavně ráže 7,62x51
Střelecká zkouška byla zaměřena na měření rychlosti střely ve vzdálenosti 25 m před
ústím balistické hlavně v25 a přesnosti střelby. Střelba byla realizována redukovanými náboji
ráže 7,62 x 51, série DAG 96H0629 z balistické (zkušební) hlavně, v. č. 1017.
Výsledky střelby uvádí tab. 5 a obr. 9.
b) Orientační střelecká zkouška rozptylu střelby redukovaným nábojem z pušky Mauser
„Erfurt“ ráže 8x57 IS
Střelecká zkouška byla stejně jako v předchozím případě zaměřena na měření rychlosti
střely ve vzdálenosti 25 m před ústím balistické hlavně v25 a přesnosti střelby. Střelba byla
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rovněž provedena redukovanými náboji ráže 7,62x51, série DAG 96H0629, tentokrát ale z
pušky Mauser (Erfurt) model 98 ráže 8x57 IS, v. č. rámu 8902, která není na hodnocené náboje
komorována. Výsledky střelby jsou uvedeny v tab. 6 a obr. 10.

mm

Tab. 5 Rychlost střely v25 a souřadnice bodů zásahu X a Y po střelbě ze zkušební balistické
hlavně ráže 7,62x51
Rameno
Souřadnice zásahů TARGET
směrnice
v25
Rána číslo
Poznámka
X
Y
R
[m.s-1]
[mm]
[mm]
[mm]
Rána číslo 1
720,2
58,0
80,0
38,5
Rána číslo 2
712,5
62,0
17,0
40,4
500
Rána číslo 3
722,8
130,0
22,0
54,8
Rána číslo 4
730,8
68,0
52,0
15,6
Rána číslo 5
710,3
100,0
85,0
37,6
Průměr
719,3
Max.
730,8
400 710,3
Min.
Rozdíl (Δ)
20,5
SD
8,25
30,77
31,60
Obdélník zásahů
130,0
85,0
Poznámka: SBZ: X = 83,6 mm, Y = 51,2 mm, R50 = 37,4 mm, R100 = 54,8 mm.
Zdroj: Juříček 2016
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Obr. 9 Rozptyl bodů zásahu na svislém terči a poloha SBZ po střelbě ze zkušební balistické
hlavně ráže 7,62x51
Zdroj: Juříček 2016
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Tab. 6 Rychlost střely v25 a souřadnice bodů zásahu X a Y po střelbě z pušky Mauser „Erfurt“,
model 98 ráže 8x57 IS
Rameno
Souřadnice zásahů
směrnice
v25
Rána číslo
Poznámka
X
Y
R
[m.s-1]
[mm]
[mm]
[mm]
Rána číslo 1
312,4
290,0
305,0
90,6
Rána číslo 2
483,6
45,0
23,0
291,8
Rána číslo 3
354,9
410,0
230,0
203,9
Rána číslo 4
459,8
200,0
304,0
40,6
Rána číslo 5
381,7
100,0
460,0
223,9
Průměr
398,5
Max.
483,6
Min.
312,4
Rozdíl (Δ)
171,2
SD
71,76
146,48
158,85
Obdélník zásahů
410,0
460,0
Poznámka: SBZ: X = 209,0 mm, Y = 264,4 mm, R50 = 170,2 mm, R100 = 291,8 mm.
TARGET
Zdroj: Juříček 2016

500

400

300

mm

SBZ

200

100

0
0

100

200

300

400

500

mm

Obr. 10 Rozptyl bodů zásahu na svislém terči a poloha SBZ po střelbě z pušky Mauser
„Erfurt“ ráže 8x57 IS
Zdroj: Juříček 2016
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Orientační střelecká zkouška plastových puškových nábojů ráže 7,62x51
v provedení cvičný náboj
Cíle orientační střelecké zkoušky
Prokázat jejich chování při výstřelu, kdy dochází k otevření zeslabené přední části
náboje. Vznik tohoto otvoru umožní únik prachových plynů shořelé výmetné prachové náplně
ze spalovacího prostoru a jejich expanzi do vývrtu hlavně zbraně za současného vzniku
akustického (hlukového) efektu. Tyto puškové cvičné plastové náboje mají svoji funkci
založenu na stejném principu jako cvičné náboje klasické (standardní) konstrukce vyrobené z
kovu (oceli).
Podmínky orientační střelecké zkoušky
Střelba proběhla jednak z balistické hlavně předepsané ráže a pušky Mauser „Erfurt“ na
svislý balicí papír zavěšený 1 m před ústím hlavně. Při střelbě byly použity dva cvičné plastové
náboje ráže 7,62x51. Barva plastu byla u 1. náboje tmavě zelená a u 2. náboje černá.
Výsledky a hodnocení orientační střelecké zkoušky
Z technického stavu plastových nábojů po střelbě (viz obr. 11) bylo možno usoudit, že
prachové plyny skutečně odcházely roztrženou přední částí prolisované střely. U černého
cvičného náboje, který byl vystřelen z pušky Mauser „Erfurt“ ráže 8x57 IS, došlo navíc také k
podélnému roztržení nábojnice v místě krčku (černý plast nábojnice). Na papírovém terči
nebyly zaznamenány žádné známky průrazu produkty hoření bezdýmného prachu, nespálenými
prachovými zrny, příp. úlomky plastu náboje.

Obr. 11 Vystřelené puškové plastové cvičné náboje. Nahoře – tmavě zelený náboj vystřelený
ze zkušební balistické hlavně, dole – černý náboj vystřelený z pušky Mauser „Erfurt“, model
98
Zdroj: Juříček 2016
Kvantifikace ranivého potenciálu plastové střely redukovaného náboje ráže 7,62x51
střelbou do homogenního mýdlového bloku
Ke kvantifikaci RP plastové střely redukovaného náboje byla dnes již běžně používaná
experimentální metoda založená na postřelování homogenních zkušebních bloků, které v
balistickém experimentu zastupují biologický cíl a jeho měkké tkáně. Tyto metody
experimentálního postřelování substitučních fyzikálních modelů jsou vždy nutným doplňkem
ověření platnosti analytických kritérií hodnocení RP malorážových střel (viz bod 4.2), která
jsou založena na vhodně zvolené fyzikální veličině nebo kritérií majících svůj nesporný
empirický základ.
Podmínky střelecké zkoušky
Ranivě-balistická zkouška proběhla střelbou na homogenní substituční mýdlový blok
vyrobený z transparentního glycerinového mýdla o rozměrech 20x20x40 cm (v x š x d) dvěma
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zkušebními výstřely. Zkušební blok byl umístěn na pevné stolici ve vzdálenosti X = 60 m od
ústí zkušební balistické hlavně a zajištěn proti podélnému posunutí. Stříleno bylo
z balistické zbraně. Balistická hlaveň (měřidlo) byla pro účely této zkoušky upřednostněna
z důvodu mnohem vyšší přesnosti střelby oproti přesnosti pušky, kde se k reálné balistice přičítá
ještě subjektivní chyba balistického míření střelce a nedefinovaná objektivní chyba střelby
plynoucí z použití zbraně, která není na posuzovanou ráži komorována. Dopadová rychlost
plastové střely vystřelené z balistické zbraně na vzdálenost cca X = 77 m odpovídá rychlosti,
kterou střela disponuje na vzdálenosti cca 50 m před ústím hlavně pušky Erfurt model 98 (viz
obr. 5, CM č. 2/2017). Je to vzdálenost, která je na počátku poměrně stabilního úseku dráhy
střely s relativně již malým poklesem rychlosti na 1 m dráhy letu střely.
Hodnocení výsledků střelecké zkoušky
V případě provedeného experimentálního postřelování zkušebního bloku byla rychlost v60
plastové střely (modrý plast) považována pro účely experimentu, za rychlost dopadovou vd. V
rámci provedeného experimentu je posuzována velikost (objem) a tvar (geometrické uspořádání)
získaných střelných kanálů ve zkušebním bloku od posuzovaných střel. Objem střelných kanálu
byl měřen metodou přímou, vylitím trvalé dutiny v mýdlovém bloku vodou s měřením pomocí
odměrného válce. Poté byly zkušební mýdlové bloky rozříznuty tak, aby byly získány podélné
řezy obou střelných kanálů (rovina řezu vedena v místě podélných os obou kanálů). Nakonec
byly měřením získány délkové rozměry střelných kanálů a mohla být pořízena fotografická
dokumentace (viz obr. 12). Hodnoty dopadových rychlostí vd, objemu střelného kanálu VSK, jeho
celkové délky LSK a maximálního dosaženého radiálního rozměru (průměru) Dmax uvádí tab. 7.

Obr. 12 Podélné řezy zkušebním mýdlovým blokem v místě střelných kanálů od plastových
střel redukovaného puškového náboje ráže 7,62 x 51 NATO, série DAG 96H0629
Zdroj: Juříček 2016
Tab. 7 Experimentálně získané hodnoty geometrických parametrů střelných kanálů
ve zkušebním mýdlovém bloku
Rána
číslo

Zbraň

Náboj

Balistická
zbraň

7,62x51
red.
série
DAG
96H062
9

1

2

X

v60 = vd

VSK

LSK

Dmax

[m]

[m.s-1]

[ml]

[mm]

[mm]

266,6

5,5

130

19

60
292,3

Zdroj: Juříček 2016
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6,0

125

20

Poznámka

Hmotnost
střely
mq = 0,64 g

Z balistických a rozměrových údajů uvedených v tab. 7 je patrná výrazná podobnost
experimentálně získaných výsledků. Přesto, že byl rozdíl dopadových rychlostí mezi první a
druhou ranou téměř 26 m.s-1 (Δvd = 25,7 m.s-1), jsou rozměrové parametry obou střelných
kanálů velmi podobné. V obou případech byl zaznamenán zástřel (střely neopustily zkušební
mýdlový blok), kdy se střely nacházely na konci střelného kanálu v přirozené poloze špičkou
vpřed. Rozdíl je ale patrný v geometrickém tvaru (uspořádání) kanálů. V případě druhé rány
střela ve svém závěrečném úseku proniku substitučním modelem začala znatelně vybočovat ze
své stabilní polohy, čímž došlo k zakřivení střelného kanálu. Druhá střela tím zaznamenala
poněkud vyšší ranivý potenciál. Jenom díky relativně nízké kinetické energie obou
posuzovaných střel (E1 = 22,7 J, E2 = 27,3 J) nebyl jejich pohyb rotace kolem vedlejší osy
procházející těžištěm těla střely (překlopení) dokončen. I přes tuto skutečnost se u obou střel
projevila poměrně velká schopnost pronikat do hloubky [2].
Analýza rizika použití hodnoceného zbraňového systému proti člověku
Rizika spojená s použitím redukovaného puškového střeliva ráže 7,62x51 na veřejně
přístupné střelnici proti člověku jsou odvozena od konstrukčních a balistických parametrů, ale
také technologického zpracování těchto nábojů. Relativně vysoká počáteční rychlost a
mechanická pevnost plastových střel, s hmotností výrazně pod 1 gram (mq = 0,64 g), spolu s
účinným dostřelem na několik desítek metrů, dává tomuto náboji značný ranivý potenciál. Do
jaké míry, bude tento potenciál využit, výrazně závisí na podmínkách střelby. Na základě
konstrukčních a balistických parametrů a podmínek, za kterých byl náboj použit ke střelbě, lze
očekávat určitou nepředvídatelnost v terminálně balistickém a postterminálně balistickém
chování plastových střel a klinické závažnosti střelného poranění zasaženého člověka. V této
souvislosti je možné hovořit o následujících rizicích:
 s ohledem na charakter střelných poranění a jejich popis, kdy po zásahu plastovou
střelou vystřelenou ze vzdálenosti 50 až 100 m došlo k proniku ochranného oděvu
(dobové letní uniformy tvořené košilí a blůzou) a ve dvou případech také kožního krytu
v místě zásahu, lze usuzovat na relativně vysoký ranivý účinek této střely,
 lze rovněž očekávat vážné střelné poranění s fatálními následky, pokud by plastová
střela zasáhla nekrytou části těla člověka (obličej nebo krk) touto střelou,
 plastová pušková střela vystřelená ze zbraně větší ráže, na kterou není komorována, z
důvodu profuku expandujících prachových plynů kolem jejího těla, bude disponovat
poněkud nižší počáteční rychlostí. Pokud by se ovšem dálka vedení střelby dramaticky
snížila, mělo by to zásadní vliv na prudké zvýšení ranivého potenciálu střely,
 únik prachových plynů kolem pohybující se střely ji ovšem může v úseku dodatečného
účinku prachových plynů (dúpp) před ústím hlavně výrazně destabilizovat. Tato
nestabilita pohybu střely se může navzdory nižší dopadové rychlosti vd po zásahu
projevit zvýšeným ranivým účinkem.
Závěr
Cílem příspěvku bylo odbornou, ale také laickou veřejnost upozornit na existenci
plastových puškových „tréninkových“ nábojů ráže 7,62 x 51 s problematickým terminálně
balistickým chováním jejich plastové střely po zásahu člověka. Náboje označované
zahraničním výrobcem a dovozcem jako cvičné disponují relativně vysokým ranivým
potenciálem. Autoři příspěvku si dali za úkol pomocí balistického experimentu odhalit
mechanismus výstřelu s tímto nábojem a kvantifikovat ranivý potenciál plastové střely v
různých úrovních vzdáleností před ústím hlavně palné zbraně. Naše znalecké ranivě balistické
zkoumání prokázalo, že se v posuzovaném případě jedná o druh vojenského puškového střeliva,
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které slouží výhradně k výcviku reálné střelby na větší vzdálenosti. Tyto náboje využívají
plastové střely, které s ohledem na požadavek vyšší přesnosti střelby disponují vyšší počáteční
rychlostí a kinetickou energií (experimentálně bylo dostatečně prokázáno). Střely, v případě
zásahu člověka představují pro tyto osoby zcela reálné nebezpečí. I když se v tomto případě
jedná o plastovou střelu, lze s tímto nábojem vést přesnou střelbu na vzdálenosti přesahující
100 m. Náboj je dimenzován pro udělení velmi vysoké počáteční rychlosti střele, protože ta
díky své nízké hmotnosti (mq = 0,64 g) rapidně zpomaluje.
Mezi laickou veřejností je v souvislosti s těmito náboji často frekventován pojem
„cvičný“, který dle našeho názoru plyne z nepřesného překladu pojmu „Training“. Daleko
přesnější a terminálně balistickému chování střely tohoto náboje bližší je pojem „výcvikový“
nebo „redukovaný“ náboj. Posuzovaný plastový náboj nemá konstrukční uspořádání jako
cvičný náboj a ani se při výstřelu nechová. Z hlediska kinetické energie plastové střely, jako
základního kritéria pro kvantifikaci jejího ranivého potenciálu, je pro ranivě balistické
hodnocení důležitý kromě vzdálenosti střelby vedené proti člověku, také druh zbraně, z níž byla
střela vystřelena. Výsledky postřelování homogenního mýdlového zkušebního bloku na
vzdálenost 60 m prokázaly, že si plastová střela, i při nízkých hodnotách kinetické energie,
uchovává velmi dobrou schopnost pronikat do hloubky měkkých tkání.
Experimentálně zjištěná průbojná složka ranivého účinku plastové střely, ale také
skutečná střelná poranění, ke kterým došlo, ukazují na skutečnost, že je tato střela, vystřelená z
relativně krátké vzdálenosti, pro člověka mimořádně nebezpečná. Celkové snížení balistických
parametrů plastové střely vystřelené z pušky, kdy není plně využit její balistický výkon, může
vést ke snížení jejího ranivého potenciálu. Balistické experimenty ale prokázaly, že nabití
redukovaného náboje ráže 7,62 mm do pušky Mauser „Erfurt“ ráže 7,89 mm, kromě profuku
prachových plynů kolem střely v hlavni a ztráty balistického výkonu, mohou výrazným
způsobem ovlivnit stabilitu letu střely. Tato se při svém pohybu ve vývrtu hlavně, z důvodu
nedokonalého vedení, může rozkmitat a opustit ústí hlavně pušky s výrazně vyšším úhlem
náběhu δ. Ztráta stability střely se po zásahu člověka může projevit synergicky vyšší polohovou
nestabilitou při jejím proniku zasaženými biologickými tkáněmi (přechod střely do prostředí,
které je cca 900 krát hustší než vzduch, vytváří příznivé podmínky pro rozvoj terminálně
balistických dějů) a z toho plynoucím zvýšeným ranivým účinkem střely.
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Formy ochrany osob a majetku z pohledu soukromé bezpečnostní činnosti
a práva
Forms of protection of persons and property from the perspective of private
security activity and law
Jiří Kameník1
Abstrakt
V předkládaném sdělení se zabýváme formami ochrany osob a majetku, kterými rozumíme
ochrana práv vlastníka v jím vlastněných uzavřených objektech, práv občana a majetku na
místech veřejných, ochranu peněz a cenin při převozu, ochranný doprovod osoby a dálkový
přenos signálu instalovaných technologií, elektronickým zabezpečujícím systémem,
elektrickou protipožární signalizaci a dalšími technickými zařízeními.
Klíčová slova
Ochrana osob a majetku, práva občanů, majetků, peněz, cenin, ochranný dohled osoby, přenos
signálu, elektronický zabezpečující systém, elektrická protipožární signalizaci.
Abstract
The present Communication deals with the forms of protection of persons and property, which
means the protection of the rights of the owner in the closed property owned, the rights of
citizens and property in public places, protection of money and valuables during transportation,
security escorts and system, electric fire alarm and other technical equipment.
Key words
Protection of persons and property, rights of citizens, property, money, valuables, protective
supervision of a person, signal transmission, electronic security system, electric fire alarm.
Úvod
Naše společnost je i po 30 letech navyklá, že bezpečnost občana řeší za něj výhradně
stát, tedy Policie České republiky. Málokdo si uvědomuje, že policie bude řešit jen na základě
státního příkazu ve smyslu ústavního zákona 110/98 Sb., nebo na základě zákona o Policii
České republiky 273/2008 Sb. Policie si asi proto zvolila i heslo „Pomáhat a chránit“. Ano, je
asi výstižné, protože policie zasahuje jen v daných, dá se říci jen v nejtěžších případech hrubého
porušení práva občana. Vše má policie popsáno v preambuli svého zákona, kde ji tento předpis
dává na přední místo v boji s kriminalitou. Občan sám se však pohybuje v prostředí, kde
kriminalita tvoří jen část a snad jen velmi malou část ostatního dění. V té větší části jsou
zahrnuty pochopitelně i protiprávními skutky ostatních osob, které zdaleka nemají
s kriminalitou nic společného a je však potřebné se s nimi vyrovnat a vyřešit je. Proto mi
dovolte v tomto článku trochu pozměnit představu občana o jeho vlivu na ochranu sama sebe,
svých věcí i práv. Formy soukromé ochrany osob a majetku fungují právě vzestupem
soukromého práva, tedy práva zejména vlastnického, absolutního. Vzestup soukromého
vlastnictví determinuje i vzestup poptávky po ochraně tohoto vlastnictví. Dobrá znalost svých
práv, zejména práv vlastníka, okolností vylučujících protiprávnost je základem pro dobré
uplatnění následných forem ochrany osob a majetku.
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Formy ochrany osob a majetku
Vyjmenujeme a budeme se snažit sdělit čtenáři proč ta která forma a jak vyžaduje jeho
účast. Co musí a co může aplikací této formy získat on a jeho okolí. Jak se bude jeho účast na
formě jevit ostatním lidem a i jak si může obstarat informace o důkazech, které posléze bude
potřebovat např. pro moc soudní. Asi nejtypičtější formou ochrany osob a majetku je ochrana
v tzv. uzavřených objektech, které patří konkrétnímu vlastníku. Je nerozhodné, zda mluvíme
o vlastníku fyzické osobě nebo o vlastníku právnické osobě. Občanský zákoník s oběma
subjekty počítá a jejich práva deklaruje. Vlastník obhospodařuje jednotlivé nemovitostí, ale i
rozsáhlé areály nemovitého majetku. V době privatizace nemovitého majetku s ním měli noví
vlastníci určitě velké starosti a problémy. Starosti a problémy nastaly zejména proto, že
soukromé právo nebylo v té době prezentováno tak, jako je prezentováno dnes. Nebyly ani
potřebné zkušenosti s plánováním oprav a dostaveb. V minulosti obvykle areály byly ve
vlastnictví státním a to determinovalo i jeho ochranu. Po privatizaci i tyto připadly soukromým
fyzickým nebo právnickým osobám. Jejich předností i zvláštností je, že jsme povinni se
podřídit vůli vlastníka, který s ohledem na §§1011 a další občanského zákoníku, prosazuje na
vlastním území svou vůli. Zvláštností tohoto území je právě skutečnost, že si vlastník stanoví
způsob přístupu k jeho vlastnictví. Tím dává vlastník najevo rozsah svého, absolutního práva.
Lidsky řečeno, vlastník si může stanovit, pokud tím nezasahuje do práv jiných, zvláštní
podmínky pro vstup do svého objektu, ke svým věcem, ale i k osobám, které se v tomto areálu
nachází. Je to ustanovení velmi praktické, které napomáhá i k eliminaci protiprávního a
kriminálního jednání ostatních subjektů ve společnosti. Obvykle si na takto rozsáhlou správu a
ochranu svého majetku najímá vlastník komerční bezpečnostní službu, na kterou, v souladu
s absolutním právem, přenáší svou vůli. Děje se to obvykle formou příkazní smlouvy, které
je navíc obvykle vybavena plnou mocí.
Své právo vlastník tedy deleguje na komerční bezpečnost, která areál dokáže fyzicky
ovládnout a též má již zkušenosti se správnou aplikací práva v různých kolizních situacích, kde
vhodně práva vlastníka aplikuje. Vlastník je oprávněn znát identitu i osob, které do jeho
nemovitosti vchází a co v nemovitosti požadují, či budou vykonávat. Je pochopitelné, že s takto
získanými údaji musí vlastník na oplátku postupovat v souladu s právem, tedy musí tyto osobní
údaje řádně chránit a případně uchovat s ohledem na doporučení zásad GDPR. Zde mnohdy
nastává neporozumění mezi návštěvníkem a vlastníkem, kdy si návštěvník tuto roli vlastníka
neuvědomuje a nespojuje ji nejen s právem, ale i s odpovědností vlastníka za majetek a jeho
užívání. Bohužel těmto povinnostem GDPR mnoho nepřispělo a dodnes je sporným případem
pro správné posouzení, protože zák. 101/2000Sb byl minulý rok zrušen. Oblast tzv. osobního
údaje nikde v zákonu adaptačním ani kompetenčním nenajdeme. Ze zásad GDP je patrné, že
bylo zřejmě chybou, že byl původní zákon č. 101/2000 Sb. celý odstraněn, přičemž je zřejmé,
že by patrně stačila jen malá úprav a.
V oblasti práv vlastníka je ještě jeden sporný bod a to je vytváření vlastní bezpečnosti
neboli bezpečnosti pro vlastní potřebu. Svaz průmyslu a dopravy ČR dohodl se svými členy, že
pokud budou vytvářet účast svých strážců, pak musí respektovat hranici, kde se tato dotýká
veřejného prostoru a kde budou moci být kontrolování právě veřejnou mocí. Z této úpravy však
vlastník nemusí mít žádné obavy. Naopak tato hranice jen zvyšuje kvalitu vlastních strážců a je
pro vlastníka jen toto předpolí pozitivní. Další formou jsou vlastně dvě podobné formy a to
forma ochrany osob a majetku ve veřejných prostorách a dále zvláštní způsob stanovení
priorit ochrany na speciálních veřejných místech. Jde o ochranu osob a majetku, kde obvykle
samotný návštěvník dává právo pořadatelské službě-ostraze k tomu, aby využila práv a
oprávnění, která ji sám návštěvník dává a to konkludentně. Obvykle se jedná o dobu
zakoupením vstupenky, kdy zároveň ztvrzuje, že souhlasí s režimem vstupu např. na stadion,
do letadla apod. Zákazník – návštěvník tak potvrzuje, dává souhlas, obsah návštěvního nebo
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provozního řádu daného veřejného místa. Když chce později na toto místo vstoupit, musí se
podrobit proceduře, kterou nejprve sám odsouhlasil, přijal. Dlouho bychom mohli polemizovat
o sportovních akcích jako fotbalová nebo hokejová utkání a jejich návštěvnosti. Ano je zde pro
nezasvěceného diskutovaná hraníce odpovědnosti. Nebojím se tvrdit, že ze zištných důvodů
chtějí majitelé sportovišť na své plochy policii. Tvrdí, že mají více kompetencí, že jsou lépe
vyzbrojeni a vycvičení a mají lepší nástroje represe. Myslí, že tomu tak není, jde o to, že policii
platíme my všichni daňoví poplatníci, a tak pořadatel fotbalového zápasu má tuto bezpečnostní
komoditu vlastně zdarma. Soukromá sféra dokáže velmi dobře využít prostředky ke své ochraně
a ochraně návštěvníků. Jde o to, zda její počet a prostředky je vlastník nebo objednatel služby
ochoten zaplatit. Ze zkušenosti tvrdím, že není a proto se v této oblasti vede nelítostný boj o
soukromou bezpečnost a státní policii. Policie, která dnes po mnohých skandálech, již konečně
stojí venku, je ekonomicky velmi drahá. Její venkovní opatření jde do několika milionových
částek. Neumím si představit, jak odrazuje zmíněné fanoušky policejní antikonfliktní tým.
Fanoušci, kteří přijíždí na hlavní nádraží v Praze, obvykle vyplení a vyhodí z vlaku vše. Po
celou dobu páchají protiprávní a možná i trestnou činnost. Domnívám se proto, že je čas, aby
tzv. fanoušci byli daleko více za své neukázněné a protiprávní činy represivně postihovány,
zejména zákazem vstupu na utkání a peněžitými tresty. Pak by patrně i stouplo podvědomí
ostatních občanů a nevychovanost fanoušků by byla zjevně odsuzována a takovému chování by
se i veřejnost bránila. Žádná policie takovou sílu nemá a jde skutečně o sílu společnostiobčanů, jejich morálky a zákonů.
Trochu jiná je situace na veřejných místech se zvláštním režimem, kterým určitě
dálnice jsou. Vozidla a jejich řidiči musí zvládat při provozu velkou rychlost a je zde nutné dbát
skutečně maximální bezpečnosti s ohledem právě na tento provoz. Právě rychlost provozu a
s tím související opatření v případě překážky na dálnici jsou nezastupitelným momentem pro
plynulý provoz. Proto je zde prioritní zákon o pozemních komunikacích, kdy havarované
vozidlo, resp. jeho řidič, musí učinit vše, co je mu právním předpisem přikazováno. Bez
těchto elementárních a prioritních povinností by se o další bezpečnosti majetku a osob
nedalo vůbec hovořit. Tedy tyto zvláštní případy vyzdvihují právě ta ustanovení, prioritních
zákonů, které jinak hovoří obecně o bezpečném provozu. Představme si, že by na dálnici D1
řidič havarovaného kamionu chtěl přeložit cenný náklad a nerespektoval by právě bezpečnostní
pravidla o odstavení vozidla. Patrně by nastal rozsáhlý dopravní kolaps, ne-li rozsáhlá havarijní
situace, kterou bych charakterizoval jako havárie v německém seriálu Kobra 11. Obdoba platí
o rozsáhlých stavbách, či jeskyních, kde nastupují prioritně zejména stavební zákon, ale i např.
opatření vycházející z báňského zákonu. Pokud občan bude tohoto dbát, pak učiní velmi dobrý
základ pro celkovou bezpečnost na těchto místech. Havarovaný kamion má určitě na své
korbě mnohamilionový majetek. Je však nutné, aby řidič havarovaného vozidla to označil
v souladu s uvedeným zákonem, aby se z tohoto majetku „neukrajovalo“ díky dalším haváriím.
Zde je patrné, že jednání v krajní nouzi zde nabývá na prioritě, a tak by se měl každý z účastníků
provozu zachovat. To je však asi jen vizionářské přání, ale je možné k tomu účastníky provozu
důsledně vést a ukazovat možnosti postupu, které Vás obvykle ve stressové situaci nenapadají.
Je to totiž právě v zájmu ostatních účastníků situace, aby byla zvládána rychle a dobře. Myslím,
že i zde je opět místo pro správnou reakci občana ke své vlastní bezpečnosti.
Další formou ochrany osob a majetku je bezpečný převoz cenin a peněz. Málokdo si
z občanů asi uvědomuje, co by se stalo, kdyby tato forma nefungovala. Ještě méně občanů ví,
že se jedná téměř výhradně o formu zabezpečovanou soukromou bezpečnostní službou. Bez
činnosti soukromé bezpečnostní firmy by nejspíše taková činnost neexistovala. Vznikla by asi
otázka, jak splnit oběh peněz? Jedna z forem peněz jsou peníze jako oběživo, což nás učí
každá základní ekonomická studie. Každého by pak mělo napadnout, že oběh peněz někdo musí
řídit. Ano řídí jej svoz a rozvoz peněz přes své počítány, kde se peníze po svozu počítají a
rozdělují zpět. To však není jen tak zanedbatelná činnost a to už z hlediska historie. Víme, že
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dostavníky, které převážely ceniny a peníze byly přepadány. Je tomu tak i dnes. Proto se
ustavují v těchto provozech zvláštní podmínky, aby negativním jevům bylo co nejvíce bráněno.
Prvním předpokladem je, že tento svoz, rozvoz a počítárnu musí někdo provozovat. Provoz tak
rozsáhlé peněžní organizace je velmi nebezpečný. Nebudu chodit daleko, když jen nastíním
největší krádež století, která byla údajně spáchána v „počítárně“ v Praze 3. Zde údajně zmizelo
díky činnosti jistého F. Procházky 546 milionů korun českých. Je pravdou, že celá skutečnost
se dnes jeví asi trochu jinak, než zní původní ohledání místa činu, ale je určitě potvrzeno, že
právě taková místa jsou pro osoby, páchající majetkovou trestnou činnost, přímo magnety.
Svozová činnost může být částečně zabezpečována svozem do 5 milionů Kč, což může činit
každý subjekt, kterému byla vydána koncese na ostrahu osob a majetku. Svoz a rozvoz nad tuto
částku však mohou jen některé velmi silné organizace. Existenci tohoto rozvozu a svozu vidíme
každý den v podobě vozidel bezpečnostních podniků jako G4S a.s., Securitas s.r.o. nebo
Lumis a.s. Jde skutečně o velké organizace, které se pochopitelně proti rizikům a hrozbám
pojišťují, protože by sami nemusely unést tíhu případné ztráty peněz. Pojištění není tak snadné,
jak známe z pojištění provozu vozidla. Zde vstupují do hry organizace zvané zajišťovny, které
obvykle do první události jsou garantem vybrané pojišťovny, která se na ně obrací s krytím
pojištění nebo částečným krytím této ztráty. Není to záležitost jednoho ojedinělého převozu,
ale peníze každodenně potřebují organizace, které je obráceně též vyprodukují. Že se jedná o
formu bezpečnostní činnosti, více jak užitečnou, asi potvrdíte sami, protože jinak by bylo velmi
obtížné si po ránu koupit v samoobsluze dobré pečivo k snídani. Pokladní bez této činnosti by
neměla dostatek drobných mincí na vaši platbu. Asi by došlo k bárkovému obchodu a vy byste
si musel koupit 50 rohlíků za vašich jednostokorun českých. Nastala by, ale i obrácená situace,
kdy velká samoobsluha vyprodukuje za den stotisícové platby, které by zůstávaly v prodejně, a
to i v dobrých trezorech. Kdy by je na jednotlivá pokladní místa rozpočítal. To vše dělá
počítána, která navíc pro určitý podnik sumarizuje částky za den a na druhý den zase připravuje.
Rozvoz pak za den i několikrát po menších částkách samoobsluhu zásobuje hotovostí. Jak je
patrné, rizika na obou stranách jsou přiměřenější a to právě nejen dělbě práce, ale i rozkladů
celé finanční částky, která za den byla získána.
Nová úprava připravovaného zákona o soukromé bezpečnosti pak počítala s novým
názvem této činnosti, který měl být zván jako převoz movitých věci značné hodnoty. Zde
musím potvrdit jako účastník jednání na Svazu průmyslu a dopravy v roce 2019, že připomínka
podniku Auto Mladá Boleslav, a.s. byla připomínka velmi správná a věcná. Představme si
avizovaný převoz nově vyrobených vozidel na tahač, kde je naloženo cca 10 vozidel Škoda.
V nejvyšší třídě by se jednalo o vozidla vyrobená v hodnotě cca 20 milionů korun, což bez
pochyby je značná hodnota. Proto byl i připravovaný zákon vrácen do původní úpravy, kdy se
jedná o převoz cenin, peněz a věcí značné umělecké hodnoty. Zde uváděný rozvoz, svoz peněz
nelze zaměňovat s rozvozem hotovosti či zlatých cihel, které provádí s komerčními bankami
Česká národní banka, která jednak jedná podle svého zákona a na převoz používá služeb
veřejných tj. služeb České policie. Jde o činnost státní instituce, která se řídí jinými právními
předpisy. Převoz peněz souvisí s vyrovnáním debetů komerčních banka a s emisní činností
ČNB. Obdoba je při převozu jaderného paliva, kterou provádí sice polostátní podnik ČEZ, když
zaváží jaderné palivo velmi značné hodnoty do jaderných elektráren, ale opět podle jiné právní
úpravy.
Pátou formou ochrany osob a majetku je ochranný doprovod osob. Jde o ochranu
osoby, ale též i hodnot, které jsou těmito osobami přenášeny. Bohužel slovo ochránce bývá
mnohdy zlehčováno až ironizováno. Chápu to, že činnost ochrany vyžaduje určitý stupeň
předvídání a to situací právě nepříznivých. Pro chráněnou osobu jsou situace obvykle velmi
omezující a pesimistické. Ochránce předvídá podle svých zkušeností, kdežto laik vidí situace
spíše pozitivně až idealisticky. V první řadě se chráněná osoba musí ztotožnit s režimovými
opatřeními, které mají zabránit vzniku jakékoliv konfliktní situace. Chráněnec je obvykle nezná
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a skutečně mu některá připadají v dané chvíli až směšná. Ochranný doprovod se však musí řídit
základní zásadou „nikdy nesmí přivést do nebezpečné situace chráněnou osobu“ Je bláhové
se domnívat, že bychom chráněnou osobu vždy a za všech okolností ubránili. Jde přece o síly,
prostředky, které nemusíme v dané chvíli mít k dispozici. Popis a poznání situace se obvykle
neřídí naším profesionálním názorem, ale spíše názorem objednatelů, kteří přemýšlí úsporně, a
tedy obvykle velmi laicky. Chtěl bych zde zdůraznit jednu z velmi používaných vět: „A prosím
Vás, co by se asi mělo stát?“ Odpovím pravdivě, nevím, ale nechci se dočkat toho
negativního. Proto by měl zákazník-chráněnec ochranu přijmout v daném rozsahu, který mu
sděluje profesionál. Tato základní forma ochrany osoby je dále postižena určitou slepotou. Tu
odstraňuje jiná forma ochrany osoby. Jde o formu detektivní činnosti, tedy tzv. detektivní
ochranu osoby a majetku, která má k dispozici rozsáhlé metody a formy detektivní činnosti.
Z nich pak vyplývá pozdější analýza sebraných informací. Na rozdíl od formy činnosti
detektivní ochrany je jednání ochránce v základní formě ochrany osoby a majetku odkázáno na
pozorování a jednání ad hoc, tedy ochránce jedná podle toho, co vidí, slyší a co logicky z dané
situace vyplývá.
Proto se u ochrany velmi uplatní okolnosti vylučující protiprávnost, jako jsou krajní
nouze a nutná obrana. Znalost nutné obrany je velmi podstatná. Chráníme chráněnou osobu
její majetek, ale i práva, tak jak nám říká dikce § 28, 29 tr. z., zájem chránění tímto zákonem.
Tato ustanovení mají nejen odezvu v trestním zákoně, kde se snaží ochránce vyvinit
z případného trestného činu, ale též mají odezvu v občanském zákoníku, kde ochránce nebo
danou napadenou osobu vyjímají z případné náhrady způsobené škody útočníku. Bohužel
dodnes v masově sdělovacích prostředcích jsou užívány termíny jako přiměřená nutná
obrana, V těchto prostředcích popírají tisíciletou pravdu o bojovém sportu judo, kdy útočník je
likvidován mimo jiné silou daleko větší, protože je to jeho váha a energie, kterou do útoku dal.
Bohužel média zveřejňují slovní a zejména právní obludnosti. Dnešní úprava známá z roku
2006 je úpravou, která je velmi příznivá pro chráněné osoby a jejich doprovody. Je zcela na
místě pochválit zákonodárný orgán, který tuto nutnou obranu schválil. Ze strany parlamentu
došlo skutečně k pochopení postavení napadeného občana. Pochopení postavení napadeného
občana se objevuje zcela správně v dikci druhé věty, kde je nově termín způsob obrany a způsob
útoku. Obojí dává napadené osobě velké možnosti, které jsou právě dány slovem způsob. Navíc
zde zákonodárce nechal velmi široké rozmezí, kdy správně posoudil, že teprve zcela zjevně
nepřiměřená obrana způsobu obrany ke způsobu útoku dává soudní moci pravomoc tuto obranu
negovat, a ne jak bylo v minulosti zvykem velmi přísně posuzovat, zda se obránce proti pěti
útočníkům bránil přiměřeně či nikoliv. Zde bylo mnoho subjektivního ze strany posuzujícího
soudce či soudkyně, kteří obvykle s touto formou okolnosti vylučující protiprávnost nepřišli do
konkrétního, fyzického styku. Sami obvykle ani neuměli posoudit fyzické možnosti ochránce.
Při přepadení osoby se jedná obvykle o loupež, tedy o útok na chráněnou osobu. Útok
však může jít i na ochránce. Ten musí vytvářet pro chráněnou osobu bezpečí. Z ochranných
doprovodů je nám zejména znám ochranný doprovod pokladní firmy, která vyzvedává pro
firmu např. mzdy. Pokladní je obyčejně ta oprávněná osoba, která může komunikovat s bankou,
a peníze může vyzvednout. Při své cestě však potřebuje ochranu jak sama sebe, tak přenášené
finanční částky. I u této formy ochrany osob a majetku platí nezapomenutelné zásady, které je
potřeba dodržet, ač jde o věc notoricky obvykle známou. V prvé řadě čas vyzvednutí peněz by
měla určovat odpovědná osoba po poradě s pokladní, avšak pokladní by se měla o vyzvednutí
dozvídat rámcově na den a co nejpozději. Ještě později by měl o cestě a její trase být informován
řidič vozidla a „velitel“ ochránce. Je tak sníženo riziko případného vytipování trasy a času o
čemž svědčí historické zkušenosti, kdy mnoho převozů bylo takto přepadeno. Další zásadou,
kterou nelze opomíjet je postavení ochránce, který je pozorovatelem v celé trase a ke všem
objektům, které by přepadení mohly provést. Nejen že sleduje cestu a případná vozidla kolem
sebe, aby zamezil sledování. Ale také sleduje v bance osoby, které se o pokladní zajímají, či
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nikoliv. Z banky vychází jako první a v případě náznaku nebezpečí nepouští pokladní do
takového prostoru a pokladní zůstává v relativně bezpečném prostředí, tedy v bance. Pokud
tomu tak není, tak avizuje řidiče, který co nejblíže k místu východu startuje vozidlo a jako první
nasedá chráněná osoba s finanční hotovostí. Jako poslední ochránce. Při cestě zpět se ochránce
soustředí na průběh cesty a v případě jakéhokoliv náznaku útoku či nebezpečí nechává vůz
obrátit zpět do banky, kde má možnost a čas zavolat si o doprovodné instrukce ke zpáteční
cestě.
Je patrné, že činnost ochránce se zdá být jednoduchá. Záleží však na jeho zkušenostech
a klidné rozvaze, protože jakákoliv unáhlenost může být pro chráněný zájem fatálním
okamžikem. O této formě ochrany osob a majetku myslím bylo řečeno vše podstatné, a proto
přejděme na další, poslední formu. Poslední formou, která však postupem času nabývá na stále
větší důležitosti je dálkový dohled nad ochranou osob a majetku. Dálkový dohled přenáší do
dohledového a dispečerského centra signály instalovaných technologií EZS, EPS CCTV a
někdy i RFID. V budoucnu přibydou určitě i další známé zkratky, protože technologie se vyvíjí
velmi rychle a slibují značné nahrazení dodnes využívané pracovní sily, tedy činnosti
zaměstnance. Navíc nové poznatky i šetří osobnost prověřované osoby. Uvedl bych zde např.
nedávno předvedený systém Argon, který pracuje na základě tepelného vyzařování člověka.
Tento skutečně decentní způsob prověření co na sobě osoba pronáší, asi bude časem napojen
na jednotné dispečersko-dohledové centrum, odkud budou podávány úkoly a pracovní příkazy
obsluze v kritickém místě. Samotné písemné prohlášení, že sebou nic nenese je velmi
jednoduché, a přitom prokazatelné s možným zjištěním. Tento způsob by byl velmi vhodný
v letištních halách, kde jsou cestující připraveni jít přímo na palubu letounu.
Jde o to, abychom signálu jednotlivých technologií porozuměli a uměli na ně reagovat. Tato
forma, která nahrazuje práci, službu lidí a ochraňuje naše hodnoty svým technologickým
způsobem je navíc jasně prokazatelná a vyhneme se tak polemice, zda kontrolující osoba byla
dost pozorná nebo nepozorná, zda byla útočná nebo ne a podobně. Bez práce a myšlení
zaměstnanců, ať v dohledovém centru nebo na zásahu, se však zatím neobejdeme. Montáží a
přenosem signálu vybraných technologií nejen šetříme množství ochránců, ale též jsme blíže
reálnému dění .
Elektrický zabezpečovací systém (EZS) nám sděluje narušení určitého prostoru
v reálném čase, ale rozhodně nám neříká, kolik osob tento prostor narušilo. Jde o technologii,
která je velmi rozšířená a v komerční sféře se doplňuje o narušení celistvosti oken, tedy o čidla
sledující tříštění skla. Též je dnes doplněna i o dvě čidla z programu protipožární ochrany. Jde
o čidla kouřová a tepelná, která však jsou jen v samostatné smyčce a ač oznamují zvýšení
teploty a zjištění kouře nenahrazují samostatnou protipožární signalizaci, ale jen doplněk EZS.
Je to proto, abychom vyšli vstříc požadavkům zákazníka a doplnili tak skladbu čidel. EZS se
dnes i projektuje s dalšími technologiemi, které ovlivňují komfort daného objektu. Jde
především o technologie související s ventilací objektu, jeho vyhříváním nebo chlazením. Také
ovládáme osvětlení objektu, které mnohdy mystifikuje pachatele vloupání, protože imituje
rozsvěcením a zhasínáním světel, jako by zde byl pohyb bydlících obyvatel. Není též zcela od
věci, že jde i o možnost blokace či otevírání určitých prostor. Tato možnost usnadňuje
zanechaným domácím mazlíčkům vstup do určitých prostor, kde mohou mít připravenu i pití a
stravu. Můžeme tak díky této doplňkové technologii trávit klidnější způsob dovolené. K této
technologii bych ještě dodal rád doporučení, které si mnohdy zákazníci ignorují nebo si jeho
existenci vůbec neuvědomují. Zásah by měl být veden osobou, která je na takovou činnost
připravena. Tato osoba jednak je seznámena s činností technologie a správně prověří její
činnost a zároveň hledá možnost nelegálního vniknutí do chráněného prostředí. Taková osoba
je ochotna své zjišťování i zastavit a přivolat si okamžitě i pomoc. Tedy obvykle tento
profesionál jedná obezřetně, chrání své zdraví, ale i majetek právě zajištění touto technologií.
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Pravdou však je, že uživatelé této technologie rádi požádají ochotného souseda nebo
sousedku o dohled a případný zásah v době vzniku alarmujícího signálu, který narušení místa
avizuje. Sami se pak staví do role dispečerského centra, protože si varovný signál nechávají
doručit na svůj mobilní telefon. Tato šetřivost se však obvykle nevyplácí a velmi rychle se
vymstí. Uvědomíme-li si, že sousedka je žena nepoučená, nemocná, těhotná apod. pak nám jistě
rychle dojde, že její prověrka narušeného místa nemůže být důsledná, protože tato žena neví
co hledat a na co se soustředit. Dalším bodem je, že její činnost je pro ženu tuze nebezpečná.
Nařkl jsem sice ženu, ale stejná měřítka patří i mužům, kteří, ať při síle, nejsou mentálně na
zákrok připraveni, protože je informace obvykle zastihne v pohodové situaci u nich doma.
Stává se i situace, že na důkladnou prověrku nemají čas, protože jim příroda připravila takovou
povětrnostní situaci, že nestíhají obhospodařit ani svůj pozemek. Nemusíme chodit daleko, ale
nedávná rychlost větru určitě mnoho objektů narušila. Je patrné, že výsledek takové šetřivosti
je velmi rozporný a řekl bych, že z hlediska právě ochrany majetku, je velmi negativní.
Elektrická protipožární signalizace je další sofistikovanou technologií, která je přímo
napojena na profesionály v oboru, tedy na hasiče. Technologie nám oznamuje v reálu, že
stoupá teplota, je produkován kouř a dnes již dobře zpracovaná záblesková čidla sdělují
profesionálním hasičům, co na hlídaném místě hoří. Výroba, montáž a využívání této
technologie je i podle normy ČSN velmi rigorozní a je až žárlivě hasiči střežena. Myslím, že je
to správný postup, protože nebezpečí požáru je stále vyšší a vyšší. Zejména se vzrůstajícím
užíváním různých elektrických, chemických prostředků enormně toto nebezpečí stále stoupá.
Z hlediska hoření jde o velmi hořlavé předměty a opatrnost hasičů je určitě zde na místě. Při
užití takové sofistikované technologie je potřebné vědět, že se nehodí pro běžné domácí
objekty, ale že tato technologie vyžaduje stálou službu trvající 24 hodin denně, aby mohla
okamžitě signál hoření prověřit. Rychlý zásah hasičů pak po takové informaci skutečně může
škody snížit na minimum. Jde proto o objekty obvykle multifunkční, které díky ekonomické
činnosti na takový dohled vytvoří dostatek peněz. Zejména jde o objekty, kde jsou umístěny
garáže, které tvoří i přes instalované sprintery velmi hořlavé prostředí. Je proto velmi naivní
požadavek zákazníka, že svůj byt v panelovém domě bude mít napojen přímo na EPS. Právě
z těchto důvodů se snaží komerční bezpečnostní služba zákazníku doplnit bezpečnostní servis
o dvě uvedená čidla, jak je uvedeno ve stati EZS. Jde sice o zprostředkovanou protipožární
službu, která na sebe přibere určité časové zpoždění, ale jde přeci jen o možnost zabránění
většího rozšíření požáru. V husté zástavbě je taková ochrana velmi žádoucí.
Technologie přenosu obrazu – CCTV je dnes velmi vyhledávaným prvkem pro
laickou představu, že zabrání trestné činnosti nebo jiné protiprávní činnosti. Do určité míry má
tento kalkul pravdu. Nikdo z nás není tak velký hrdina, aby své špatné stránky nechal přímo
přenášet v reálu televizí či je nechal dokonce dokumentovat. Je pravdou, že snímaná postava je
jasně identifikována? Můžeme tedy říci, že vidíme toho či jiného člověka a můžeme jej podle
záznamu ztotožnit? Z hlediska identifikace musíme říci ne. Jde z hlediska dokazování případné
činnosti na 90 % pouze o velmi podobného člověka. Tedy nemůžeme konkrétní protiprávní
jednání přisoudit konkrétní osobě, tak jak to vyžaduje zákon. Obrazový a zvukový záznam je
proto brán i jako důkaz nepřímý. V uzavřeném, nepřerušeném řetězci nepřímých důkazů má
taková nahrávka svou oprávněnost, ale musí být právě o další zjištění doplněna. Uvedená
nevýhoda takto přenášeného záznamu má i svá pozitiva. Z hlediska taktiky a z hlediska
možného typování je tato informace téměř nedocenitelná. Díky možnému zvětšení detailu je
mnohdy možné i nalezení přímého věcného důkazu. Je tedy patrné, že se musí instalace takové
technologie řídit jejími výhodami a ne nevýhodami. Z toho důvodu se dnes i zavádí tzv.
rozpoznání osoby podle marketů jejího obličeje. Zda jde či nejde o totožnost je zatím velmi
diskutabilní.
Další nevýhodou této technologie je, že obvykle bývá obraz přenášen z více kamer a
tedy i míst. Obsluha na dohledovém a dispečerském centru by měla být dohledem pracovníka,
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který dané místo dobře zná, aby mu pozorování nedělalo problém a jen pouhým letmým
pohledem by viděl možnou změnu v obrazu. Nejen znalost míst, ale i doba, po kterou je taková
osoba schopna sledovat obraz je důležitý. Na sofistikovaných pracovištích dochází obvykle ke
střídání těchto pozorovatelů po 2 hodinách. Posledním sporným bodem této technologie je
určitá doba zpoždění přenášeného obrazového signálu, která tvoří u starších analogových kamer
8-9 vteřin. U digitálních kamer je zpoždění zhruba poloviční, avšak dochází mnohdy i
k nestálému, potrhanému signálu. Uvědomíme-li si, že za 9 vteřin vrcholový sprinteři uběhnou
cca 100 m, pak má naše sledovaná osoba minimálně k dispozici polovinu trasy. S tím je nutné
při povolaném zásahu počítat a dispečink by měl na toto skutečnost zásahovou skupinu
upozornit, aby nedošlo k jejímu zranění a aby zákrok a případné zadržení bylo úspěšné.
V obchodních centrech, kde jsou vybudována i dohledová centra, je kombinována technologie
CCTV a technologií radiofrekvenční identifikace zboží- RFID, aby zboží nebylo odcizováno.
Z hlediska práva zde je zde kritickým momentem právě možné zadržení osoby
případného pachatele krádeže. Zadržení občanské má své zákonitosti dané § 76 odst. 2 tr. řádu.
Nejenže osoba by měla být přistižena při páchání trestného činu, ale technologie RFID má
několik nedostatků, které jednoduché zadržení nedovolují. Radiofrekvenční rámy a čipy jsou
jen elektrické přístroje, které mohou mít svou poruchu. Zadržovat občana z důvodu poruchy
přístroje je nesmyslné. Některá zařízení velmi perfektně imitují instalované čipy. Jde o klíče od
motorových vozidel nebo vchodové čipy, dnes užívané ke vstupu do vysokopodlažních domů.
Jsou to jen notoricky ověřené věci. Může jít i o další věci, které jsou schopné vytvořit případnou
radiofrekvenční odezvu u rámu. Zadržovat osobu z těchto důvodů není o nic vhodnější než
předchozí důvod. Nesporně ještě horším důvodem je pokud pokladní té dané prodejny nechá i
po zaplacení zboží čip na zboží. Toto se objevuje u věcí drobných, jakým jsou například dámské
negližé, kde je čip v rozměru několika milimetrů. Toto opomenutí může být i datováno do
minulosti, kdy jste zakoupili zboží jinde a nyní rám prodejny na nesundaný čip reaguje.
Zadržení osoby tzv. podezřelé z důvodu opomenutí prodejního personálu je též nesmyslné.
RFID zde působí pomocně a je dobrá pro upozornění, že k uvedeným skutečnostem dochází.
Z taktického hlediska je tato technologie též velmi dobrá, ale pro právní důvod zadržení je velmi
děravá a naopak při špatném výkladu by mohlo dojít k neoprávněnému omezení osobní
svobody. Spojení s kamerovým systémem je opět velmi vhodné z důvodů taktických, ale zda
skutečně dochází ke krádeži, je nutné zkoumat dalším zjištěním. Počty technologií pro
potřeby bezpečné ochrany osob a majetku se stále zvětšují a budou patrně i do budoucna
jednou z hlavních forem, která bude nahrazovat lidskou práci. Jde o využívání těchto rychlých
a exaktních informačních technologií stále větším okruhem bezpečnostních firem. Lze říci, že
technologiím patří budoucnost.
Závěr
Formy ochrany osob a majetku jsou:
a) Ochrana práv vlastníka v jím vlastněných uzavřených objektech.
b) Ochranu práv občana a majetku na místech veřejných a to zejména tam, kde se
pořádají sportovní či kulturní akce.
c) Ochrana práv občana a majetku na místech veřejných, které se však liší prioritou
uplatnění specifického zákona, který je pro danou situaci aktuální.
d) Ochrana peněz a cenin při převozu.
e) Ochranný doprovod osoby.
f) Dálkový přenos signálu instalovaných technologií.
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Evropská opatření v kontextu nelegální migrace
European Measures in the Context of Illegal Migration
Libor Klimek1
Abstrakt
Příspěvek se zabývá evropskými opatřeními v kontextu nelegální migrace. Je rozdělen do sedmi
sekcí, a to: evropský program pro migraci, Evropská migrační síť, Evropský systém ostrahy
hranic, Evropská pohraniční a pobřežní stráž, navracení ilegálních migrantů, systém zabránění
napomáhání nedovolenému přistěhovalectví a potlačování nelegálního zaměstnávání.
Klíčová slova
Nelegální migrace, migranti, boj proti nedovolenému přistěhovalectví.
Abstract
The paper deals with European measures in the context of illegal migration. It is divided into
seven sections, namely: the European Migration Program, the European Migration Network,
the European Border Surveillance System, the European Border and Coast Guard, the return of
illegal migrants, the system to prevent illegal immigration and the suppression of illegal
employment.
Keywords
Illegal migration, migrants, fight against illegal immigration.
Úvod
Lidé v dějinách vždy migrovali. Evropských břehů se lidé pokoušejí dosáhnout z
různých důvodů a různými cestami. Hledají způsoby, ale riskují rovněž své životy, aby unikli
politickému útlaku, válce a chudobě, a také aby dosáhli sloučení svých rodin, zakládali podniky,
získávali znalosti a vzdělávali se. Za každou migrací lze nalézt jiný příběh. Zavádějící a
stereotypní argumentace se často zaměřuje pouze na určité typy toků a přehlíží přirozenou
složitost tohoto jevu, který ovlivňuje společnost mnoha různými způsoby a na který je třeba
rovněž různě reagovat.
Evropská rada na zasedání v Tampere2 ve dnech 15. a 16. října 1999 stanovila jednotný
přístup týkající se přistěhovalectví, jehož součástí je vytvoření systému v oblasti legálního
přistěhovalectví a boj proti nedovolenému přistěhovalectví. Evropská rada na zasedání v
Bruselu ve dnech 4. a 5. listopadu 2004 vyzvala k vypracování účinné politiky pro vyhošťování
a dobrovolný návrat založené na společných normách pro navracení osob humánním způsobem
a při plném respektování jejich lidských práv a důstojnosti. Dne 9. září 2015 Evropská komise
přijala Akční plán EU v oblasti navracení3, který obsahoval konkrétní opatření, aby systém EU
v této oblasti fungoval účinněji. Migrace – legální a nelegální – je mimořádně širokou a
náročnou otázkou. V následujícím textu jsou prezentovány vybrané oblasti migrace v
evropském kontextu.

1 Doc. JUDr., PhDr. Libor Klimek, PhD., Katedra trestního práva, kriminologie, kriminalistiky a forenzních
disciplín, Právnická fakulta Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici.
2
Presidency Conclusions, Tampere European Council 15-16 October 1999, European Council.
3
Evropská komise (2015): Akční plán EU v oblasti navracení. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě,
COM (2015) 453 v konečném znění.
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Evropský program pro migraci: přijímaní migrantů
Při řešení vnějšího i vnitřního rozměru migrační politiky v roku 2015 EU představila
Evropský program pro migraci4. Tento nový program představuje dvě různé odpovědi:
humanitární odpověď týkající se bezpečnosti uprchlíků a odpověď na hraniční kontrolu týkající
se bezpečnosti států EU5. Před předložením tohoto programu je vhodné poznamenat, že jelikož
se jedná o program, který stanovuje cíle, přirozeně, není možné je všechny reálné naplnit. První
část tohoto evropského programu reaguje na potřebu rychlých a rozhodných opatření jako
odpověď na lidskou tragédii v celém Středomoří. Prohlášení Evropské rady ze dne 23. dubna
2015 a usnesení Evropského parlamentu o několik dní později prokázalo shodu na rychlých
opatřeních v zájmu záchrany životů a zvýšení úsilí EU.
Jasný a dobře zavedený rámec pro legální možnosti vstupu do EU by měl oslabit
podpůrné faktory pro nelegální pobyt a vstup, a tím pomůže zvýšit bezpečnost evropských
hranic, jakož i bezpečnost migračních toků. EU musí uznat, že dovednosti potřebné pro
dynamickou ekonomiku nejsou vždy hned k dispozici na trhu práce EU nebo si jejich získání
vyžádá nějaký čas. Migranti, kteří byli legálně přijati členskými státy, by neměli čelit neochotě
a překážkám – je třeba jim poskytnout veškerou pomoc, aby se začlenili do svých nových
komunit. To by se mělo považovat za ústřední hodnotu, na niž by měli být Evropané hrdi a již
by měli šířit mezi svými partnery po celém světě. Dle programu musí být EU činná i za svými
hranicemi a upevňovat spolupráci se svými partnery po celém světě, řešit základní příčiny a
podporovat možnosti legální migrace, jež napomáhají cirkulačnímu růstu a rozvoji v zemích
původu, jakož i v cílových zemích.
Program stanoví čtyři úrovně činností týkajících se migrační politiky EU, která je
spravedlivá, důsledná a realistická. Díky jejich provádění bude migrační politika EU
respektovat právo žádat o azyl, reagovat na humanitární výzvy, poskytovat zřetelný evropský
rámec pro společnou migrační politiku a obstojí i v budoucnu. Jde o (i) snižování motivace k
nelegální migraci, (ii) záchrana životů a zabezpečení vnějších hranic, (iii) silná společná
azylová politika a (iv) nová pravidla legální migrace. Program se primárně snaží nabídnout
řešení, která Evropě umožní, aby se v těchto oblastech posunula kupředu v krátkodobém a
střednědobém horizontu. Pokud však je třeba tyto otázky vyřešit účinně a udržitelně v
dlouhodobějším měřítku, musí jít evropská spolupráce v oblasti migrace ještě dále. Iniciativy
obsažené v programu jsou považovány jako klíčové pro utváření účinné a vyvážené evropské
migrační politiky. Evropská komise má za úkol zahájit souběžné diskuze v těchto oblastech: (i)
dokončení společného evropského azylového systému, (ii) sdílená správa evropských hranic a
(iii) nový model legální migrace.
Evropská migrační síť
EU vytvořila Evropskou migrační síť. Její právním základem je rozhodnutí
2008/381/ES o zřízení Evropské migrační sítě6. Cílem této sítě je poskytovat orgánům EU,
členským státům EU a veřejnosti informace o migraci a azylu. K dosažení tohoto cíle ve
spolupráci s dalšími příslušnými subjekty shromažďuje a analyzuje údaje z širokého okruhu
zdrojů. Následně vypracovává zprávy a studie o situaci v oblasti migrace a azylu v EU a jejích

4

Evropská komise (2015): Evropský program pro migraci. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, COM (2015) 240 v konečném znění.
5
BOULBY, M., K. CHRISTIE (eds.) Migration, Refugees and Human Security in the Mediterranean and
MENA. Cham: Springer, 2018, ISBN 978-3-319-70774-7, s. 209.
6
Rozhodnutí Rady 2008/381/ES ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropské migrační sítě. Úřední věstník
Evropské unie, L 131/7, 21. 5. 2008.
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států, které se zveřejňují v jejím systému pro výměnu informací7. Evropská komise koordinuje
práci sítě ve spolupráci s národními kontaktními místy, které každý stát EU určí a které
zodpovídají za rozvoj národní sítě. Každé národní kontaktní místo EMS tvoří nejméně tři
odborníci na azyl a migraci, kteří mají zkušenosti v oblasti tvorby politik, práva, výzkumu a
statistiky. K dalším povinnostem národních kontaktních míst sítě patří (i) účastnit se zasedání
sítě za účelem výměny údajů a stanovisek a vkládání informací pro rozvoj pracovního
programu, (ii) připravovat národní zprávy a poskytovat informace do systému výměny
informací, (iii) vytvářet glosář a oborový slovník sítě a (iv) rozvíjet schopnost vydávat žádosti
ad hoc. Evropská migrační síť je financována z rozpočtu Evropské komise. Konkrétně se její
činnost a rozvoj financují z Azylového, migračního a integračního fondu.
Evropský systém ostrahy hranic
S cílem zlepšit integrované řízení vnějších hranic a předcházet přeshraniční trestné
činnosti a nedovolenému přistěhovalectví EU vytvořila Evropský systém ostrahy hranic
(EUROSUR). Jeho právním základem je nařízení (EU) č. 1052/2013 o zřízení Evropského
systému ostrahy hranic8. EUROSUR je víceúčelový systém pro předcházení nedovolenému
přistěhovalectví a přeshraniční trestné činnosti na vnějších hranicích. EUROSUR sám o sobě
není databází, nýbrž operačním modelem pro výměnu informací mezi členskými státy EU a
agenturou Frontex9. Systém by měl přispívat k zajišťování ochrany a záchrany životů migrantů,
kteří se snaží dostat k evropským břehům. Poskytuje mechanismus, který agenturám pro ostrahu
hranic umožňuje provádět rychlou výměnu informací a spolupracovat. EUROSUR umožňuje
státům EU reagovat rychleji nejen na jednotlivé incidenty, ale také na kritické situace
vyskytující se na vnějších hranicích EU. Pro tento účel byly vnější pozemní a námořní hranice
rozděleny na hraniční úseky a byla jim přidělena úroveň dopadu v rozmezí od nízké přes střední
až po vysokou. To umožňuje podle potřeby identifikovat na vnějších hranicích ožehavé oblasti
se standardizovanou reakcí na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU.
Evropská pohraniční a pobřežní stráž
EU zřídila také Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. Byla zřízená jako pohraniční a
pobřežní stráž, která má zajistit účinné provádění integrované správy hranic na vnější
hranici EU a státy schengenského prostoru. Její právním základem je nařízení (EU)
2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži10. Evropská pohraniční a pobřežní stráž
sestává z Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, vytvořené na základě Frontexu a
orgánů členských státu EU a států schengenského prostoru odpovědných za správu hranic.
Hlavním úkolem Evropské pohraniční a pobřežní stráže je provádět evropskou integrovanou
správu hranic jako sdílenou odpovědnost agentury a vnitrostátních orgánů, které jsou
odpovědné za správu hranic. Hlavní úkoly agentury jsou tedy:
7

Evropská migrační síť [online]. [2018-07-31] Dostupné: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=legissum:l14568.
8
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se zřizuje Evropský
systém ostrahy hranic (EUROSUR). Úřední věstník Evropské unie, L 295/11, 6. 11. 2013.
9
CREMONA, M. (ed.) New Technologies and EU Law. New York: Oxford University Press, 2017, s. 233;
BOSSONG, R. and H. CARRAPICO (eds.) EU Borders and Shifting Internal Security: Technology,
Externalization and Accountability. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2016, s. 71 a
násl.
10
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a
pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES. Úřední
věstník Evropské unie, L 251/1, 16. 9. 2016.
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přispívat k účinné úrovni ochrany hranic na příslušných vnějších hranicích včetně
aktivit pro usnadnění zákonného přecházení hranic a odhalování přeshraničních
trestných činů, jako je pašování migrantů nebo obchodování s lidmi,
 poskytovat technickou a operativní pomoc zúčastněným státům prostřednictvím
společných operací a zásahů rychlé reakce na hranicích,
 poskytovat technickou a operativní pomoc na podporu pátracích a záchranných operací
zaměřených na osoby v tísni na moři, k nimž může dojít v průběhu operací ostrahy
hranic na moři,
 provádět analýzu rizik pro vnitřní bezpečnost a analýzu hrozeb, které mohou ovlivnit
fungování či bezpečnost vnějších hranic EU,
 spolupracovat se zeměmi, které nejsou členem EU ani schengenského prostoru, s
důrazem zejména na sousední země a na země, které byly určeny jako země původu
a/nebo tranzitu pro nedovolené přistěhovalectví,
 provádět hodnocení zranitelnosti včetně hodnocení schopnosti a připravenosti
zúčastněných států čelit hrozbám a výzvám na vnějších hranicích,
 organizovat, koordinovat a provádět návratové operace a intervence11.
V souladu s mezinárodními úmluvami musí každé plavidlo účastnící se námořních
operací koordinovaných agenturou poskytnout pomoc lidem v tísni na moři. Agentura pomáhá
zúčastněným státům v provádění pátracích a záchranných operací s cílem přispívat k ochraně a
záchraně lidských životů v průběhu operací ostrahy hranic na moři. Rezervní tým pro rychlé
nasazení tvořený nejméně 1 500 příslušníky pohraniční a pobřežní stráže a rezerva technického
vybavení budou připraveny reagovat na tlaky v důsledku nedovoleného přistěhovalectví na
vnějších hranicích. V případě potřeby by mělo být nasazení evropské pohraniční a pobřežní
stráže z rezervních týmů okamžitě doplněno o další posily ze států EU.
Navracení ilegálních migrantů
Vedoucím právním předpisem, který upravuje navracení ilegálních migrantů, je
směrnice 2008/115/ES o společných normách a postupech při navracení neoprávněně
pobývajících státních příslušníků třetích zemí12 (dále jen „směrnice 2008/115/ES o
navracení neoprávněně pobývajících osob“). Cílem této směrnice je zajistit, aby EU měla
účinnou a humánní návratovou politiku jakožto nezbytnou složku dobře řízené migrační
politiky.
Směrnice 2008/115/ES o navracení neoprávněně pobývajících osob se týká všech států
EU s výjimkou Irska a Spojeného království a těch států schengenského prostoru, které nejsou
členy EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Směrnice se vztahuje na státní
příslušníky třetích zemí neoprávněně pobývající na území členského státu EU. Členské
státy mohou rozhodnout, že tuto směrnici nepoužijí na státní příslušníky třetích zemí:
 jimž byl odepřen vstup, nebo kteří byli zadrženi nebo zastaveni příslušnými orgány v
souvislosti s neoprávněným překročením vnější hranice členského státu po zemi, po
moři nebo vzduchem a následně neobdrželi v tomto členském státě povolení k pobytu
či oprávnění k pobytu;
 jejichž návrat je trestněprávní sankcí nebo důsledkem trestněprávní sankce podle
vnitrostátního práva nebo kterých se týká vydávací řízení13.
11

Evropská pohraniční a pobřežní stráž [online]. Dostupné [2018-07-31] <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=legissum:230103_3>.
12
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a
postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Úřední
věstník Evropské unie, L 348/98, 24. 12. 2008.
13
Čl. 2 směrnice 2008/115/ES o navracení neoprávněně pobývajících osob.
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Neoprávněným pobytem se rozumí přítomnost státního příslušníka třetí země, který
nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky vstupu uvedené Schengenském hraničním kodexu
nebo jiné podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště v určitém členském státě, na území tohoto
členského státu.
Navrácením se rozumí proces navrácení státního příslušníka třetí země, jako dobrovolné
splnění povinnosti návratu nebo jako nucený návrat,
 do země jeho původu, nebo
 do země tranzitu v souladu s dohodami o zpětném přebírání osob či jinými ujednáními
uzavřenými na úrovni EU nebo dvoustraně, nebo
 do jiné třetí země, do níž se dotčený státní příslušník třetí země dobrovolně rozhodne
vrátit a jež ho přijme.
Pokuj jde o ukončení neoprávněného pobytu, realizuje se dvoufázovým postupem –
(i) nejprve rozhodnutím o navrácení, jímž začíná plynout lhůta pro dobrovolné opuštění
území a (ii) následně, je-li to nezbytné, rozhodnutím o vyhoštění, případně včetně zajištění, a
nakonec samotným vyhoštěním14. V roce 2017 vydala Evropská komise doporučení (EU)
2017/43215 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice 2008/115/ES o navracení
neoprávněně pobývajících osob, jakož i doporučení o zavedení společné příručky k navracení
osob16, kterou mají státy EU používat při plnění úkolů souvisejících s navracením osob. Navrhla
rovněž nová opatření v oblasti návratové politiky v podobě aktualizovaného akčního plánu v
oblasti navracení a souboru doporučení určených států EU.
Systém zabránění napomáhání nedovolenému přistěhovalectví
Za účelem boje proti napomáhání nedovoleného přistěhovalectví v souvislosti s
nepovoleným překračováním hranice, jakož i s cílem odhalování sítí vykořisťujících lidí,
byly na úrovni EU přijaty následující legislativní akty:
 směrnice 2002/90/ES17, která definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu
a pobytu (dále jen „směrnice 2002/90/ES o napomáhání neoprávněnému
přistěhovalectví“), a
 rámcové rozhodnutí 2002/946/SVV o posílení trestního rámce s cílem zabránit
napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu18 (dále jen „rámcové rozhodnutí
2002/946/SVV o napomáhání neoprávněnému přistěhovalectví“).
Jak název napovídá, účelem směrnice 2002/90/ES o napomáhání neoprávněnému
přistěhovalectví je stanovit definici napomáhání nelegální migrace. Každý členský stát EU
byl povinen přijmout vhodné sankce vůči:

14

Navracení nelegálních přistěhovalců – společné normy a postupy [online]. Dostupné [2018-07-31]
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=legissum:jl0014>.
15
Doporučení Komise (EU) 2017/432 ze dne 7. března 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES. Úřední věstník Evropské unie, L 66/15, 11. 3. 2017.
16
Commission recommendation of 27. 9. 2017 establishing a common "Return Handbook" to be used by
Member States' competent authorities when carrying out return related tasks, C(2017) 6505.
17
Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému
vstupu, přechodu a pobytu. Úřední věstník Evropské unie, L 328/17, 5. 12. 2002. Od 5. prosince 2004, tato
směrnice zrušila a nahradila čl. 27 odst. 1 Schengenské prováděcí úmluvy z roku 1990 (Úmluva k provedení
Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové
republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích; Úřední
věstník Evropské unie, C 239/19, 22. 9. 2000).
18
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem
zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu. Úřední věstník Evropské unie, L 328/1, 5. 12.
2002.
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každé osobě, která úmyslně napomáhá osobě, která není státním občanem členského
státu EU, aby vstoupila nebo prošla přes území státu v rozporu s právní předpisy
dotyčného členského státu týkající se vstupu nebo tranzitu cizinců; a
 každé osobě, která kvůli finančnímu zisku úmyslně napomáhá osobě, která není státním
občanem členského státu EU, aby pobývala na území členského státu při porušení
právních předpisů dotyčného členského státu týkajících se vstupu nebo tranzitu
cizinců19.
Kromě uvedeného, každý členský stát EU byl povinen provést nezbytná opatření k
zajištění toho, aby bylo možné použít uvedené postihy i na osobu, která je podněcovatelem,
spolupachatelem nebo se pokouší o porušení vnitrostátní právní úpravy, která byla přijata pro
účely výše uvedeného. Pokud jde o postihy, každý členský stát EU byl povinen přijmout
nezbytná opatření k zajištění toho, aby výše uvedené porušení právních předpisů podléhala
účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím20. Na druhé straně, směrnice 2002/90/ES o
napomáhání neoprávněnému přistěhovalectví neuvádí, co se takovým sankcemi rozumí.
Směrnice 2002/90/ES o napomáhání neoprávněnému přistěhovalectví není dokumentem
trestněprávní povahy. Trestněprávní povahu má rámcové rozhodnutí 2002/946/SVV o
napomáhání neoprávněnému přistěhovalectví, kterého cílem je sbližování právních
předpisů členských států EU v oblasti boje proti nelegální migraci, aby se posílil trestný
rámec s cílem zabránit napomáhání nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu a na jeho stíhání21.
Rámcové rozhodnutí 2002/946/SVV o napomáhání neoprávněnému přistěhovalectví
doplňuje nástroje, které byly přijaty za účelem boje proti nelegální migraci, nezákonnému
zaměstnávání, obchodování s lidmi a pohlavnímu vykořisťování dětí. Rámcové rozhodnutí se
použije, aniž by byla dotčena ochrana poskytovaná uprchlíkům a žadatelům o azyl v souladu s
mezinárodním právem o uprchlících nebo jinými mezinárodními nástroji týkajících se lidských
práv, zejména dodržování mezinárodních závazků členských států vyplývajících jim z Úmluvy
OSN o právním postavení uprchlíků (jeho čl. 31 a 33) z roku 1951 pozměněného Newyorským
protokolem z roku 1967. Pokud jde o tresty, rámcové rozhodnutí 2002/946/SVV o napomáhání
neoprávněnému přistěhovalectví představilo požadavek, aby každý členský stát EU přijal
opatření nezbytná k zajištění toho, aby výše uvedené porušení, vymezené v směrnici
2002/90/ES o napomáhání neoprávněnému přistěhovalectví, podléhaly účinným, přiměřeným a
odrazujícím trestním sankcím. Stejně jako směrnice, ani rámcové rozhodnutí však neuvádí, co
se takovým sankcemi rozumí. Výklad takto vymezených sankcí lze ozřejmit například
argumentací Evropské komise, která je interpretovala v souvislosti s posilováním sankčních
režimů v odvětví finančních služeb, a to následovně – sankce lze pokládat za účinné, když jsou
schopny zaručit dodržování právních předpisů EU, přiměřené, když odpovídajícím způsobem
zohledňují závažnost protiprávního jednání a nepřesahují rámec toho, co je nezbytné k dosažení
sledovaných cílů, a odrazující, když jsou dostatečné přísné, aby odradily původce nesrovnalostí
od opakování stejného deliktu, a dalších možných pachatelů od dopouštění se takových
protiprávních činností22.

19

Čl. 1 směrnice 2002/90/ES o napomáhání neoprávněnému přistěhovalectví.
Čl. 3 směrnice 2002/90/ES o napomáhání neoprávněnému přistěhovalectví.
21
KLIMEK, L. Trestnnoprávny systém na zabránenie napomáhaniu nelegálnemu prisťahovalectvu v Európskej
únii a jeho dopad na právny poriadok Slovenskej republiky. In Justičná revue, ISSN 1335-6461, roč. 65 (2013),
č. 11, s. 1490-1504; KLIMEK, L. Trestnoprávny systém Európskej únie na zabránenie napomáhaniu
nelegálnemu prisťahovalectvu. In MARCZYOVÁ, K., J. MEDELSKÝ, R. ODLER a kolektiv (ed.) Aktuálne
problémy migrácie v Európe a jej ľudskoprávna dimenzia. Zborník z konferencie konanej 27. októbra 2016
v Bratislave na Akadémii Policajného zboru. Bratislava – Praha: Univerzita Karlova, 2016, s. 204-212.
22
Evropská komise (2015): Posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb. Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, KOM (2010) 716 v
konečném znění, s. 4 a 5.
20
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Lze dodat, že členské státy EU přistoupily k protokolu OSN proti pašování
přistěhovalců po zemi, po moři a letecky v rozsahu, jež spadá do pravomoci EU23. Tento
protokol doplňující Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu má za cíl
předcházet pašování přistěhovalců a bojovat proti němu, podporovat spolupráci mezi
signatářskými státy a chránit práva pašovaných přistěhovalců.
Signatářské státy musí následující činy definovat jako trestné činy, pokud jsou spáchány
úmyslně kvůli finančnímu nebo materiálnímu zisku:
 pašování přistěhovalců, tedy zprostředkování nedovoleného vstupu osoby do státu,
jehož není tato osoba státním příslušníkem ani v něm nemá trvalý pobyt,
 činy prováděné za účelem umožnění pašování přistěhovalců, výroby, obstarání,
poskytnutí nebo držení falešných cestovních dokladů nebo dokladů totožnosti,
 umožnění osobě zůstat ve státě bez splnění nezbytných požadavků pro zákonný pobyt,
 pokus spáchat tyto trestné činy, spolupachatelství na nich a návod k jejich spáchání.
Signatářské státy musí rovněž vzít v úvahu okolnosti, které zvyšují závažnost trestného
činu (tedy přitěžující okolnosti). Patří mezi ně ohrožení života nebo bezpečnosti dotčených
přistěhovalců a také nelidské nebo ponižující zacházení, včetně vykořisťování takových
přistěhovalců. Protokol OSN se vztahuje na předcházení, vyšetřování a stíhání výše uvedených
trestných činů (pokud jsou to trestné činy nadnárodní povahy a zahrnují organizovanou
zločineckou skupinu, a také na ochranu práv obětí těchto trestných činů.
Pokud jde o opatření proti pašování přistěhovalců po moři, má-li určitý stát podezření,
že plavidlo bez státní příslušnosti je používáno k pašování přistěhovalců, může vstoupit na
palubu a plavidlo prohlédnout. Má-li některý stát podezření, že plavidlo s cizí registrací je
používáno k pašování přistěhovalců, musí informovat zemi, v níž je plavidlo registrováno (zemi
vlajky) a požadovat potvrzení registrace nebo povolení přijmout opatření. Pokud se podezření
potvrdí, žádající stát může vstoupit na palubu, plavidlo prohlédnout a přijmout příslušná
opatření vzhledem k tomuto plavidlu, osobám a nákladu na palubě, přičemž musí zajistit
bezpečnost osob na palubě a lidské zacházení s nimi. Nehrozí-li bezprostřední nebezpečí,
nebudou podniknuta žádná další opatření bez výslovného povolení od státu vlajky24.
Potlačování nelegálního zaměstnávání
EU čelí nelegálnímu přistěhovalectví ze třetích zemí. Jeho rozhodujícím stimulačním
faktorem je možnost najít si práci v EU nelegálním způsobem. Součástí boje proti nelegálnímu
přistěhovalectví a nelegálnímu pobytu by měla být opatření proti tomuto faktoru.
Právním základem boje proti nedovolenému přistěhovalectví osob z třetích zemí do EU
za účelem jejich nelegálního zaměstnávání je směrnice 2009/52/ES o minimálních normách
pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních

23

Viz: Rozhodnutí Rady 2006/616/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu proti pašování
přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti
nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu,
která spadají do oblasti působnosti článků 179 a 181a Smlouvy o založení Evropského společenství. Úřední
věstník Evropské unie, L 262/24, 22. 9. 2006; Rozhodnutí Rady 2006/617/ES ze dne 24. července 2006 o
uzavření Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujícího Úmluvu Organizace
spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o
ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy IV Smlouvy o založení Evropského
společenství. Úřední věstník Evropské unie, L 262/34, 22. 9. 2006.
24
Pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky – protokol OSN [online]. Dostupné [2018-07-31]
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=legissum:l33271>.
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příslušníků třetích zemí25 (dále jen „směrnice 2009/52/ES o zaměstnávaní neoprávněně
pobývajících osob“). Tato směrnice zakazuje zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí,
kteří neoprávněně pobývají na území členských států EU, s cílem bojovat proti nedovolenému
přistěhovalectví. Za tímto účelem stanoví minimální společné normy pro sankce a opatření,
která se použijí v členských státech vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují.
Směrnice 2009/52/ES o zaměstnávaní neoprávněně pobývajících osob představila
požadavek na členské státy EU, aby zakázaly zaměstnávání státních příslušníků třetích
zemí, kteří jsou neoprávněně pobývající v EU. Zaměstnavatelé musí:
 vyžadovat po státních příslušnících třetích zemí, aby byli před přijetím do zaměstnání
držiteli platného povolení k pobytu nebo jiného obdobného povolení a předložili je
zaměstnavateli;
 uchovat alespoň po dobu trvání zaměstnání kopii povolení k pobytu nebo jiného
obdobného povolení nebo záznam o nich pro potřeby případné kontroly příslušnými
orgány členských států;
 oznamovat příslušným orgánům určeným členskými státy začátek zaměstnání státních
příslušníků třetích zemí ve lhůtě stanovené každým členským státem. Státy EU mohou
též používat zjednodušený postup oznamování, pokud je zaměstnavatel fyzická osoba,
která zaměstnává státního příslušníka třetí země pro soukromé účely, a také mohou
upustit od požadavku na oznamování, pokud státní příslušník země mimo EU získal
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta26.
Pokuj jde o sankce, státy EU musí zajistit, aby zaměstnavatelé, kteří poruší tato
pravidla, byli vystaveni účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím, včetně pokut na základě
každého neoprávněně zaměstnaného státního příslušníka třetí země, nebo plateb pro tyto státní
příslušníky, kteří mají být vráceni do své země původu. Státy musí též:
 zajistit, aby zaměstnavatelé byli povinni doplatit dlužné částky, jako jsou nevyplacené
mzdy a příspěvky na sociální zabezpečení,
 zavést systémy, které neoprávněně zaměstnaným státním příslušníkům třetí země
umožní požadovat na zaměstnavatelích veškeré nevyplacené mzdy,
 zajistit, aby se na zaměstnavatele vztahovaly – je-li to relevantní – i další pokuty.
Úmyslné porušování představuje trestný čin, pokud zaměstnavatel:
 soustavně porušuje předpisy,
 zaměstnává velký počet neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí,
 zaměstnává takové lidi za obzvláště vykořisťujících pracovních podmínek,
 zaměstnává oběti obchodování s lidmi,
 neoprávněně zaměstnává nezletilé osoby27.
Neoprávněně zaměstnaní státní příslušníci třetích zemí musí mít možnost podávat
stížnosti na své zaměstnavatele, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Státy EU jsou
povinny provádět kontroly na základě pravidelného posuzování rizik, aby zjistily, zda
zaměstnavatelé nezaměstnávají takové nelegální přistěhovalce. Po provedení směrnice
2009/52/ES o zaměstnávaní neoprávněně pobývajících osob, v právní rovině, většina členských
států zakazuje zaměstnávání nelegálních migrantů a ukládá finanční, správní nebo trestní
sankce vůči jejich zaměstnavatelům. Nicméně závažnost sankcí stanovených právními předpisy
v jednotlivých členských státech se výrazně liší. To vyvolává obavy, zda mohou být sankce
vždy účinné, přiměřené nebo odrazující. Ve všech oblastech ochrany nelegálních migrantů
25

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro
sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Úřední
věstník Evropské unie, L 168/24, 30. 6. 2009.
26
Čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/52/ES o zaměstnávaní neoprávněně pobývajících osob.
27
Nedovolené přistěhovalectví – sankce pro zaměstnavatele [online]. Dostupné [2018-07-31] <https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=legissum:l14566>.
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nadále zůstává prostor pro zlepšení, ať už jde o právo vznést nárok vůči zaměstnavateli, účinné
mechanismy pro takové počínání nebo takovou základní záležitost jakou je poskytování
systematických a objektivních informací o jejich právech28.
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Zdroje digitálních dat ve vozidle a jejich využití ve forenzních vědách
Digital data sources in the vehicle and their use in forensic sciences
Dagmar Kopencová1, Roman Rak2
Abstrakt
V moderních vozidlech se dnes hojně využívá digitální zpracování dat. Jedná se zpravidla buď o
statická, nebo dynamická data, která vznikají a jsou zpracovávány on-line. Data se ve vozidle
uchovávají a z pohledu kriminalistiky či ostatních forenzních věd představují velké množství
digitálních stop. Digitální stopy mají velký význam pro praxi. Příspěvek se zabývá zdroji,
členěním, charakteristikami a využitím digitálních informací ve vozidle pro forenzní účely
z různých pohledů.
Klíčová slova
Forenzní, digitální záznamy, vozidlo, záznamové zařízení, řídící jednotka.
Abstract
Digital data processing is now widely used in modern vehicles. These are usually either static or
dynamic data that are generated and processed online. The data is stored in the vehicle and
represents a large number of digital traces from the forensics or other forensic sciences
perspective. Digital tracks are very important for practice. The paper deals with sources,
structure, characteristics and use of digital information in the vehicle for forensic purposes from
different perspectives.
Key words
Vehicle Digital Forensics, Digital Evidence, Event Data Recorder, Electronic Control Unit.
Úvod
Vývoj, rozvoj a provoz vozidel je dnes nerozlučně spjatý s elektronizací a digitalizací.
Tento trend způsobuje, že vozidla zpracovávají, přenášejí a uchovávají velké množství
provozních dat a dat spojených s činností osádky ve vozidle. Tento trend má strmě rostoucí
charakter obzvlášť i ve spojení s rozvojem elektrických pohonů a zejména s úsilím vytvořit a do
provozu uvést zcela autonomní vozidla, která nepotřebují aktivní účast řidiče, aby vozidlo
dosáhlo svého stanoveného cíle. Elektronické procesy probíhají ve vozidle samotném, které ještě
navíc komunikuje s ostatními vozidly a dopravní a telematickou infrastrukturou. Data
z některých zařízení, které jsou součástí vozidla nebo s e k němu připojují (mobilní telefony,
tablety, počítače osádky apod.) se uchovávají i v cloudovém prostředí. Z pohledu forenzních
disciplín, kriminalistiky, každé moderní vozidlo vytváří velké množství digitálních stop.
V současném, nově vyráběném osobním automobilu se v průměru nachází více než 75
elektronických řídících jednotek, které v sobě uchovávají více jak 150 miliónů řádků zdrojových
kódů obslužných programů a které každou hodinu provozu vozidla generují více jak 25 GB dat
[1].
Vozidlo jako objekt forenzního zkoumání
Vozidlo, se může účastnit nehodového (nebo jinak negativního) děje a následně pak může
být objektem forenzního zkoumání. Může být ale i nástrojem (prostředkem) stejně tak i cílem
1
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trestné činnosti nebo jiných událostí či aktivit s negativním dopadem do bezpečnosti (jiné, než
v kontextu dopravního charakteru). V prvním případě se při objasňování průběhu událostí a
jejich následků zabývají forenzní (soudní) a dopravní inženýři či soudní znalci z oboru
konstrukce, údržby a provozu vozidel či příbuzných oborů. Ve druhém případě je vozidlo
zájmem pak kriminalistických složek a dalších bezpečnostně orientovaných institucí, zabývající
se rozmanitou trestnou činností a garantující obecně bezpečnost jako takovou na různých
úrovních. V každém případě je dnes každé moderní vozidlo zdrojem obrovského množství
dat/informací, které mohou v podobě tzv. digitálních stop napomoci k vysvětlení průběhu
negativních událostí a jejich následků.
Vozidlo jako zdroj digitálních dat
Každé moderní vozidlo obsahuje řadu zařízení, generující, zpracovávající, přenášející
nebo uchovávající digitální data v nejrůznějších formátech, které mohou posloužit při forenzním
vyšetřování událostí jako tzv. digitální stopy (digital evidence).
Datovými zdroji digitálních stop jsou obvykle:
 Záznamové jednotky - černé skříňky (Event Data Recorders (EDR)),
 Telematické a informační systémy (Telematics and Infotainments),
 Elektronické kontrolní jednotky (Electronic Control Units (ECU)),
 Jednotka eCALL (eCALL unit),
 Klíče od vozu (Key fobs),
 Záznamové kamery (přední, zadní) (Dash Camps),
 Zařízení třetích stran (After market technologies).
Záznamové jednotky - černé skříňky (Event Data Recorders (EDR))
Záznamové jednotky jsou nejpoužívanějším zdrojem digitálních dat (stop) při forenzním
vyšetřování dopravních nehod, v praxi známé jako černé skříňky (black box). V odborné praxi
jsou známé od 90. let minulého století [11], kdy poprvé byly použity v USA. Záznamová
jednotka, nazývaná též Event Data Recorder (EDR) se spouští v „okamžiku“, kdy vozidlo se
dostává do kolizní situace (dopravní nehody) [7]. EDR zaznamenává události ještě 5 sec před
dopravní nehodou a pak následně nahrává a uchovává data během celé kolizní události, které je
možné následně analyzovat. Předem určená, pro analýzu kolizní události významná data do EDR
jsou zasílána z elektronických řídících jednotek (Electronic Control Unit - ECU) ve vozidle ve
stanoveném formátu a stanovených časových sledech.
Jednoúčelově navržené černé skříňky (black boxes) jsou primárně určeny pro analýzu
nehodových dějů. Nehodí se ale pro forenzní vyšetřování rozmanitých podvodů, manipulace
s digitálním identifikátorem VIN uloženým ve vozidle v digitální podobě, stáčení odometrů
(stavu najetých kilometrů), zjišťování dalších i automatizovaných aktivit vozidla, chování jeho
osádky a její komunikace s okolím mimo nehodový děj. Řada událostí mimo nehodové děje má
velmi rozmanitý průběh a charakter a jsou často využitelné pro forenzní (soudní) účely, při
operativním vyšetřování závažných trestných činů. Tyto informace, resp. data nalezneme jinde,
než v samotné černé skříňce.
Tab. 1 Přehled datových položek a jejich rozměr a rozsah v černých skříňkách motorových
vozidel v souladu se současně platnou legislativou USA pro analýzu dopravních nehod [11].
V EU zatím podobná legislativa, která by sjednotila všechny výrobce vozidel, absentuje.
Datový prvek
Minimum range
Accuracy Resolution
Lateral acceleration
Longitudinal accelaration
Normal accelaration
Longitudinal delta-V

-5 to +5 g
-50 to +50 g
-5 to +5 g
-100 km/h to + 100 km
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±10 %
±10 %
±10 %
±10 %

0,5 g
0,5 g
0,5 g
1 km/h

Datový prvek

Minimum range

Lateral delta-V
Maximum delta-V, longitudinal
Maximum delta-V, lateral
Time, maximum delta-V, longitudinal
Time, maximum delta-V, lateral
Time, maximum delta-V, resultant
Vehicle roll angle
Speed, vehicle indicated
Engine
throttle,
percent
(akcelerátor pedal percent full)
Engine RPM
Service brake (on, off)
ABS activity
Stability control

full

Accuracy

Resolution

±10 %
±10 %
±10 %

1 km/h
1 km/h
1 km/h

± 3 ms

2,5 ms

± 3 ms

2,5 ms

± 3 ms

2,5 ms

±10 %
±1 km/h

10 deg
1 km/h

0 to 100 %

±5 %

1%

0 to 10 000 rpm
On and off
On and off

±100 rpm
N/A
N/A

On, Off, Engaged

N/A

100 rpm
On and off
On and off
On,
Off,
Engaged
1%
1 cycle
1 cycle
On and off
On and off
On and off
On, off, or
auto

-100 km/h to + 100 km
-100 km/h to + 100 km
-100 km/h to + 100 km
0-300 ms, or 0-end of event time plus
30 ms, which is shorter
0-300 ms, or 0-end of event time plus
30 ms, which is shorter
0-300 ms, or 0-end of event time plus
30 ms, which is shorter
-1080 deg to + 1080 deg
0km/h to 200 km/h

Steering input
-250 de cW to + 250 deg CW
Ignitation cycle, crash
0 to 60 000
Ignitation cycle, download
0 to 60 000
Safety bell status, driver
On and off
Safety bell status, right front driver
On and off
Frontal air bag warning lamp (on, off)
On and off
Frontal air bag suppression switch
On, off, or auto
status (on, off)
Frontal air bag deployment, time to
0 to 250 ms
deploy/first stage, driver
Frontal air bag deployment, time to
0 to 250 ms
deploy/first stage, right front driver
Frontal air bag deployment, time to n th
0 to 250 ms
stage, driver
Frontal air bag deployment, time to n th
0 to 250 ms
stage, right front driver
Frontal air bag deployment, time to n th
Yes or No
stage disposal, driver (y/n)
Frontal air bag deployment, time to n th
Yes or No
stage disposal, right front driver (y/n)
Side air bag deployment, time to
0 to 250 ms
deploy, driver
Side air bag deployment, time to
0 to 250 ms
deploy, right front passenger
Side curtain/tube bag deployment, time
0 to 250 ms
to deploy, driver side
Side curtain/tube bag deployment, time
0 to 250 ms
to deploy, right side
Pretensioner deployment, time to fire,
0 to 250 ms
driver
Pretensioner deployment, time to fire,
0 to 250 ms
front passanger
Seat track position switch, foremost,
Yes or No
status, driver
Seat track position switch, foremost,
Yes or No
status, right front passanger
Occupant size driver occupant 5th
Yes or No
female size (y/n)
Occupant position size right front
Yes or No
passanger child (y/n)
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±5 %
±cycle
±cycle
N/A
N/A
N/A
N/A
±2 ms

1 ms

±2 ms

1 ms

±2 ms

1 ms

±2 ms

1 ms

Yes or No

N/A

Yes or No

N/A

±2 ms

1 ms

±2 ms

1 ms

±2 ms

1 ms

±2 ms

1 ms

±2 ms

1 ms

±2 ms

1 ms

N/A

Yes or No

N/A

Yes or No

N/A

Yes or No

N/A

Yes or No

Datový prvek
Occupant position classification, driver
oop (y/n)
Occupant position classification, right
front passanger oop (y/n)
Multi-event, number of events (1,2)
Time from event 1 to 2
Complete file recorded (y/n)

Minimum range

Accuracy

Resolution

Yes or No

N/A

Yes or No

Yes or No

N/A

Yes or No

1 or 2
0 to 5.0 sec
Yes or No

N/A
0,1 sec
N/A

1 or 2
0,1 sec
Yes or No

Zdroj: autor
Tabulka 2 Překlad odborných názvů z anglického do českého jazyka
Lateral acceleration
Longitudinal accelaration
Normal accelaration
Longitudinal delta-V
Lateral delta-V
Maximum delta-V, longitudinal
Maximum delta-V, lateral
Time, maximum delta-V, longitudinal
Time, maximum delta-V, lateral
Time, maximum delta-V, resultant
Vehicle roll angle
Speed, vehicle indicated
Engine throttle, percent full (akcelerator pedal percent
full)
Engine RPM
Service brake (on, off)
ABS activity
Stability control
Steering input
Ignitation cycle, crash
Ignitation cycle, download
Safety bell status, driver
Safety bell status, right front driver
Frontal air bag warning lamp (on, off)
Frontal air bag suppression switch status (on, off)
Frontal air bag deployment, time to deploy/first stage,
driver
Frontal air bag deployment, time to deploy/first stage,
right front driver
Frontal air bag deployment, time to n th stage, driver
Frontal air bag deployment, time to n th stage, right
front driver
Frontal air bag deployment, time to n th stage disposal,
driver (y/n)
Frontal air bag deployment, time to n th stage disposal,
right front driver (y/n)
Side air bag deployment, time to deploy, driver
Side air bag deployment, time to deploy, right front
passenger
Side curtain/tube bag deployment, time to deploy,
driver side
Side curtain/tube bag deployment, time to deploy,
right side
Pretensioner deployment, time to fire, driver
Pretensioner deployment, time to fire, front passanger

Boční zrychlení
Podélné zrychlení
Normální zrychlení
Podélné delta-V
Boční delta-V
Maximální delta-V, podélné
Maximální delta-V, boční
Čas, maximální delta-V, podélné
Čas, maximální delta-V, boční
Čas, maximální delta-V, výsledné
Úhel náklonu vozidla
Rychlost vozidla indikovaná
Škrticí klapka motoru, procento úplného otevření
(procento úplného stlačení plynového pedálu)
Otáčky motoru
Provozní brzda (zapnutá, vypnutá)
Činnost ABS
Řízení stability
Vstup řízení
Cyklus zapalování, srážka
Cyklus zapalování, stahování
Stav bezpečnostního pásu, řidič
Stav bezpečnostního pásu, řidič vpravo vpředu
Varovná kontrolka čelního airbagu (zapnutá, vypnutá)
Stav spínače potlačení čelního airbagu (zapnutý,
vypnutý)
Nafouknutí čelního airbagu, čas do nafouknutí/první
fáze, řidič
Nafouknutí čelního airbagu, čas do nafouknutí/první
fáze, řidič vpravo vpředu
Nafouknutí čelního airbagu, čas do n. fáze, řidič
Nafouknutí čelního airbagu, čas do n. fáze, řidič
vpravo vpředu
Nafouknutí čelního airbagu, čas do povelu n. fáze,
řidič (ano/ne)
Nafouknutí čelního airbagu, čas do povelu n. fáze,
řidič vpravo vpředu (ano/ne)
Nafouknutí bočního airbagu, čas do nafouknutí, řidič
Nafouknutí čelního airbagu, čas do nafouknutí, řidič
vpravo vpředu
Nafouknutí bočního závěsového airbagu, čas do
nafouknutí, řidič
Nafouknutí bočního airbagu, čas na aktivaci, pravá
strana
Aktivace předpínače, čas na spuštění, řidič
Aktivace předpínače, čas na spuštění, spolujezdec
řidiče
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Seat track position switch, foremost, status, driver
Seat track position switch, foremost, status, right front
passanger
Occupant size driver occupant 5th female size (y/n)
Occupant position size right front passanger child
(y/n)
Occupant position classification, driver oop (y/n)
Occupant position classification, right front passanger
oop (y/n)
Multi-event, number of events (1,2)
Time from event 1 to 2
Complete file recorded (y/n)

Polohový spínač dráhy sedadla, nejpřednější, stav,
řidič
Polohový spínač dráhy sedadla, nejpřednější, stav,
spolujezdec řidiče
Velikost spolucestujícího řidiče, žena 5. percentilu
(ano/ne)
Velikost polohy spolucestujícího řidiče, dítě (ano/ne)
Klasifikace polohy spolucestujícího, řidič mimo
polohu (ano/ne)
Klasifikace polohy spolujezdce, spolujezdec řidiče
mimo polohu (ano/ne)
Víceudálostní, počet událostí (1, 2)
Čas od události 1 do události 2
Zaznamenán kompletní soubor (ano/ne)

Zdroj: autor
Telematické a uživatelsky orientované informační systémy (Telematics and Infotainments)
Pojem „telematický“ byl odvozen od anglického slova „telematics“, jež vzniklo ze slov
„telecommunication“ and „informatics“. Telekomunikace jsou spojeny s drátovým nebo
bezdrátovým přenosem dat mezi jednotlivými prvky vozidla, mezi vozidly, případně prvky
vnější, dopravní infrastruktury. Pojem informatika lze zjednodušeně charakterizovat jak proces
zpracování a uložení dat, včetně těch přenášených. Pojem „telematický“ (stejně jako pojem
infotainment) vyjadřuje tedy schopnost generovat, posílat, přijímat a zpracovávat data.
Pojem „infotainment“ je kombinací slov „information“ (informace) a „entertainment“
(zábava, pobavení). Tento pojem vznikl původně v USA především s rozvojem kabelové televize
jako druh zpravodajství, kde výběr témat a jejich zpracování je podřízeno účelu vyvolat emoce a
pobavit. Infotainment v původním slova smyslu byl vnímán jako nedostatečně seriózní
zpravodajství. Do automobilového průmyslu, konstrukce vozidel, se pojem infotainment zavádí
nejprve v souvislosti s nástupem mobilních telefonů a s video, CD/DVD přehrávači,
obrazovkami (tablety) pro pobavení osádky (obvykle dětí) zejména na zadních sedadlech,
později s využitím bezdotykových tabletů na středním panelu přístrojové desky. Cílem je
posádce přinést co nejjednodušším, uživatelsky příjemným prostředím informace úzce spojené
(a někdy i spouštěné) s lokalitou vozu a umožnit jí ovládat informační a zábavní systémy
(vysílání radií), komunikovat s okolím (ovládání mobilních telefonů), vyhledávat informace
z prostředí Internetu a orientovat se v prostoru (navigační systémy). Ovládání infotainment
systémů lze realizovat dnes dotyky na obrazovce, z ovládacích prvků volantu nebo lidským
hlasem. Přenos dat je pak realizován pomocí rozmanitých komunikačních protokolů a rozhraní,
jako jsou Bluetooth, WiFi, USB zařízení, SD datové karty apod.
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Obr. 1 Pracoviště řidiče moderního vozidla. Škoda Kamiq
Foto: Roman Rak
Infotainment systémy ve vozidle jsou velmi dobrým zdrojem pro analýzu geografického
pohybu vozidla (realizované trasy, oblíbené, často navštěvované cíle apod), telekomunikačních
aktivitách osádky vozidla (telefonování, SMS, aktivity na internetu, na sociálních sítích apod.).
Spojení těchto aktivit z hlediska času a místa realizace dává kvalitativně zcela novou představu
o průběhu a výsledcích těchto dějů.
Elektronické kontrolní (řídící) jednotky (Electronic Control Units (ECU))
Elektronická kontrolní (řídící) jednotka (ECU) je digitální mikrokontrolér, který
kontroluje činnosti, operace ve vozidle. V moderních vozidlech je obvykle více než 75 ECU [6],
řídící a kontrolující dílčí, klíčové procesy, „operace“ ve vozidle. Každá řídící/kontrolní jednotka
zodpovídá za kontrolu určitých, specifických procesů, jako je stav činnosti motoru, převodovky,
airbagů, úroveň paliva, celkový stav vozidla, počet uzavřených dveří, zapnutých bezpečnostních
pásů apod. Řídící, kontrolní jednotky ECU jsou úzce propojeny na telematiku vozu, a zajišťují
přenos a výměnu dat. Datová konektivita je zajišťována různými datovými protokoly, standardy,
např, pomocí LIN (Local Interconnect Network), CAN (Controller Area Network), MOST –
(Media Oriented Systems Transports), FlexRay, WiFi, Bluetooth atd.
Ve vozidle je realizován přístup ke kontrolním a řídícím jednotkám (k jejich datům)
pomocí externího rozhraní nazývaného OBD-II (On-Board Diagnostic), pomocí kterého se lze
připojit k jednotlivým řídícím jednotkám (ECU) a získávat požadované data či informace. Data
o vozidle se obvykle získávají cestou OBD konektoru z elektronických kontrolních jednotek
(ECU) nebo prostřednictvím černé skříňky (EDR), včetně fyzické datové extrakce. Data z těchto
zařízení mají často různý, nejednotný, nestandardní obsah napříč jednotlivými výrobci
motorových vozidel.
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Obr. 2 Ukázka panelu infotainmentu
Foto: Roman Rak
Jednotka eCALL (eCALL unit)
Jedná se o jednotku, určenou pro automatické přivolání složek integrovaného
záchranného systému v případě havárie vozidla nebo stavu nouze jeho osádky. Tato technologie
se používá od 1.4. 2018 u všech nově homologovaných vozidel v Evropské unii, tedy i vozidel
dovážených z neevropských zemí, určených pro evropský trh.
Tato energeticky nezávislá jednotka s vysokou odolností a životností se aktivuje automaticky
(pomocí speciálních čidel, registrujících náraz vozidla nebo expanzi airbagů) nebo manuálně
z předních sedadel. Následuje nalezení nejbližšího operačního střediska linky 112 a telematický
přenos dat charakterizující místo události, okolnosti a základní charakteristiky vozidla. Přenášejí
se tyto údaje: část události, souřadnice polohy vozidla, směr jízdy, identifikátor VIN vozidla,
kategorie vozidla, druh paliva vozidla, počet zapnutých bezpečnostních pásů ve vozidle (tedy
počet připoutaných osob), příznak aktivace jednotky (manuálně nebo ručně) a několik dalších
informací o věrohodnosti události. Tyto informace se zobrazují v operačním centru linky 112 a
primárně slouží pro organizaci a provedení záchranářských aktivit. Vysílané údaje lze ale
následně využít i pro forenzní či jiné bezpečnostní úlohy, při řešení podvodů (např. změn identity
vozidla, fingování dopravní nehody apod.)
Klíče od vozu (Key fobs)
Klíče (označované i jako smart key) od moderního vozu jsou dalším zdrojem cenných
informací pro forenzní vyšetřování. Klíče slouží jako určité externí uložiště vybraných klíčových
informací o vozidle. Nalezneme zde světově unikátní identifikátor vozidla (Vehicle Identification
Number - VIN), identifikační číslo (ID) transpondéru klíče, časové známky (data stamps), kdy
byly klíče naposledy použity, stav odometru (počítadla ujeté vzdálenosti vozidla) adekvátní
časové známce, počet spárovaných klíčů k vozidlu, množství paliva v palivové nádrži, a další
spárovaná data k okamžiku posledního použití klíče k vozidlu apod. Data z klíčů otevírání
vozidla lze zpravidla číst autorizovaným servisem nebo specializovaným forenzním nástrojem.
Záznamové kamery (přední, zadní) (Dash Camps)
Do vozidla jsou montovány záznamové kamery, zachycující a zaznamenávající pohyb,
dění před a za vozidlem v podobě časových smyček digitálního videozáznamu. Tyto
videosekvence jsou vítaným zdrojem informací při vyšetřování dopravních nehod. Poskytují
obrazové informace o scéně kolem vozidla, chování dalších účastníků silničního provozu. Ty
pak mohou objasnit i aktivity, kdy někteří účastníci svým chováním (tzv. vybržďování,
nedodržování bezpečné vzdálenosti, nedávání přednosti, nevhodná jízda v souběžných pruzích,
riskantní předjíždění, jízda na červenou, přejezd železničních přejezdů v době aktivovaných
výstražných signálů apod.).
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Zařízení třetích stran (After market technologies)
Do vozidla mohou být instalovány další digitální, obvykle záznamová zařízení. Poměrně
časté jsou knihy jízd u tzv. flotilových vozidel (služební automobily provozované buď čistě pro
služební účely nebo účely kombinované – služební/soukromé). Provozovatel těchto vozidel pak
získává v reálném čase informace o pohybu a dalších aktivitách vozidla. Cílem je zjednodušit
administrativu (vyplňování knihy jízd), optimalizovat náklady na provoz vozidla, zefektivnit
logiku pohybu vozidla, zajistit informace o aktuálním stavu vozidla, zabránit krádežím
pohonných hmot, zneužívání vozidla pro soukromé účely apod.).
Zařízení této kategorie získávají informace nejen z vlastních navigačních systémů, ale často i
z elektronických kontrolních a řídících jednotek vozidla (ECU). Specifikou těchto zařízení je i
intenzivní telematický provoz, kdy sledované charakteristiky jsou přenášeny k provozovateli
vozidla a zde ukládány buď do jím vlastněných informačních systémů, nebo ukládány na média,
které jsou v cloudovém (virtuálním) prostředí. Tato skutečnost pak silně ovlivňuje (v určitém
slova smyslu zásadně komplikuje) metodiku forenzního [3] získávání těchto dat, které nejsou
uloženy a uchovávány v zařízeních vozidla ale u subjektů třetích stran, ke kterým je pak nutné
získat oprávněný přístup.
Od telematických aplikací typu „kniha jízd“ mohou být odvozeny aplikace, určené pro
pojišťovny. Data z vybraných řídících jednotek vozidla jsou pak přenášeny do vzdálených
datových uložišť (cloud) a vyhodnocovány různé charakteristiky o provozu vozidla, včetně
charakteru stylu jízdy řidiče (např. agresivní typ – překračování povolené rychlosti, prudká
zrychlení, intenzivní brzdění [9] apod.). Na těchto parametrech pak závisí výše pojistného
vozidla.
Forenzní využití digitálních stop
Ve forenzní praxi (inženýrské i kriminalistické) je možné využít digitální data (digitální
stopy) pro určení, analýzu, objasnění apod.:
 identity vozidla (Vehicle Identification Number, výrobní čísla jednotlivých komponent
vozidla),
 chování řidiče při řízení a obsluze vozidla (např. defenzivní versus agresivní jízda),
 chování vozidla a/nebo řidiče v průběhu nehodového děje, jeho příčiny, následků,
 aktivit kolem vozidla,
 (ne)oprávněných3 zásahů do technologie vozidla (např. stáčení počtu najetých kilometrů),
 (ne)oprávněné výměny komponent vozidla,
 telekomunikačního provozu osádky vozidla, jeho „digitální aktivity“ ve vozidle,
 geografické polohy vozidla,
 ekonomičnosti provozu vozidla.
Do budoucnosti lze očekávat mnohem větší autonomnost vozidel, která bude spojená
s velmi silnou informační podporou, telekomunikace se všemi objekty, účastnícími se řízení,
logistikou pohybu po dopravních komunikacích, včetně prvků umělé inteligence. Vozidla budou
využívat svou „zkušenost“, učit se a vyměňovat si informacemi s ostatními vozidly (v2v4),
dopravní infrastrukturou (v2i5), parkovacími místy apod. Mnoho z těchto informací bude zcela
jistě možné a nutné následně využít i pro forenzní praxi.

3

(Ne)autorizovaných.
Vehicle to Vehicle.
5
Vehicle to Infrastructure.
4
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Obr. 3 Digitální přístrojová deska umožňuje zobrazit mnohem více informací, než klasická
analogová. Řidič si může nastavit i několik vzhledů, vybrat ten, který mu nejlépe vyhovuje.
Přístrojová deska vozu Audi
Foto: Roman Rak
Problémové okruhy k řešení
Automobilový průmysl patří k jedněm z nejintenzivněji se rozvíjejících oborů. Komerční
tlak je obrovský, výrobci, jednotlivé tovární značky se předbíhají v nabídkách. To co je nové,
inovativní si velice rychle najde své zákazníky, takže v praxi to znamená, co se osvědčí u jedné
tovární značky, obvykle se v určité podobě objevuje u další. Tempo změn je obrovské, časové
úseky mezi jednotlivými změnami jsou velmi krátké a neustále se zmenšují. Kromě čistě
technických aspektů je nutné řešit i ochranu osob z pohledu citlivých osobních dat, která mohu
být spojená i s provozem různých osobních elektronických zařízení [5]. U všech zařízení,
zpracovávajících digitální údaje je rovněž nutné řešit vzájemné vztahy technologie a lidského
faktoru [4,8].
Trendy v elektromobilitě a autonomnosti vozidel a dalších dopravních prostředků [7] jsou
zřejmé. V praxi ale dochází i k určitým paradoxům, z hlediska bezpečnosti i k podstatným
hrozbám [2]. Velká dynamičnost vývoje a výroby často předbíhá bezpečnostní praxi, zejména
z hlediska informačních a telekomunikačních systémů ve vozidle. V mnoha případech jim není
věnována dostatečná pozornost. Informační a komunikační technologie, jejich moderní trendy
se uplatňují i v automobilovém průmyslu. Dochází k logické integraci kontrolních (řídících)
jednotek (ECU), jejich datové sběrnice CAN bus a s infotainment systémem ve vozidle
(obsahujícím nemalé množství citlivých dat) uvnitř vozidla s vnějším prostředím pomocí
internetového rozhraní do vzdálených datových uložišť, k rozmanitým, vzdáleným aplikacím
třetích stran. Vozidlo se stává objektem tzv. Internetu věcí (Internet of Things). Tudíž je možné,
při nedostatečném zajištění bezpečnosti, realizovat opačnou cestu přístupu k datům a
funkcionalitám vozidla: z prostředí internetu neoprávněně, ovládat jednotlivé řídící a kontrolní
jednotky ve vozidle. Na různých vědeckých konferencích [6] byly v minulých letech ukázky, jak
hacker může postupně ovládnout vozidla až na úroveň řízení vozu volantem, funkčnost brzd
apod.
Standardizace nových technologií je v praxi tvrdým oříškem. Při inovaci se nemusí
přesně vědět, jak dopadne, jaké bude mít výsledky a zda se v praxi ujme. Ve výsledku pak po
nějaké době různí výrobci či jejich uskupení dosahují svých vytčených cílů různými prostředky,
technologiemi či vlastními datovými standardy. V praxi pak není nikterak jednoduché např.
realizovat diagnostiku, zkoumat obsahy černých skříněk vozidel, sledovat různé procesy nebo
vyčítat data z kontrolních a řídících jednotek napříč všemi továrními značkami. Z pohledu
diagnostiky nezávislých servisů, státních institucí (stanic technických a emisních kontrol, kontrol
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originality apod.), forenzních institucí každý výrobce nebo uskupení výrobců používají své
vlastní technologie, čtecí jednotky apod., takže pokud jakákoliv instituce chce pracovat se všemi
továrními značkami, musí si obstarat vícero zařízení, která jsou kompatibilní jen pro určité
tovární značky. Universální přístroje v podstatě neexistují, což zvyšuje nejen finanční stránku
věci, ale i nároky na technické a softwarové vybavení, znalosti odborníků, jejich průběžné
školení apod. Standardizační procesy v EU postupují velmi pomalu. Jen přijetí standardu pro
technologii eCALL na úrovni EU trvalo přes 8 let a to první požadavky či nápad přenášet
informace z havarovaných vozidel do operačních středisek záchranářů jsou staré přes 30 let.
Závěr
Oblast zkoumání digitálních dat souvisejících s provozem motorových vozidel (Vehicle
Digital Forensics) patří do širšího oboru analýzy digitálních dat (stop), který bývá označován
jako Digital Forensic nebo Computer Forensics. Zkoumání dat, digitálních stop vzniklých
používáním počítačů, mobilních telefonů a dalších komponent osazených procesorovými
jednotkami je dnes již poměrně ustálený obor, který si prošel svou ne zrovna lehkou historií.
Vehicle Digital Forensics je obor, který teprve vzniká a na své rozsáhlé využití teprve čeká.
Klíčovými otázkami je standardizace datových rozhraní, záznamových jednotek, ukládaných dat
ve vozidlech na straně jedné, jejich využití a uplatnění ve forenzní činnosti na straně druhé.
Bezesporu bude nutná existence dostupných, dostatečně obecných, certifikovaných forenzních
technologií, které bude možné poměrně lehce využívat při forenzním zkoumání, stejně tak
adekvátní forenzní metody a metodologie. Tyto aktivity budou úzce spojené s výchovou zcela
nového druhu specialistů, forenzních inženýrů a forenzních pracovišť [10], jejichž oborová náplň
bude velmi multidimenzionální.
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K problematice dětských práv ve společnosti
On the issue of children's rights in society
Petr Kovařík1
Abstrakt
Příspěvek pojednává o problematice dětských práv. Jedná se o oblast, která je veřejnosti méně
známá. Zejména v současné době, kdy je kladen důraz na dodržování lidských práv a problém
sexuálního zneužívání a týrání dětí patří k negativnímu fenoménu současné společnosti. V této
souvislosti je poukázáno na určité pohledy k pojetí dítěte a na některé právní dokumenty
upravující tuto oblast. Je zde zmínka o koncepci práv dítěte a na ni navazující typologii dětských
práv. Samostatná pozornost je věnována mezinárodně právním aspektům práv dítěte. Je zde
provedeno rozdělení mezinárodních smluv, které se zabývají právními otázkami dětí. Největší
pozornost je věnována Úmluvě o právech dítěte, která je jedním z výchozích dokumentů
týkajících se dětských práv. V této souvislosti je provedeno přiřazení jednotlivých článků
Úmluvy k již zmíněné typologii dětských práv. Samostatná pozornost je věnována obsahové
stránce Úmluvy.
Klíčová slova
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Abstract
The paper deals with the issue of children's rights. This is an area that is less well known to the
public. Especially nowadays, when human rights are emphasized and the problem of sexual
abuse and child abuse is one of the negative phenomena of contemporary society. In this
context, some points of view on the concept of a child and some legal documents governing
this area are pointed out. There is a reference to the concept of children's rights and the related
typology of children's rights. Special attention is paid to international legal aspects of children's
rights. There is a division of international treaties dealing with children's legal issues. The
greatest attention is paid to the Convention on the Rights of the Child, which is one of the
starting documents concerning children's rights. In this context, the individual articles of the
Convention are assigned to the aforementioned typology of children's rights. Special attention
is paid to the content of the Convention.
Key words
Children's rights, human rights, child, law, convention, articles, treaties.
Úvod
Lidská práva byla v minulosti v naší zemi velmi často porušována. Listopadová
revoluce v roce 1989 udělala v tomto směru výrazný krok v před, a to v souvislosti s širším
uplatňováním lidských práv, která konec konců náleží všem lidem této planety. Po roce 1989
sice lidská práva vystupují i do popředí, ale problematika dětských práv zůstává stále
opomíjená, a to i v dnešní době, kdy jsou děti považovány za nejohroženější subjekty práva.
Veřejnost zná problematiku dětských práv velmi povrchně anebo vůbec ne, a proto je nutno
tuto problematiku přiblížit a poukázat přitom na její existenci, zejména při výčtu smluv, ve
kterých jsou obsažena dětská práva. Nejmladší z nich je Úmluva o právech dítěte, kterou naše
země ratifikovala, a který slouží k ochraně práv dětí. I přesto, že jsme se danou ratifikací
zavázali k plnění tohoto důležitého dokumentu, stále se setkáváme s mnoha případy jeho
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nedodržování. Veřejnost a především dětská populace by měla znát, že existuje dokument, který
je chrání ve světě dospělých.
Cílem tohoto příspěvku je provedení exkursu do problematiky práv dítěte a zaměření se
na některé dokumenty, které se touto problematikou zabývají. Z pohledu sociologie existuje
dvojí pojetí dítěte a na ně vázané pojetí dětství. Podle prvního pojetí je dítě prostě nehotový,
neúplný dospělý. Existuje mnoho historických i kulturních variant takového pojetí, neboť
v každé společnosti se formuje určitý model dětství, který je odrazem kultury dospělých.
Některé modely chápou dítě jako malého dospělého, se všemi průvodními znaky, včetně módy.
Jiné vymezují dětem jejich sociální prostory, určují jim pravidla chování, formy vztahů, apod.
Další upravují svět dětí podle kritérií jejich budoucího života jako dospělých, tj. hru jim mění
v účelovou činnost podobnou práci, hračky se stávají miniaturami pracovních nástrojů, apod.
Druhé pojetí dítěte a dětství vychází ze zcela odlišného pohledu. Dítě je prostě jiný jedinec než
dospělý. Dítě lze v závislosti na účelu definovat různým způsobem. Obecně je dítě pojímáno
negativně, jako ne-dospělý, zpravidla však chronologicky, tj. věkem dospělosti, který stanovují
právní předpisy jako společenskou konvenci.
S dosažením určitého věku, který se v právních úpravách postupně sjednocuje na 18 let,
společnost uznává, že jedinec je schopen sám obstarávat všechny své záležitosti. Přitom se však
dítě stává dospělým ve stupních svého vývoje, protože určitá práva a povinnosti nabývá dříve,
či později (trestně právní a pracovně právní způsobilost, způsobilosti pořídit závěť apod.).
Někdy je dítě vymezováno na základě ekonomické závislosti, nesamostatnosti či neschopnosti,
která končí prvním vstupem do hospodářské činnosti. Zatím co druhé pojetí dítěte má svůj
význam pro jiné společenské vědy, např. sociologii či psychologii, z hlediska právní vědy je
zpravidla dítě definováno dosažením zletilosti. Vzhledem k tomu, že nás v prvé řadě zajímají
otázky právní ochrany dítěte, pak v souladu s obecně přijímaným pojetím dítěte v právní vědě
i mezinárodních úmluvách týkajících se dětí, rozumíme pod pojmem dítě člověka od narození
do nabytí zletilosti. Právní normy mimo to rozlišují mezi pojmy děti a mládež, předkové a
potomci, přičemž z hlediska trestního práva je nutno poukázat na lex specialis právní úpravu2.
Koncepce práv dítěte
Počátky hnutí za dětská práva lze vysledovat druhé polovině 19. století, kdy se objevují
první články zmiňující se o právech dětí. Ve Francii Jean Valles zakládá jako důsledek Pařížské
komuny Ligu na ochranu práv dětí. Konec minulého století je obdobím za spásu dětí, ne však
za jejich osvobození, které v té době nebylo pociťované ještě jako důležité. Prvořadá byla
ochrana dětí před krutostí a zanedbáváním, a to nejenom ze strany rodičů, ale i společnosti.
Svědčí o tom jednak sociální legislativa tohoto období omezující práci dětí, nastolují se otázky
soudnictví nad mládeží, dochází k uzákonění povinného soudnictví nad mládeží, dochází
k uzákonění povinného školního vzdělání. Práva dětí byla identifikovaná s hnutími a
institucemi, které se primárně soustředily na ochranu blaha dítěte. To je jeden z pramenů
koncepce dětských práv v současnosti.
Zdrojem pojímání dětských práv je komplex filosofických, morálních, právních i
sociálních aspektů, který ve svých důsledcích vede jak k různému pojetí samotného pojmu
‘“právo‘‘ ve vztahu k dítěti, zejména pokud jde o pojetí práva a nároku, ale zároveň vede i ke
značné různorodosti a nesrovnatelnosti jednotlivých práv, která jsou pro děti vyžadována.
V řadě případů jsou to práva více proklamativního, resp. Morálního charakteru, přičemž to, co
někteří autoři pro dítě vyžadují jako jeho právo, je ve skutečnosti zákonem vyloučeno (např.
problematika volebního práva). V anglosaské literatuře se lze setkat s dvojím přístupem
k fenoménu dětských práv, a to s liberálním a ochranářským. Zatímco liberální přístup je
2

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.

181

kritizován pro své někdy neadekvátní zdůrazňování stejných práv pro dítě jako pro dospělé
(přiznává tedy dítěti všechna práva, jako mají dospělí, bez ohledu na to, zda realizace těchto
práv dětmi je reálná), ochranářský přístup, který je svým původem starší, v některých případech
až příliš zdůrazňuje paternalistický přístup k dítěti. Této skutečnosti odpovídá i obecně
přijímaná typologie dětských práv, kdy jsou rozlišovány čtyři základní skupiny práv, přičemž
první dvě skupiny jsou ve své podstatě spíše vyjádření ochranářského přístupu k dětem a druhé
dvě jsou výrazem liberálních přístupů k dětským právům.
Ochranná práva
Z hlediska historického vývoje jde o nejstarší formulovaná práva dětí. Jsou to taková
práva, která chrání dítě před nedostatečnou péčí ze strany dospělých, před jejich zneužíváním
nebo obecně před jakýmkoliv nebezpečím. Orientace těchto práv je paternalistická, málokdy je
brán výrazně zřetel na názor dítěte, resp. Jde o práva pojímaná především z pohledu dospělých.
Práva směřující k zabezpečení blaha dítěte
Tato práva jsou svojí podstatou pozitivní, čímž dávají dítěti právo ‘‘něco‘‘ (sociální
zabezpečení, výživu apod.) V tomto pojetí jsou tato práva velmi často obsažena
v mezinárodních dokumentech. Tato práva zakotvená v úmluvách nejsou ani tak právy, ale
spíše určitými politickými, sociálními a morálními hodnotami, kterých chce dosáhnout každá
humánní společnost, jíž záleží na její budoucnosti, a to jak pro děti, tak i pro dospělé. Problém
tkví v tom, že značná část těchto práv je svým způsobem závislá nejenom na politické vůli
k prosazení těchto práv, ale zároveň i na ekonomických podmínkách.
Práva směřující k osvobození dítěte
Dávají dítěti stejná práva jako dospělým, přičemž se jedná např. o právo na stejné právní
zacházení, právo na soukromí, právo řídit a rozhodovat o svém vzdělání, právo cestovat, žít
mimo domov apod. V jejich jádru je problém věkové diskriminace a sebeurčení. Je však třeba
přihlédnout k tomu, že řada práv, která jsou dle uvedené skupiny dětem přiznávána, není
jednoznačně daná ani dospělým a jsou i pro ně svou povahou obtížně realizovatelná, jako např.
volební právo, které je jednoznačně vázáno na dosažení určitého věku apod.
Práva dítěte vůči rodičům
Práva dítěte vůči rodičům jsou předmětem obsahu právního vztahu mezi rodičem a
dítětem, otázkou, do jaké míry je dítě schopno rozhodovat samo a v jaké míře za něj rozhodují
jeho rodiče nebo jiní zákonní zástupci. Je třeba poukázat na skutečnost, že rozsah oprávnění
rodičů rozhodovat o dítěti je jednoznačně vymezen negativně, tj. že rodiče rozhodují o dítěti a
jednají jeho jménem v tom rozsahu, v jakém dítě, především s ohledem na svůj věk a s ním
související rozumovou vyspělost, nemůže rozhodovat samo. Vzhledem k závažnosti předmětu
zmíněného právního vztahu je dobré se nad touto problematikou zamyslet.
Je nutno poukázat na Úmluvu o právech dítěte, která patří mezi dokumenty na ochranu
práv dětí, a ve které lze obecný základ práv dítěte vůči jeho rodičům nalézt. Z Úmluvy lze vyčíst
zejména jedno ze základních lidských práv, a to právo na život, které je rovněž uvedeno
v Listině základních práv a svobod. Skutečnost, že toto právo patří mezi nejvíce porušovaná
práva ze strany rodičů, a to zejména v souvislosti s problematikou interupce, není třeba
zdůrazňovat. Dle mého názoru však nelze odpovědnost za porušování tohoto práva přisuzovat
pouze rodičům, avšak celé naší společnosti, která není v současné době schopna zajistit mladým
rodinám dostatečnou finanční péči. Dalším právem, které směřuje za strany dítěte vůči jeho
rodičům, je právo na život se svými rodiči, tj. nebýt proti jejich vůli od nich odloučeno, ledaže
by takové oddělení dítěte od rodičů bylo potřebné v zájmu dítěte. S tím úzce souvisí i další
právo, a to právo znát své rodiče, je-li to možné a být v jejich péči. Někdy se v této souvislosti
diskutuje i o právu dítěte znát svůj genetický původ. Jestliže dítě nemůže žít se svými rodiči,
zejména z toho důvodu, že rodiče žijí odděleně, má dítě právo udržovat osobní vztahy se svými
rodiči a přímo se s nimi stýkat, ledaže by to bylo proti zájmům dítěte.
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Z práva dítěte na život v rodině se svými rodiči lze dovozovat i právo dítěte na
harmonické výchovné prostředí a na stálost tohoto výchovného prostředí, včetně práva dítěte
na společný život nejen se svými rodiči, ale i sourozenci. V anglosaské literatuře, ale i
západoevropské, je opětovně zdůrazňováno právo dítěte na samostatné rozhodování. Právo
svobodně vyjadřovat své názory ve všech věcech, které se dítěte týkají v souladu s rozumovou
vyspělostí dítěte utvořit si svůj vlastní názor a právo na svobodu projevu, je zakotveno v čl. 12
a čl. 13 Úmluvy. Je to právo dítěte, které obecně směřuje vůči všem dospělým a státním
orgánům, ale v míře nikoli nepodstatné směřuje i vůči rodičům.
Oprávnění dítěte samostatně rozhodovat o svých věcech ve vztahu k rodičům a tedy tím
i faktické omezení rozhodovací moci rodičů je v právním řádu zcela jednoznačně spojeno
s otázkou způsobilosti dítěte k právním úkonům. V právních úpravách, které rozlišují věkové
hranice pro způsobilost dítěte buď jednat samostatně, nebo se souhlasem svých zákonných
zástupců, případně se souhlasem státního orgánu, jestliže rodiče svůj souhlas odepírají (některé
americké státy), je tato záležitost jednodušší. V naší právní úpravě, která obsahuje pouze obecné
kritérium pro částečnou způsobilost k právním úkonům, je tento problém otázkou výkladu
uvedeného ustanovení. Pokud jsem o rozhodování o jiných, než právních otázkách, (v literatuře
někteří autoři s oblibou zdůrazňují právo dítěte k volbě oblékání, sledování televizních
programů, výběru přátel, apod.), pak umožnění dítěti rozhodovat o těchto záležitostech je
nedílnou součástí oprávnění, ale i povinností rodičů dítě vychovávat, neboť základním smyslem
výchovy je připravit dítě pro samostatný, odpovědný život a naučit jej rozhodovat samo o sobě.
Dítě má vůči svým rodičům právo rovněž na to, aby bylo vychováváno, zastupováno a
spravovány jeho záležitosti. V této souvislosti je významným oprávněním dítěte jeho právo
na výživné vůči rodičům. Naše právní úprava ukládá tuto povinnost rodičům do doby, dokud
dítě není schopno se živit samo3. Další práva, která je potřeba připomenout, jsou osobnostní
práva dítěte, tj. především právo na soukromí, ochranu korespondence, cti a pověsti4.
V neposlední řadě bych chtěl upozornit ještě na jedno právo dítěte vůči svým rodičům,
které sice vyplývá přímo ze zákona, avšak v praxi se uplatní velice zřídka. Jde o právo na
náhradu škody, které směřuje nejenom vůči třetím osobám (zde jednají za dítě při vymáhání
škody jeho rodiče), ale dítě má rovněž nárok na náhradu škody, ať už na zdraví nebo na majetku,
vůči svým rodičům. V případě škody, způsobené nedbalou správou majetku dítěte, je však
uplatnění tohoto práva velmi problematické. I přes shora uvedený výčet práv dítěte vůči
rodičům nelze rovněž opomenout, že děti mají vůči rodičům také povinnosti. Starší právní
úpravy zakotvovaly dětem např. povinnost úcty a poslušnosti. Povinnost poslušnosti se časem
zmírňovala v souladu se změnami v pohledu na vztah mezi rodičem a dítětem a s demokratizací
tohoto vztahu
Mezinárodně právní aspekty práv dítěte
Otázky právní ochrany dětí jak v národních právech, tak i v mezinárodním právu, prošly
dlouhým postupným vývojem v závislosti na tom, jak se měnilo chápání postavení vývojem
v závislosti na tom, jak se měnilo chápání postavení dítěte v rodině a společnosti i
v mezinárodním měřítku. Počátky mezinárodní ochrany práv dítěte lze vysledovat částečně již
počátkem tohoto století v úmluvách, které se dílčím způsobem dotýkaly postavení dětí, jako
v Mezinárodní úmluvě o potlačení obchodu s děvčaty (1920), Mezinárodní úmluvě o potírání
obchodu se ženami a dětmi (1921) a v mezinárodních smlouvách sjednaných v rámci činnosti
Mezinárodní organizace práce, již od její generální konference v roce 1919.
Zejména období po skončení 1. světové války je obdobím, kdy se do podvědomí
mezinárodní veřejnosti dostává nutnost zabývat se řadou otázek, spojených s postavení dětí.
3
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Státy se začaly sdružovat do dalších mezinárodních organizací, které se soustředily na pomoc
dětem a usilovaly o zlepšení jejich životní situace. V roce 1920 byla v Ženevě zřízena
Mezinárodní unie pomoci dětem, která ve svých počátcích především shromažďovala
prostředky pro akce pomoci dětem postiženým válkou. Základy pro budoucí mezinárodní
úpravu práv dětí lze nalézt již v pěti základních principech obsažených v Ženevské deklaraci
práv dítěte, která byla připravena zmíněnou unií a v roce 1924 projednána na Shromáždění
Společnosti národů. Byl to první pokus o kodifikaci základních práv dítěte a stal se, ačkoliv
postrádal mezinárodně právní závaznost, pokladem pro pozdější Deklaraci práv dítěte.
Z věcného hlediska lze mezinárodní smlouvy rozdělit do tří skupin.
V prvé řadě jde o smlouvy, které upravují obecně právní postavení dětí a jejich práva.
Typickým příkladem je Deklarace práv dítěte z roku 1959 a poslední Úmluva o právech dítěte
z roku 1989.
Druhou skupinu tvoří smlouvy, které se zabývají zvláštními otázkami statusu dětí. Jejich výčet
je rozsáhlý, např. úmluvy připravené Mezinárodní organizací práce, Ženevské úmluvy o
ochraně obětí ozbrojeného konfliktu z roku 1949, Evropská úmluva o adopci dětí z roku 1967,
Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství z roku 1975 apod.
V této souvislosti je třeba zmínit i Úmluvu o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro
manželství a registraci manželství z roku 1962.
Třetí skupina obsahuje mezinárodní smlouvy, které přiznávají práva každé lidské bytosti, tedy
i dítěti. Práva dětí jsou integrální součástí lidských práv, a proto i všechny úmluvy týkající se
lidských práv se dětí v určitém rozsahu týkají5.
Je pozoruhodné, že Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 se o dětech
speciálně nezmiňuje. Tato mezera však byla doplněna Deklarací práv dítěte, přijatou Valným
shromážděním OSN dne 20. listopadu 1959. Práva v Deklaraci uvedená, třebaže primárně
směřují k dítěti, zabezpečují prospěch nejenom pro ně, ale jedná se o obecné hodnoty lidské
společnosti, které se projeví i v dalších generacích. Dokument se tak stal osnovou a prvním
právním programu rodícího se systému mezinárodní ochrany práv dítěte a představuje určitý
přechod od dílčího podchycení statusu dítěte k soubornému postižení jeho společenského
postavení. Obsah dokumentu zhuštěně odráží a proklamuje základní potřeby dítěte. Vůdčí
morální tezí je myšlenka, že lidstvo je povinnost dát dětem to nejlepší, co má6.
Tradičně jsou lidská práva klasifikovaná do pěti základních oblastí – občanská,
politická, ekonomická, sociální a kulturního práva. Práva dítěte lze rovněž rozdělit do těchto
kategorií, a to jak s přihlédnutím k obecným lidským právům, která se rovněž dotýkají dětí, tak
i specifická práva, týkající se pouze dětí. Ukazuje se však, že toto členění ve vztahu k právům
dětí v jejich vzájemných souvislostech. Začíná se spíše hovořit o jiném členění práv dítěte, které
by mělo být adekvátnějším vyjádřením potřeb dítěte, a to na práva týkající se přežití, rozvoje,
ochrany a participace. Uvedená klasifikace práv dětí umožňuje postihnout práva dítěte v jejich
vzájemné podmíněnosti a celistvosti. Dítě zde není chápáno pouze jako „předmět‘‘ ochrany či
pasivní subjekt, ale jeho práva jsou formulována od základních minimálních práv
zabezpečujících jeho přežití až po aktivní práva, vyjadřující možnosti dítěte, v závislosti
zejména na jeho věku, aktivně rozhodovat samo o sobě. Každá společnost, má-li úspěšně
prosperovat, musí usilovat o zdravý a harmonický rozvoj dítěte. K tomu je ovšem třeba splnit
mnoho podmínek společensko-politických, materiálních, výchovných a dalších. Takové
podmínky ve svém komplexu nikde ve světě zatím vytvořeny nejsou, naopak miliony dětí jsou
ohroženy ve svém vývoji, žijí bez přístřeší, strádají v chudobě, předčasně umírají v důsledku
podvýživy, epidemií a zhoršování životního prostředí.

5
6

Všeobecná deklarace lidských práv (1948), čl. 16 odst. 3, čl. 25 odst. 2.
Deklarace práv dítěte (1959) – preambule.
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Tato skutečnost vedla k tomu, že OSN v duchu svých základních humanitárních
principů po přijetí smluv a deklarací o lidských právech obecnějšího charakteru, např.
Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a
kulturních právech aj., přijala na svém Valném shromáždění dne 20. 11. 1989 Úmluvu o
právech dítěte (The Convention on the Rights of the Child). Vzhledem k tomu, že se jedná o
nejmladší dokument týkající se dětských práv, je nutné se o tomto dokumentu zmínit.
K specifickým rysům Úmluvy o právech dítěte (dále jen Úmluva), patří skutečnost, že se na
jejím vytváření podílel široký tým specialistů různých oborů, zastupujících jak státní instituce,
tak vládní i nevládní organizace zabývající se dítětem. Stala se tak prvním mezinárodním
dokumentem, který kodifikuje práva dítěte formou smlouvy.
Tehdejší Česká a Slovenská federativní republika podepsala dne 30. září 1990 Úmluvu
o právech dítěte s tímto prohlášením: „V případech nezrušitelných osvojení, které jsou založeny
na principu anonymity takovýchto osvojení, a umělého oplodnění, kde je lékař pověřený
operací žádán zajistit, že manžel a manželka na jedné straně a dárce na straně druhé, zůstanou
jeden druhému neznámy, není nesdělení jména přirozeného rodiče nebo přirozených rodičů
dítěti v rozporu s tímto ustanovením.“ Pro ČSFR vstoupila Úmluva v platnost v souladu se
svým článkem 49 odst. 2 dnem 6. února 1991 a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č.
104/1991 Sb. Ústavním zákonem č. 4/1993 Sb. O opatřeních souvisejících se zánikem České a
Slovenské federativní republiky, přebrala na sebe Česká republika všechny závazky, které pro
ČSFR ke dni jejího zániku vyplývaly z mezinárodního práva, s výjimkou závazků ČSFR
spojených s územím, na které se vztahovala svrchovanost ČSFR, ale nevztahuje se na ně
svrchovanost ČR. Tento zákon nabyl účinnosti dne 31. prosince 1992.
Dne 16. února Česká republika výslovně notifikovala Generálního tajemníka OSN,
depozitáře Úmluvy, že se v souladu s uznávanými principy mezinárodního práva cítí být
vázána, jakožto nástupnický stát ČSFR, mnohostrannými mezinárodními smlouvami, kterých
byla ČSFR stranou ke dni rozdělení federace, tj. k 1. lednu 1993. Generální tajemník OSN sdělil
dne 7. června 1993, že výše uvedená notifikace ČR byla uložena, a potvrdil vázanost České
republiky Úmluvou o právech dítěte dne 1. ledna 1993. Úmluva zakotvuje práva dítěte ve
dvojím smyslu. Obsahuje obecná ustanovení týkající se zabezpečení práv všech dětí bez
rozdílů, důležitých pro uspokojení jejich základních potřeb a zájmů. Vedle toho obsahuje i
speciální ustanovení týkající se ochrany dětí ve zvláštních situacích. Vůdčím principem
Úmluvy je požadavek, aby při všech postupech týkajících se dětí, tj. každé lidské bytosti mladší
18 let, byl hlavním vodítkem zájem dítěte (bez ohledu na to, zda jde o řízení nebo činnosti
soudů, zákonodárných či správních orgánů, veřejných či soukromoprávních sociálních
zařízení). Státy jsou povinny přijmout veškerá opatření k zajištění práv dítěte bez jakékoli jeho
diskriminace.
Nyní naváži na členění práv dítěte a zařadím k těmto právům jednotlivé články Úmluvy,
ve kterých jsou promítnuta základní lidská práva. K právům na přežití jako základním
minimálním právům je třeba v prvé řadě zařadit čl. 6 Úmluvy. K uvedeným právům lze dále
přiřadit i právo dítěte na zajištění zdravotního stavu nejvýše dosažitelné úrovně a využívání
léčebných a rehabilitačních ústavů (čl. 24, 25), a právo na životní úroveň nezbytnou pro tělesný,
psychický, duchovní, mravní a sociální rozvoj (čl. 27). K právům na rozvoj je třeba uvést taková
práva, jako právo přístupu k informacím (čl. 17), právo na vzdělání s tím, že stát činí nezbytná
opatření k usnadnění přístupu ke vzdělání a zajišťuje, aby školní disciplína byla udržována
způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte (čl. 28). Neméně důležitá jsou v této
souvislosti i práva dítěte na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, jejichž výkon musí být
usměrňován rodiči či jinými zákonnými zástupci v souladu s rozvíjejícími se schopnostmi
dítěte (čl. 14), právo na výchovu, které směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání,
rozumových a fyzických schopností a k přípravě na zodpovědný život ve svobodné společnosti
(čl. 29), právo na odpočinek a volný čas (čl. 31). Ochranná práva směřující jednak obecně
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uvedených v Úmluvě, ale i k ochraně před všemi formami vykořisťování a krutosti (např. čl.
32, 37, 39), zneužití justice a trestního práva (čl. 40), dále před všemi formami sexuálního
zneužívání dětí (čl. 34), obchodování s dětmi (čl. 35) a před narkotickými a psychotropními
látkami (čl. 33). Zvláštní pozornost je v tomto rámci věnovaná i právu dítěte na život v rodině
se svými rodiči (čl. 7–11). Jak jsem již uvedl, některé děti vyžadují navíc speciální ochranu, a
to děti handicapované (čl. 23), děti se statusem uprchlíka (čl. 22), děti zbavené rodinného
prostředí (čl. 20) apod. Participační práva dítěte jsou v Úmluvě obsažena ve dvou oblastech.
Jednak je dítěti zabezpečeno právo svobodně vyjadřovat vlastní názor ve všech věcech, které
se ho týkají, včetně práva být slyšeno v každém soudním nebo správním řízení dotýkajícím se
dítěte s tím, že názorům dítěte bude dána náležitá váha, odpovídající jeho věku a zralosti (čl.
12) a jednak právo dítěte hrát aktivní roli ve společnosti, a to zejména prostřednictvím realizace
práva na svobodu sdružování a pokojného shromažďování (čl. 15).
V této kapitole se chci rovněž zmínit o obsahové stránce Úmluvy, která se skládá
z několika částí. Po preambuli následují články obsahové, články prováděcí a články o
vstoupení v platnost. Preambule se liší od ostatního obsahu tím, že uvádí základní podmínky
Úmluvy a neobsahuje články. Jsou k ní uvedena východiska a směrnice k interpretaci Úmluvy.
Konstatuje se, že rodiče jsou pro rozvoj a dobro dítěte důležití, a že musí jeho rozvoj podporovat
z hlediska svých rodičovských rolí.
Články obsahové se vnitřně člení na tři skupiny:
1) Články o opatřeních pojednávají o právech na přežití a rozvoj. Týkají se jídla, bydlení,
oblečení, lékařské péče, vzdělání, dohledu a hry. Hra je chápána jako stimulace a prostředek
k přežití a rozvoji. Je zde rovněž uvedeno, že země, které následkem nedostatku ekonomických
zdrojů nemohou Úmluvu ratifikovat, mohou požádat o technickou pomoc. O pomoc lze
například žádat, není-li země schopna zajistit všem dětem bezplatnou školní docházku. Tak
mohlo mnoho chudých zemí Úmluvu ratifikovat. Bohaté země přebírají současně s ratifikací
zodpovědnost za poskytování takové pomoci.
2) Články o ochraně se zabývají ochranou dětí při odloučení od rodiny a ochranou proti všem
druhům vykořisťování a krutosti i proti násilí. Klade se důraz na určité skupiny, které vyžadují
zvláštní ochranu, jako například děti postižené, děti uprchlíků, děti z menšinových skupin a děti
bez rodičů.
3) Články o účasti pojednávají o právu vyjádřit vlastní názory ve všech věcech ovlivňujících
život jedince a o právu na jejich respektování. Neznamená to však, že všechna rozhodnutí budou
přijata na základě názoru dětí. Při rozhodování se má např. brát v úvahu jejich věk a úroveň
zralosti. Rovněž se zde pojednává o právu na základní a účast v organizacích a o právu na
soukromý život. Některé z obsahových článků jsou toho názoru, že více zdůrazňují povinnost
státu pečovat o práva dětí a mládež, zatímco jiné se spíše zabývají postavením a právy dětí
v rodině.
Články prováděcí7 uvádí například, že Výbor pro práva dítěte při OSN, skládající se z deseti
členů vysoké morální úrovně a důkladně obeznámených s dětskou problematikou, bude
vyžadovat zprávy od států, které Úmluvu ratifikovaly. Zprávy budou informovat jak o situaci
dětí v jednotlivých zemích, tak o tom, co stát udělal pro splnění cílů a záměrů Úmluvy. Výbor
může také požádat nevládní organizace o radu nebo informaci týkající se zvláštních otázek.
Články o vstoupení v platnost8 stanoví podmínky, za nichž Úmluva nabývá působnost. Uvádí
se, že třicet dnů po ratifikaci dvacátým státem, vstupuje Úmluva v platnost. Rovněž je v této
části uvedeno, že když třetina států, které Úmluvu ratifikovaly, usoudí, že určité články je třeba
posílit nebo některé doplnit, může být tato práce na jejich úpravě započata.
Jak jsem již uvedl, je Úmluva nejmladším dokumentem z oblasti lidských práv.
V Evropě neexistuje jediný stát, který by se k ní nepřipojil. Úmluvu je třeba chápat jako
7
8

Čl. 42–45 Úmluvy.
Čl. 46–54 Úmluvy.

186

univerzálně právně závazný dokument, který zahrnuje veškerá práva ve vztahu k zachování
lidské důstojnosti dětí. Je tedy úmluvou všeobecnou, ale současně i úmluvu specifickou,
zaměřenou na určitou sociální skupinu, Právě tak je i úmluvou na ochranu práv skupin, tj. dětí,
a pochopitelně i úmluvou proti jejich diskriminaci. Přitom jednotlivá práva jsou postavena na
stejnou úroveň, takže Úmluva nenadřazuje některá práva jakožto důležitější nad jiná. To, že
zahrnuje vše, co je dosud o lidských právech a jejich ochraně známo jak v celosvětovém, tak i
v regionálním pojetí, bych chtěl dokázat na následujícím stručném přehledu jejího obsahu.
Úmluva OSN o právech dítěte zahrnuje právo:
 Na život, přežití a rozvoj,
 Na jméno, národnost a zachování identity,
 Na svobodu a bezpečnost jednotlivce, nebýt týrán a mučen, nebýt vzat do otroctví,
 Na lidskou důstojnost,
 Na pomoc a podporu národního a mezinárodního zákonodárství,
 Na spravedlivé a veřejné jednání u soudů,
 Na soukromý domova a korespondence,
 Na ochranu při nezákonné urážce cti a pověsti,
 Na vzdělání,
 Na volný čas, hry a umělecké činnosti,
 Na vlastní majetek,
 Na přiměřenou životní úroveň,
 Na uzavírání sňatku a založení rodiny,
 Na účast v občanských hnutích a současně o svobodu myšlení, svědomí a
náboženského vyznání,
 Svobodu názorů a jejich vyjadřování,
 Svobodu pokojného shromažďování,
 Svobodu pohybu a pobytu.
Jak vyplývá z uvedeného přehledu, je dítě v této Úmluvě aktivním subjektem,
respektive občanem, jemuž příslušejí práva ve všech oblastech a na všech jeho úrovních. Kromě
tohoto dokumentu zaručuje ochranu dětí ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv
a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR (dále jen Listina), a která v článku 32 stanoví,
že “rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je
zaručena.“ V současné době je Úmluva o právech dítěte ratifikována téměř všemi členskými
státy OSN, mimo USA a Somálska, to znamená, že se dostává právům dítěte široké ochrany, a
to nejen na mezinárodní úrovni, ale prostupuje i do vnitrostátního zákonodárství. Úmluva o
právech dítěte je dokument o lidských právech, který přijalo nejvíce zemí světa za celou historii
naší civilizace. V současnosti je Úmluva o právech dítěte ratifikována v 196 zemích, poslední
zemí, která úmluvu implementovala do své legislativy, byl Jižní Súdán. Úmluvu o právech
dítěte doposud nepřijaly pouze Spojené státy americké, které však znovu potvrdily svůj záměr
přijmout úmluvu a upravit podle ní svůj právní řád.
Stejně jako řada ostatních zemí i Spojené státy americké důkladně posuzují všechny
články úmluvy před jejím samotným schválením. Toto zkoumání, které zahrnuje i porovnání
cíle úmluvy se současným stavem a právním systémem, muže zabrat i několik let. Vzhledem k
federativnímu charakteru USA, různorodosti právních systémů v jednotlivých členských
zemích a objemu dat toto posuzování stále probíhá.
Závěr
Při zpracování této práce byl proveden průzkum mezi učiteli základních škol
v souvislosti s jejich informovaností týkající se dětských práv, přičemž výsledkem tohoto
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průzkumu bylo zjištění, že znalost této problematiky je na velice nízké úrovni. Proto jako určitý
krok vpřed je doporučení spočívající v seznámení pracovníků ve školství s danou
problematikou a potřeba tuto problematiku zařadit v rámci vyučovacích hodin na školách.
Rovněž rodičům by mělo být přijatelnou formou vysvětleno, že jich dítě je chráněno na
mezinárodní úrovni a tím je odradit od případných násilností. Vždyť s různými formami
násilného jednání rodičů vůči dětem se v současné době setkáváme stále častěji, což může být
jedním z důsledků právě tohoto závažného nedostatku. Zejména případy sexuálního zneužívání
dětí patří mezi největší zlo, kterého se dospělí na dětech dopouštějí. Právní ochrana před touto
trestnou činností ze strany dospělých je zakotvena v článku 34 Úmluvy. Dětská práva jsou
velkou neznámou, a proto cílem tohoto příspěvku bylo přiblížit některé aspekty této
problematiky.
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Konštrukty v teórii Kriminalno-policajného poznania
Construct in criminal police cognition
Miroslav Lisoň1, Monika Hullová2
Abstrakt
Autori v predkladanej vedeckej štúdii vymedzujú význam konštruktov teórie KPP v systéme
praktickej realizácie tohto účelového policajného poznania. Konkrétne svoju pozornosť
orientujú na hodnotenie významu bezpečnostnej doktríny, stratégie KPP, taktiky KPP
a metodiky KPP. Výsledkami aplikovaného výskumu preukazujú potrebu interakcie medzi
praxou a teóriou.
Kľúčové slová
Kriminálno-policajné poznanie, konštrukty, bezpečnostná doktrína, stratégia KPP, taktika KPP,
metodika KPP, policajno-bezpečnostné vedy.
Abstract
In presented scientific study the authors define importance of constructs of theory of criminal
police cognition in system of conduction of purposeful police cognition. Specifically they focus
on evaluation of importance of security doctrine, strategy of criminal police cognition, tactics
of criminal police cognition, and methodic of criminal police cognition. They prove need of
interaction between theory and praxis the results of applied research.
Keywords
Criminal police cognition, constructs, security doctrine, strategy of criminal police cognition,
tactics of criminal police cognition, methodic of criminal police cognition, police-security
science.
Úvod
Kriminálno-policajné poznanie je elementárnou súčasťou policajného konania a
predstavuje systémovú realizáciu spravodajskej činnosti, operatívno-pátracej činnosti
a vyšetrovania pri identifikovaní trestných činov3. Vedeckou ambíciou pracovníkov katedry
Kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave je vypracovať základnú systémovú štruktúru
teoretického poznania, ktorú je možné akceptovať pri kreovaní vedného odboru „kriminálnopolicajné poznanie“ (ďalej len „KPP“). Cieľom tohto procesu je operacionalizovať pojem
„teória kriminálno-policajného poznania“, a to popisom špecifických čŕt (rysov), teda
vlastností, ktorými sa táto teória vyznačuje. Pri postupnom napĺňaní týchto cieľov je použité
poznanie získavané aplikovaným výskumom. Objektom tohto výskumu sú javy, procesy a
udalosti súvisiace s KPP, ktoré je účelovo realizované v systéme policajného konania.
Vzhľadom na nekonečnú rozmanitosť tohto objektu, pri jeho skúmaní a vysvetľovaní sú
vydeľované len niektoré jeho časti, vlastnosti a stránky, ktoré sú od ostatných nutne
abstrahované. Tento zredukovaný súhrn komponentov, stránok, vlastností a vzťahov
vymedzuje predmet tohto výskumu, ktorý je pracovne označený termínom „realita kriminálnopolicajného poznania“ (ďalej len „realita policajného poznania“).

1

Prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD., Katedra kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave, email
miroslav.lison@minv.sk.
2
Doc. JUDr. Monika Hullová, PhD., Katedra kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave, email
monika.hullova@minv.sk.
3
LISOŇ, M., A. VAŠKO a kol. Teória kriminálno-policajného poznania, s. 49.
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Konštrukty – subsystém reality policajného poznania
Realita policajného poznania je teda určitá „optika“, prostredníctvom ktorej sú vedecky
skúmané a vysvetľované účelovo realizované činnosti v kriminálno-policajnom poznaní. V
procese kreovania teórie je realita policajného poznania (predmet teórie) determinovaná
množstvom obmedzujúcich činiteľov, predovšetkým úrovňou poznania (všeobecne)
a objektom poznania (osobitne), nárokmi súvisiacimi s personálnou, časovou, regulačnou,
materiálnou a inou stránkou tejto vedeckej činnosti4. Kreovanie teórie je zložitý myšlienkový
postup. Z uvedených dôvodov vymedzenie jej predmetu spájame s hľadaním odpovedí na
otázku: „Aké špecifické zákonitosti objektívneho sveta skúma a vysvetľuje teória KPP?“. Tým
zároveň určujeme jej odlišnosti a vzťah k iným teóriám v systéme bezpečnostných vied5 a iných
vied.
V teórii KPP predstavujú konštrukty subsystém reality policajného poznania (prvok
predmetu teórie). Tento subsystém je využívaný pri skúmaní a hodnotení vzťahov koordinácie,
prepojenia a optimalizácie práce s informáciami. Konštrukty vykazujú relatívnu samostatnosť
˗ sú prvkom tejto špecifickej policajnej činnosti. V najširších súvislostiach je možné uviesť, že
sú súčasťou stratégie a taktiky KPP a rozvoja jeho teórie. Plnia najmä funkcie koncepcií,
ktorých odrazy sú evidentné v účinnom a efektívnom realizovaní KPP a racionalizácii jeho
praktického uplatnenia. Konštrukty dávajú do súladu vecnú, priestorovú, časovú a hodnotovú
diferenciáciu potrieb s uplatňovaním kompetencií, ktorými disponujú príslušníci polície pri
plnení úloh v KPP. Na jednej strane ich uplatnenie je prínosné pri kontrole nákladov spájaných
s vytváraním výstupného informačného produktu a zvyšovaní účinnosti a efektivity tejto
špecifickej policajnej činnosti. Na strane druhej, to je významnejšie, sú konštrukty nástrojom
na získanie a udržanie si pozície KPP v systéme kontroly kriminality (policajného konania,
poskytovanie potrebných služieb).
Konštrukty sú všetky také teórie, modely, plány, scenáre, predpisy a iné teoretické
výtvory, ktoré nejakým spôsobom určujú alebo ovplyvňujú realizáciu KPP (analogicky
prevzaté z teórie pedagogiky)6. Vo vzťahu k realizácii KPP, konštrukty tvoria súhrn
špecifických možností a zodpovedností (z právneho, organizačného a taktického hľadiska) pri
saturácii informačnej potreby, ktorá vyvoláva realizáciu tejto špecifickej policajnej činnosti.
Výsledky aplikovaného výskumu potvrdzujú, že pri plnení tejto úlohy je rozhodujúca
najmä:
 disponibilita konštruktov ˗ vyplýva z charakteru realizácie KPP (realizujúci príslušníci
musia mať k dispozícii kompetencie, na ktoré sú kladené osobitné (špecifické) najmä
právne, morálne, etické a profesionálne požiadavky ˗ právne, personálne, materiálne,
časové a iné dispozície a ich rozvoj),
 interdisciplinárnosť a integrácia konštruktov do systému KPP ˗ najmä strategickej,
taktickej a technicko-organizačnej kombinácie pri práci s informáciami, ktorá je
aplikovaná pomocou štandardizácie a normalizácie postupov (stratégia,
taktika, metodika) na národnej a medzinárodnej úrovni (informácie a informačné
produkty KPP môžu byť spracované a použité v jeho systéme, v systéme policajného
konania, ako aj mimo týchto systémov),
 spoľahlivosť konštruktov ˗ vzťahuje sa na intencionálne obsahové a časové spracovanie
a poskytovanie informačných produktov vo vzťahu k účelu realizácie KPP,
 adresnosť a špecializácia konštruktov vzťahujúca sa na rozvoj praxe a teórie KPP,
 kontrola funkčnosti konštruktov apod.
4

ERNEKER, J., V. PORADA a kol. Poznávání potřeb a transfer vědeckých poznatků do policejní praxe, s. 78.
PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy.
6
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, veda o edukačních procesech, s. 61.
5
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Z týchto úvah vyplýva, že explanácia a projektovanie konštruktov KPP vyvolávajú
potreby, ktoré súvisia s realizáciou tejto špecifickej policajnej činnosti. Medzi nimi majú
osobitné miesto:
 zákonnosť – dispozícia kompetencií v medziach verejného a súkromného práva
(použiteľnosť prostriedkov a aplikovateľnosť metód),
 operatívnosť a flexibilita v personálnej a materiálnej kapacite a špecializácii pri
realizácii KPP,
 kombinačná alternatívna reakcia pri využívaní informácií v KPP, ktoré je účelovo
realizované v systéme kontroly kriminality a v neposlednom rade aj policajného
konania,
 časová (termínová) informačná disponibilita, prípadne okamžitý prístup realizátorov
KPP (využiteľnosť) k relevantným informáciám,
 možnosť rozvoja praxe a teórie KPP.
Aplikácia konštruktov predpokladá požadovanú personálnu, právnu (legislatívnu)
a materiálno-technickú kapacitu a funkcionalitu jej celého systému a ďalšie investície do
realizácie a rozvoja praxe a teórie KPP. Vo vzťahu k tejto činnosti, konštrukty vykazujú
charakter logistiky, ktorú je potrebné budovať:
 adresne zdôvodneným rozširovaním a novelizáciou existujúceho systému,
 nachádzaním a zavádzaním nových progresívnych riešení pri účelovej realizácii KPP,
 diverzifikovaným zriaďovaním zložiek polície s potrebnými personálnymi kapacitami
a kompetenciami pre špecifickú účelovú policajnú poznávaciu činnosť,
 odstraňovaním rezerv v systéme KPP apod.
Zvláštnu požiadavku v oblasti rozvoja konštruktov KPP predstavuje vytváranie
(budovanie) informačných a komunikačných sietí na bezprostredné spájanie toku informácií
medzi realizujúcimi subjektmi a adresátmi.
Analógiou týchto úvah je možné konštatovať, že dominantný účel vytvárania a
využívania konštruktov KPP je spravidla spájaný so zvyšovaním alebo optimalizáciou
výkonnosti policajnej práce, osobitne v/vo:
 kvalite, akceptácii a hodnote informačných produktov,
 dodávateľskom servise,
 zvýšení flexibility pri prispôsobení sa podmienkam v oblasti účelového policajného
poznania,
 vylúčení konfliktov medzi jednotlivými subjektmi realizačných zložiek polície apod.
Základné konštrukty KPP
Vzhľadom na to, že na realizáciu KPP sú kladené vysoké kvalitatívne a kvantitatívne
nároky (pri zbere, spracovaní a poskytovaní informácií, vykonávaní dôkazov), charakter
konštruktov vykazujú:
 normy, ktoré reálne popisujú, predpisujú realizáciu KPP ˗ právna regulácia kompetencií
(legislatívne a inštitucionálne opatrenia ˗ upravujúce povinnú koordináciu),
 pokyny, programy a štandardy realizácie a rozvoja KPP ˗ doktrína, stratégie, taktiky
a metodiky,
 systémovo spracované poznanie z výskumu ˗ teórie, vedecké monografie, učebnice,
vedecké štúdie, odborné články apod. 7

7

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, veda o edukačních procesech, s. 61.
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Bezpečnostná doktrína
Bezpečnostná doktrína formuluje súhrn základných zásad a dlhodobých strategických
úloh, tvoriacich základné línie a teoreticky zdôvodnené programy, ktoré obsahovo
sprostredkovávajú rozhodujúce ciele a smery štátnej politiky na úseku ochrany ústavného
zriadenia, zabezpečenia vnútorného poriadku, bezpečnosti a efektívneho zamedzovania a
predchádzania zločinnosti. Bezpečnostná doktrína (teoreticky a prognosticky) zdôvodňuje
postup štátu pri stanovení optimálnej štruktúry síl a prostriedkov v rámci realizácie jeho
ochranných funkcií a ústavného práva na bezpečnosť. Bezpečnostná doktrína je vo vzťahu
k bezpečnostnej politike pojmom všeobecnejším a teoretickým. Je nadriadená bezpečnostnej
politike. Pokiaľ sa dnes hovorí o bezpečnostnej politike (napríklad vlády), myslí sa tým najmä
čiastkový politický a praxeologický úsek bezpečnostnej doktríny, a to ako obsahovo
(kompetenčne), tak časovo. Bezpečnostná politika vymedzuje možné varianty realizácie
bezpečnostnej doktríny. Bezpečnostná (analogicky aj policajná) doktrína v sebe zahŕňa nielen
teoretickú (abstraktnú), ale aj praxeologickú rovinu. Prvá rovina sa týka predovšetkým
najvšeobecnejších podnetov a odporúčaní legislatíve (de lege ferenda), druhá, praxeologická
rovina bezpečnostnej doktríny predstavuje odporúčania k žiaducemu stavu (právnemu
poriadku), metódy a smery činnosti kompetentných orgánov a inštitúcií pri zabezpečovaní
vnútornej bezpečnosti a pri ochrane verejného poriadku. Rozsah a dosah bezpečnostnej
doktríny vychádza z existujúceho kompetenčného vymedzenia exekutívnych subjektov (najmä
ministerstiev) pri zabezpečovaní bezpečnosti. Základným exekutívnym subjektom je vláda,
poradným orgánom vlády je Bezpečnostná rada. Bezpečnostná rada v rozsahu dispozície
kompetencií, ktoré stanovila vláda, pripravuje vláde návrhy opatrení k zaisťovaniu bezpečnosti
Slovenskej republiky.
Prijatie doktríny a jej rozvoj je dôležité aj pre potreby úspešnej realizácie KPP. Jej
uplatňovanie je podporované najmä konštituovaním bezpečnostných vied, formovaním
vysokého školstva a plnením grantových medzinárodných vedecko-výskumných aktivít8.
Medzi obligatórnymi zložkami bezpečnostnej doktríny sú základné zásady a dlhodobo
vymedzené strategické úlohy, tvoriace základné línie a teoreticky zdôvodnené programy, ktoré
obsahovo sprostredkovávajú rozhodujúce ciele a smery policajného konania (na úseku ochrany
ústavného zriadenia, zabezpečenia vnútorného poriadku, bezpečnosti a efektívneho
zamedzovania a predchádzania zločinnosti) ˗ v zjednodušenom vyjadrení ide o tzv. „policajnú
doktrínu“. Obsah policajnej doktríny je reštriktívne či extenzívne odvodený z hierarchie
sledovaných cieľov podľa konkrétnych vnútorných, vonkajších i časovo identifikovaných
bezpečnostných problémov a bezpečnostných rizík. Ústredným problémom policajnej doktríny
je teoretické a právne vymedzenie pojmov bezpečnosť (vnútorná bezpečnosť, vnútorný
poriadok), polícia a policajné konanie (v materiálnom, inštitucionálnom i formálnom zmysle)
v súlade so všeobecne záväznými demokratickými princípmi (právna istota, parlamentarizmus,
spravodlivosť, dispozícia práva, legitimita, súdna garancia)9.
Stratégia KPP
Konštrukt „stratégia“ KPP je elementárny prvok organizácie a riadenia tejto špecifickej
policajnej činnosti. V praxi príslušníci polície pri realizácii KPP tento prvok akceptujú, jeho
funkcie hodnotia a následne toto poznanie využívajú pri dosahovaní vytýčených cieľov.
Osobitne sa to odráža v kreovanej teórii KPP, predovšetkým tým, že tento konštrukt je
8

ZOUBEK, V. Vymedzení pojmu bezpečnost, bezpečnostní strategie, doktrína a politika státu. In: PORADA, V.
Bezpečnostní vědy, s. 31-32.
9
ZOUBEK, V. Práva menšin a vláda menšin nad většinou v postmoderní situaci. In: Postavenie menšín pred
a po vstupe štátu do Európskej únie: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, s. 255 a nasl.
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subsumovaný do jej základného metodologického tezauru – je systémový prvok predmetu tejto
teórie10. Tieto skutočnosti akceptujeme. Konštrukt „stratégia“ účelovo spájame (vo forme
prívlastku) s riadením a organizovaním KPP. Pri obhajobe správnosti tohto prístupu uvádzame,
že kreovanou teóriou skúmame a vysvetľujeme konkrétne druhy činnosti v systéme KPP, ktoré
sú súčasťou konania pri zabezpečovaní bezpečnosti (napr. ochrana práv a slobôd občana).
Riadenie a organizovanie (manažment) nastavuje štruktúry, pravidlá a vzájomné vzťahy
jednotlivých prvkov, ako sú ľudia, procesy, technológie alebo stratégie pri plnení rámcovo
vymedzených úloh. Ak to zjednodušíme, pri komplexnom ponímaní termínu „manažment“ sú
akceptované prístupy, pre ktoré je typické projektovanie ˗ architektúra organizácie, ktorú
(podľa predpokladov) je možné využiť pri dosahovaní vytýčených cieľov.
Strategické riadenie je jednou z oblastí manažmentu, ktorá je zamerané na dlhodobé
plánovanie a smerovanie organizácie ako celku alebo jej častí. Pre strategický manažment je
zásadná definícia cieľov a stanovenie postupov na ich dosiahnutie. Strategický manažment KPP
zabezpečuje, že sa veci nedejú náhodne, ale podľa vopred naplánovaných, dlhodobých zámerov
polície. Slúži jednak na prenášanie požiadaviek adresátov (občania) na manažment polície, ako
aj manažmentu polície pri korigovaní, zjednocovaní a usmerňovaní správania príslušníkov
policajných zložiek v jednotlivých článkoch policajnej organizácie pri dosahovaní stanovených
cieľov. Je kľúčovou a najvyššou manažérskou aktivitou, v ktorej sa stretávajú všetky
manažérske funkcie ˗ je to jeden z kľúčových pilierov riadenia a vytvára kostru celkového
realizačného systému každej organizácie (to znamená aj policajných zborov). Formuluje
pravidlá fungovania, priority a oblasti smerovania v dlhodobom horizonte vrátane smeru,
ktorým sa polícia chce uberať. Jeho podstata a prejav sú spájané s odbornou schopnosťou
formulovať (zručnosť, cit pre myšlienku a jej uplatnenie, formulovanie poznávacích otázok, ...),
komplexne rozhodovať a následne plniť všetko, čo vytvára predpoklady na systematické
plnenie delegovaných úloh (delegovanie je determinované bezpečnostnou situáciou). Táto
forma organizácie a riadenia v systémovej realizácii KPP predstavuje proces špecifikovania
pozície a roly polície, jej vízií, rôznych politík a plánov, definícií programov, projektov či
rôznych opatrení, ktoré pomáhajú dosiahnuť vytýčené ciele.
Z pragmatického hľadiska v stratégii KPP musí existovať určitý harmonogram, v
ktorom je stanovené čo, kto, kedy a ako resp. aké úlohy budú plnené. To potvrdzuje, že súčasťou
stratégie sú definované kritériá, pomocou ktorých je možné zmerať, či boli ciele dosiahnuté a
pod. Výsledky nami realizovaného výskumu potvrdzujú, že pre strategický manažment KPP je
zásadné dosiahnuť najmä to, aby jeho realizátori vedeli, aké sú spoločné ciele a ako majú
usmerniť svoje správanie a konanie na ich dosiahnutie (akceptácia zodpovednosti). Výstupom
strategického manažmentu KPP je predovšetkým jeho funkčná a výkonná organizácia pri
plnení stanovených úloh a dosahovaní cieľov (odhaľovanie, objasňovanie, dokazovanie, ...).
Napr. jedným z jeho výstupov je definovaná stratégia. Ide spravidla o formalizovaný dokument,
ktorý obsahuje opis prvých dvoch fáz strategického cyklu. Po formálnej stránke (z uvedeného
je to možné analogicky vydedukovať) je zámerne spracovaný konštruktívne a pre všetkých
zrozumiteľne, aby každý vedel, čo má robiť a za čo nesie zodpovednosť11. Teda opis misie
polície, jej vízie a strategické ciele a harmonogram ich dosahovania.

10

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M. a Z. MANÍKOVÁ. Veľký slovník cudzích slov, s. 824.
Z metodického hľadiska prebieha proces strategického manažmentu v 4 základných, neustále sa opakujúcich
fázach (tzv. strategický cyklus):
 formulácia stratégie (poslanie polície, pozícia a rola polície v spoločnosti, vízie a ciele),
 plánovanie stratégie (vypracovaný a prijatý plán a harmonogram zodpovednosti za realizáciu ˗ v čase
a priestore),
 realizácia stratégie (zdroje a ich alokácia, projekty ˗ realizácia aktivít a opatrení na naplnenie cieľov),
 kontrola ˗ hodnotenie a vyhodnotenie stratégie (monitoring stavu, vyhodnotenie a aktualizácia).
11
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Prax potvrdzuje, že pre potreby KPP je vhodné, ak je spracovaná a prijatá jedna hlavná
stratégia, ktorá tvorí základ pre vypracovanie subsidiárnych stratégií. V tomto zmysle majú pre
strategické riadenie tejto špecifickej činnosti osobitný význam stratégie:
 personálna (príprava ľudských zdrojov, stabilizácie, ...),
 výskumu (aplikovaný, mono a interdisciplinárny, medzinárodný, ... – napríklad
kriminologické prognózovanie, policajné konanie – policajno-bezpečnostné činnosti),
 budovania informačných sietí (zdroje informácií, oporné body),
 technologického rozvoja (vyťažovanie a spracovanie informácií, informačné
technológie, ...),
 ekonomického (finančného) a materiálno-technického zabezpečenia,
 komunikačná (osobitne vo vzťahu k občanovi a príslušníkom polície).
V konkrétnom systémovom ponímaní, tieto skutočnosti potvrdzujú, že vypracovanie
stratégie KPP je úlohou najvyššieho manažmentu, ktorý je povinný pri jej tvorbe a realizácii
rešpektovať realitu. Manažéri musia poznať prax a názory praxe, v ktorej je realizované
kriminálno-policajné poznanie. Preto sú povinní zapojiť do procesu strategického riadenia KPP
nielen občanov, ale aj príslušníkov polície, ktorí pri formulovaní strategických cieľov vkladajú
svoje predstavy o svojom fungovaní. Bez ohľadu na potrebu ďalšej objektivizácie uvádzame,
že práve subjekty ˗ realizátori KPP vedia vytýčiť smery tejto činnosti a definovať úlohy, ktoré
sú spolu so svojimi manažérmi schopní splniť v súlade s prijatou stratégiou (žiaľ, v praxi to nie
je vždy akceptované)12.
Taktika KPP
Príslušníci polície prijatím stratégie a taktiky vytvárajú algoritmy riešení pri plnení úloh
na úseku KPP, osobitne zabezpečovaní predpokladov na neodvratnosť trestného postihu (za
spáchaný trestný čin)13.
Policajná taktika je uplatňovaná v rámci plnenia konkrétnych úloh. Pri zdôvodňovaní
jej opodstatnenosti je vhodné uviesť, že oproti minulosti, keď boli úlohy polície viazané
predovšetkým (v rozpore s deklaratórnym proklamovaním prioritnej preventívnej funkcie) len
na represívne aktivity, je súčasný prístup k plneniu policajných úloh variabilnejší. Je to tak
preto, lebo príslušníci polície pri plnení úloh svoju činnosť orientujú na:
 podporu ochrany práv a slobôd občanov ˗ osobitne na komunikáciu príslušníkov polície
s občanom (občan nesmie byť pri zabezpečovaní kontroly kriminality pasívny apod.),
 neutralizáciu bezpečnostných hrozieb a rizík ˗ zisťovanie príčin a podmienok páchania
trestnej činnosti (zamedzovanie a predchádzanie trestnej činnosti, postpenitenciárna
starostlivosť o osoby s kriminálnou kariérou, na ktorej participuje polícia apod.),
 kontrolu kriminality ˗ činnosť na úseku prevencie, odhaľovania, objasňovania
a dokazovania trestných činov ˗ (vytváranie predpokladov na zabezpečenie
neodvratnosti za páchanú a spáchanú trestnú činnosť a pod.),
12

Zo záverov aplikovaného výskumu vyplýva, že tieto skutočnosti osobitne vykazujú relevanciu pri permanentne
vykonávaných reformách organizačných štruktúr a organizačných vzťahov policajných zborov v SR (po roku
1989). Bez potreby ďalšej objektivizácie, tieto reformy negatívne ovplyvňujú účinnosť a efektivitu kriminálnopolicajného poznania. Nie sú zosúladené s prijatými stratégiami. V tomto zmysle absentuje prijatá stratégia, ktorá
má byť spracovaná vo forme záväznej doktríny. Je to evidentné najmä pri vymedzovaní zásad komunikácie medzi
manažérmi a ich podriadenými, ktorí plnia úlohy na tomto úseku policajného konania. Analogicky uvedené je
potvrdené aj v súvislosti s motiváciou príslušníkov polície pri realizácii stratégie. Tým, že sú priamo zainteresovaní
na procese prijímania stratégie, poznajú jej filozofiu, chcú a vedia, ako ju využiť apod.
13
V policajnej praxi v SR sú termíny (kategórie) stratégia a taktika často používané ako synonymá. Vo
všeobecnosti je to možné vysvetľovať tým, že obidva pojmy sú charakteristické premysleným spôsobom
plánovania, riadenia a realizácie. Medzi stratégiou a taktikou je však jeden podstatný rozdiel. Stratégia je širší
koncept predstavujúci celkový a vopred pripravený plán. Taktika je užší koncept. V danom prípade sa týmto
termínom označuje postup plnenia úloh v konkrétnej kriminálno-policajnej situácii, v ktorom je potrebné
uplatňovať a modifikovať strategický plán.
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vytváranie predpokladov na riešenie prognózovanej kriminality (výskum trestnej
činnosti, príprava, metodiky, logistika) apod.
Z logiky veci vyplýva, že taktika KPP je súčasťou policajnej taktiky. Preto sa ukazuje
ako žiaduce (osobitne pre potreby policajnej teórie a praxe) vymedziť a osobitne
charakterizovať konštrukt ˗ policajnú taktiku, ktorý je uplatnený pri realizácii KPP v smeroch:
 ofenzívnych aktivít ˗ príslušníci polície odhaľujú, objasňujú a dokazujú trestné činy,
zisťujú a spracovávajú poznanie pre potreby stratégie (napr. uplatnenie prevencie),
 defenzívnych aktivít ˗sú realizované s cieľom eliminovať aktivity páchateľov trestných
činov (napríklad nezákonnej a neetickej/nemorálnej obhajoby),
 stabilizačných aktivít ˗ sú realizované s cieľom stabilizovať bezpečnostnú situáciu
a znižujú úroveň násilia, presadzujú bezpečnosť a kontrolu kriminality (napr.
prevencia),
 logistických aktivít ˗ sú realizované s cieľom podpory alebo vytvárania podmienok pre
ofenzívne, defenzívne a stabilizačné aktivity (realizácia KPP, napr. budovanie
informačných sietí, informačných systémov, ochrany) apod.
Dané charakteristiky (a prístupy pri ich tvorbe) potvrdzujú, že policajná taktika
predstavuje optimálny, premyslený (zdôvodnený) postup v rámci rôznych aktivít (napríklad
KPP). Zahŕňa stanovený postup v činnosti príslušníkov polície a iných subjektov, ktoré sú vo
vzájomnom vzťahu, ako aj vo vzťahu k prostrediu (predovšetkým občanom), k osobám, ktoré
páchajú, resp. spáchali trestný čin, ako aj k potenciálnemu páchateľovi a pod. Taktika pri plnení
úloh v celom spektre aktivít musí poskytovať realizátorom (policajným zložkám), rôznymi
situačnými námetmi návod na „správne a možnostiam zodpovedajúce konanie“.K
objektivizácii uvedeného je možné zvýrazniť význam uvedených prístupov a charakteristík
policajnej taktiky v systéme konštituovania bezpečnostných vied (predmet - policajné konanie
˗ procesy policajno-bezpečnostných činností, ich determinanty a konštrukty)14. Policajná taktika
je metodologická kategória bezpečnostných vied. Prax potvrdzuje, že policajná taktika je
podporovaná osobitnými metodikami a postupmi. Taktiky, metodiky a postupy (Tactics,
Techniques, Procedures ˗ TTP) sú pre príslušníkov polície (nielen pre manažérov) návodom,
„ako“ pristupovať k plneniu stanovených úloh15. Metodiky indikujú spôsob realizácie úloh. Sú
založené na skúsenostiach. Svojou podstatou nie sú predpisujúce. Príslušníci polície ich musia
aplikovať uvážlivo. Postupy sú štandardné kroky, ktoré určujú, ako vykonávať špecifické
úlohy. Sú detailné a zaväzujúce16.
Poznávanie taktických aspektov realizácie KPP má tak praktický, ako aj teoretický
význam. Prax permanentne potvrdzuje (vzhľadom na informačnú charakteristiku objektov tohto
poznania ˗ materiálnu a sociálnu podstatu kriminálnych aktivít a iných poznávaných objektov),
že realizácia KPP môže byť úspešne zavŕšená predovšetkým vtedy, ak bude:
 poznaná a pochopená samotná materiálna podstata nositeľa identifikovanej, skúmanej,
hodnotenej informácie o objekte poznania,
 identifikovaný a interpretovaný nielen samotný prejav, ale aj podstata informácie
s akcentom na jej relevantnosť (vo vzťahu k odhaľovaniu a objasňovaniu), kde
dominuje predovšetkým teoretický aspekt pohľadu.
Bez poznania a aktuálneho pochopenia týchto skutočností nie je možné určiť
a konkrétne sformulovať nijaký cieľ poznania. Taktika je vždy o cieľoch. V procesoch KPP je
možné uplatniť adekvátne špecifické kroky a spôsoby selekcie a dekódovania informácií až na
základe identifikovania cieľov a v súlade s plnením určených úloh, čo je pragmatický aspekt
hľadania a určovania taktiky. Z praxe je zrejmé, že analýzy kriminálno-policajnej situácie a ich
14

PORADA, V., K. HOLCR a kol. Policejní vědy, s. 96.
SPILNÝ, P. a M. HRNČIAR. Vojenská taktika, s. 17.
16
SPILNÝ, P. a M. HRNČIAR. Vojenská taktika, s. 18˗19.
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predbežná teoretická prepracovanosť umožňujú vykonať určitú modifikáciu postupov. Na
základe tohto poznania je možné prijať nielen rozhodnutie, ale aj zvoliť optimálny postup
realizácie jej procesov ˗ definovať taktiku ich účelovej realizácie17.
Nemenej významný aspekt pri definovaní a uplatňovaní taktiky KPP je teoretické
poznanie účelovej povahy tejto činnosti, od ktorej sú príslušné aktivity odvodené. Teda
poznanie toho, čo tvorí samotnú podstatu tohto poznávania, ktorú určuje predovšetkým
konkrétne situačne identifikovaná potreba. Napr. teoretickým základom procesov odhaľovania
a objasňovania je stanovenie identity určitého objektu, ktorého existencia sa v konkrétnej
kriminálno-policajnej situácii predpokladá. Ďalší významný taktický atribút v procesoch KPP
tvorí ich štruktúrovanosť pri dosahovaní cieľa. Jednotlivé kroky, t. j. postupy, opatrenia, úkony,
techniky, prostriedky a operácie v týchto procesoch nemôžu byť uplatňované spontánne,
ľubovoľne. Naopak, ich aplikácia musí byť systematická, aby smerovala k dosiahnutiu
priebežných cieľov a k hlavnému cieľu. Na túto skutočnosť sa pamätá už pri samotnej tvorbe
procesu (jeho definovaní) a celkom prirodzene aj počas jeho realizácie. V súvislosti s podporou
uvedeného konštatovania je možné uviesť, že najmä prax si pri realizácii procesov KPP
vyžaduje, že pri voľbe taktiky - jednotlivé kroky postupu je vhodné spájať do určitých skupín.
Tieto skupiny sú vzájomne prepojené, ale časový horizont ich realizácie nemusí byť prísne
nadväzujúci. Napr. pri prijímaní taktiky je dôležité vymedziť čiastkové ciele, ktoré majú byť
prioritne dosiahnuté, a konkrétne zdôvodniť postupy (v zmenenej kriminálno-policajnej
situácii) po ich dosiahnutí, resp. nedosiahnutí.
Príslušníci polície sú povinní tieto skutočnosti akceptovať pri presadzovaní prijatej
taktiky, a to v jednotlivých etapách realizácie procesov KPP (v etape prípravy, plnenia úloh,
prezentácie dosiahnutého informačného výstupu, kontroly). Osobitosťou štruktúry taktiky
postupu pri realizácii procesov KPP je relatívna samostatnosť ich jednotlivých etáp (krokov) a
špecifickosť ich obsahu (podstata, potreba a realizačné podmienky (determinanty), najmä
osobitosti kriminálno-policajnej situácie, v ktorej budú a sú tieto procesy realizované).
Nadväzne na uvedené je vhodné dodať, že pokiaľ účelová realizácia procesov tejto činnosti má
relatívne samostatnú povahu (z hľadiska svojej základnej štruktúry), vrátane realizačných etáp,
jednotlivé spôsoby, opatrenia, úkony, techniky, prostriedky, operácie a najmä taktika ich
uplatňovania sú značne variabilné. Povaha ich variabilnosti a obsah sú výrazne determinované
samotným subjektom poznávania (profesionálnou odbornosťou príslušníkov polície), povahou
poznávaného objektu (prejav, podstata) a kriminálno-policajnou situáciou.
Plnenie úloh (stanovených v etape prípravy) je relatívne samostatná etapa procesov
KPP. Samotné postupy pri plnení úloh (v procese jej aplikovania) sa uskutočňujú podľa
modelovej schémy (v etape prípravy). Táto schéma môže mať buď povahu iba tzv.
„myšlienkového modelu“, ktorý nebol pretvorený do písomnej podoby, čo sa deje v prevažnej
väčšine prípadov, alebo písomnú formu „plán realizácie“ pri riešení náročnejších situácií. Je
tomu tak najmä preto, lebo príslušníci polície priebeh plnenia úloh a dosahované poznania
dôsledne analyzujú a hodnotia. Podľa potreby prijímajú pripravené alternatívne riešenia, a tak
reagujú na predpokladané (možné) zmeny kriminálno-policajnej situácie, resp. na úroveň
dosiahnutého poznania (výstupov). Paralelne využívajú prijatú taktiku, ktorej význam
permanentne hodnotia. Uplatnením hodnotenia sú schopní prijímať adekvátne opatrenia na
zmenu postupov, prípadne rozhodnú o prerušení alebo ukončení realizácie a pod. V konečnom
dôsledku, v prípade potreby redefinujú taktiku realizácie KPP a jeho procesy modifikujú
v závislosti od kriminálneho konania.

17
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Metodika KPP
V nadväznosti na prezentáciu predchádzajúceho poznania, považujeme za potrebné:
 vysvetliť, aký obsah je do termínu „metodika KPP“ vkladaný a aké teoretické koncepcie
sú s ňou spájané,
 objasniť, ako táto metodika funguje v reálnom policajnom prostredí.
Pri plnení týchto úloh si uvedomujeme, že v rôznych vedných disciplínach (praktické
vedy) metodika frekventovane tvorí základný objekt ich teórií. Túto skutočnosť akceptujeme
v plnom rozsahu. Ak to však považujeme za vhodné, poznanie z týchto vedných disciplín
interdisciplinárne implementujeme do obsahu metodiky KPP. Príslušníci polície pri voľbe
metodického prístupu k realizácii KPP zámerne a cieľavedome vychádzajú z praxou overených
teoretických a metodologických princípov. Tie im umožňujú úspešne zavŕšiť realizáciu
procesov KPP, a to objektívnym poznaním reálnej skutočnosti (napr. bez teoretickej analýzy a
zovšeobecnenia nemusí byť akceptované dosiahnuté poznanie procesov odhaľovania,
objasňovania a dokazovania vzhľadom na jeho povrchnú (pozitivistickú) opisnosť apod.).
K objektivizácii uvedeného je vhodné uviesť, že príslušníci polície v každom štádiu realizácie
procesov KPP skúmajú a hodnotia identitu potrieb ich realizácie (pritom rešpektujú delegované
kompetencie ˗ právnu reguláciu, zodpovednosť). Na zmeny týchto potrieb operatívne reagujú,
rešpektujúc overené skúsenosti (napr. alternatívnym postupom, stanovením a plnením nových
úloh, aplikáciou iných prostriedkov v metódach a pod.). Špecifickým druhovým objektom
procesov KPP prispôsobujú nielen jednotlivé metódy, operácie a prostriedky, ale aj systém
(algoritmus) postupu pri ich realizácii (formy ˗ rešpektujú časovú postupnosť pri využívaní
prostriedkov v metódach). Príslušníci polície používajú metodiky KPP určitých objektov
v konkrétnych kriminálno-policajných situáciách ako základný nástroj pri projektovaní
postupov dosahovania stanovených cieľov.
Metodiky KPP v širšom zmysle slova sú praxou a teóriou overené schémy postupov
(programy) pri dosahovaní staveného cieľa. V užšom zmysle slova je termínom metodika KPP
možné označiť ˗ rešpektovanie delegovaných kompetencií pri účelovom projektovaní postupov,
ktoré vytvárajú predpoklady na účinnú a efektívnu realizáciu KPP. Tieto konštatácie zvýrazňujú
aj samotný význam akceptácie metodiky. Je preukázané, že ak sa procesy tejto činnosti (v ich
štádiách) vyznačujú metodickosťou, ich výraznými znakmi sú dôslednosť, požadovaná
exaktnosť, konštruktívnosť, objektívnosť, systematickosť, overená účinnosť a efektívnosť
a pod. Zjednodušene povedané, významným znakom využívania metodiky je jej značná
praktická a teoretická prospešnosť pri alternatívnom pretváraní a usmerňovaní poznávania,
ktoré je realizované v konkrétnych kriminálno-policajných situáciách.
Pri objektivizácii tejto argumentácie je možné poukázať na v praxi frekventovanú
registráciu kriminálno-policajných situácií, ktorých faktory výrazne sťažujú účelovú realizáciu
procesov KPP. Príslušníci polície pri eliminácii týchto faktorov a nachádzaní konkrétnych
riešení využívajú praxou a teóriou overené postupy, ktoré sú spracované vo forme metodík.
V tomto zmysle slova termín „metodika“ využívajú ako synonymum „teórie KPP“. Je to preto,
lebo si uvedomujú, že účinnosť a efektivitu tejto špecifickej policajnej činnosti môžu ovplyvniť
aj tým, ak:
 jej realizáciu nevykonávajú na tzv. „zelenej lúke“,
 pri projektovaní procesov využívajú zovšeobecnením overené postupy, ktorými boli
dosiahnuté stanovené ciele tohto druhu poznávania,
 realizované aktivity permanentne analyzujú, hodnotia, vzájomne porovnávajú,
 sú tieto aktivity prostredníctvom ich vonkajších vlastností a podstaty náležitým
spôsobom charakterizované, skúmané, vysvetlené = poznané,
 pri napĺňaní stanoveného účelu a dosahovaní cieľa nachádzajú nové riešenia, ktoré
adekvátnym spôsobom zovšeobecňujú, prezentujú apod.
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Nazdávame sa, že tieto skutočnosti (okrem ich praktickej akceptácie) vykazujú
konkrétnu relevanciu pri voľbe prístupov, ktoré je možné využiť pri teoretickej explanácii
metodiky KPP. V neposlednom rade výsledky ich analýz a následný analogický výklad
zvýrazňujú existujúci protiklad medzi ponúkaným ˗ sprostredkovaným poznaním vo forme
spracovanej metodiky a akceptáciou tejto ponuky pri projektovaní realizácie procesov tejto
činnosti. Zjednodušene povedané, ukazuje sa ako vhodné vymedziť význam sprostredkovaného
a projektovaného modelu metodiky KPP, ktorý je určovaný informačným výstupom
dosahovaným realizáciou jeho procesov. Napr. pri hodnotení významu metodiky je dôležité
skúmať a vysvetľovať, ako je využívaný abstrahovaný sprostredkovaný model pri projektovaní
realizácie procesov KPP v konkrétnej situácii apod.18. V praxi príslušníci polície (pri plnení
konkrétnych úloh v systéme KPP) určené objekty poznávajú a hodnotia systémovo (genéza,
prvky, vzťahy). Pri akceptácii tohto prístupu využívajú metodiky, pričom si uvedomujú, že
paralelne s ich statickou ˗ normatívnou podobou (abstraktnou), existuje aj skutočná (reálna),
ktorú sú povinní projektovať a využívať pri plnení úloh v konkrétnej kriminálno-policajnej
situácii.
„Ako funguje metodika KPP v reálnom policajnom prostredí?“
Niet sporu o tom, že formulácia tejto otázky je účelová. Svojou obsahovou štruktúrou
je zosúladená s teoretickou a praktickou potrebou spracovať a následne využívať metodiky
tohto špecifického poznania. Pri objektivizácii týchto konštatácií sme využili charakteristiky
koncepcií metodík. Je tomu tak preto, lebo akceptovaná, ucelená sústava názorov resp. spôsob
nazerania na riešený problém (koncepcia) je relevantná jednak pri spracovaní metodík, jednak
pri hodnotení ich prínosu v procese plnenia úloh v konkrétnej poznávacej činnosti.
Výsledky nami realizovaného aplikovaného výskumu potvrdzujú, že pri spracovaní
a následnom využívaní metodík KPP je potrebné (obligatórne) akceptovať:
1. Personálnu koncepciu ˗ príslušníci polície pri projektovaní metodiky využívajú
svoju odbornosť, ktorou saturujú identifikované potreby poznania pri dosahovaní stanoveného
cieľa (aj aplikovaním intuitívnych metód ˗ „cit pre detail“), uvedomujú si svoju pozíciu a rolu
v tomto procese (sloboda, autonómia, direktíva, sebarealizácia, tvorivosť, zodpovednosť, ...).
2. Sociálno-kognitívnu koncepciu ˗ príslušníci polície metodikou riešia konkrétny
problém v spoločnosti (potreba poznania a význam metodiky) v určenej štrukturálnej schéme.
3. Právno-technologickú (systémovú) koncepciu ˗ príslušníci polície do obsahu
metodiky implementujú možnosti riešenia, legitimitu a legitimizovanie postupu (existujúci
problém je riešiteľný ˗ dispozícia zodpovednosti ˗ miestna a vecná príslušnosť ˗ právna
regulácia), zovšeobecnením vytvárajú predpoklady na dosiahnutie vyššej úrovne účinnosti a
efektivity.
4. Štrukturálno-obsahovú koncepciu (prakticko-konštrukčnú) ˗ príslušníci polície
akceptujú konkrétne procedúry výberu, štruktúry a usporiadania, teda to, čo má byť obsahom
metodiky (proces konštruovania, sledujúc konkrétny účel).
5. Komunikatívnu koncepciu ˗ príslušníci polície vo vzťahu k práci s metodikou
vnímajú a akceptujú sprostredkované poznanie, využívajú (napr. interdisciplinárne) overené
poznanie, konštruktívne ponúkajú nové riešenia.
18

V súlade s týmito úvahami (sémantický výklad je dôležitý) je sprostredkovaný model metodiky vytvorený na
základe dispozície skúseností. Jeho výstupná systémová forma predstavuje zovšeobecnené teoretické a praktické
poznanie z už aplikovaného odhaľovania, objasňovania a dokazovania. Tento model vo forme „ideálu“ systémovo
vymedzuje vzťahy medzi týmito procesmi a predpokladanými potrebami príslušníkov polície (realizátorov)
v určitej kriminálno-policajnej situácii. Projektovaný model metodiky je založený na princípoch genetickej
epistemológie. Vytvára ho príslušník polície pri poznávaní určitého objektu (plnení úloh) v konkrétnych
kriminálno-policajných situáciách. Pri tomto projektovaní využíva ponúkané poznanie sumarizované vo forme
sprostredkovaného modelu. V procesoch tohto špecifického poznávania systémové prvky tohto modelu vzťahovo
(interakčne) prispôsobuje faktorom, ktorých pôsobenia predikuje v konkrétnom čase a priestore realizácie týchto
procesov.
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Na základe výsledkov analýz týchto postulátov je možné uviesť, že týmito koncepciami
je možné vytvárať širokú poznávaciu základňu orientovanú na saturáciu potrieb projektovania
(konštruovania) metodík pre určeného adresáta. To potvrdzuje, že koncepcie sú svojím
obsahom využiteľné najmä pri vymedzovaní všeobecných zásad, ktoré je vhodné akceptovať
pri tvorbe a využívaní metodík (definícia metodík, vzťahy metodík ku konkrétnej policajnobezpečnostnej činnosti, k štruktúre prípravy a realizácie činnosti, k právnej regulácii
kompetencií a pod.). V tomto zmysle je možné koncepcie metodiky vysvetľovať a hodnotiť
(vnímať) v dvoch významových rovinách.
V „praktickej rovine“ ˗ v zmysle konštruovania a analýzy konkrétnych metodík ich
využívania v reálnych činnostiach KPP.
V „teoretickej rovine“ ˗ ako získavanie, zovšeobecňovanie a poskytovanie skúseností.
Tieto ponímania metodík majú svoje prednosti a rezervy, pričom každá slúži iným
účelom. Ide napr. o zameranie sa na to, aby boli vytvárané rôzne metodiky, ktoré môžu
príslušníci polície vypracovať a využívať. Niekedy ide zase o abstrahovanie, prezentáciu vízií
a postulátov o tom, čo má byť optimálnym obsahom skúseností, ktoré majú metodiky ponúkať
a pod. Tieto skutočnosti je možné objektivizovať explanáciou obligatórnych zložiek metodík,
ktorých programový systém tvoria:
 koncepcie pri ich projektovaní a aplikácii (všeobecne formulované pre trestné činy
určitého druhu kriminality, pre určitý druh trestného činu, vnútroštátne, resp.
medzinárodné využitie),
 komponenty ˗ (poznávacie a formatívne),
 cieľové štandardy (aktuálna adresná zodpovednosť ˗ tvorba a distribúcia (prezentácia)
metodík, začlenenie metodík do prípravy príslušníkov a hodnotenie ich akceptácie pri
napĺňaní účelu),
 identita kompetencií vo vzťahu k potenciálnym adresátom,
 programy a ich variabilnosť (obligatórne a fakultatívne opatrenia v kriminálnopolicajných situáciách, účel, prístup ˗ projektovanie, plánovanie),
 potreba a parametre ich hodnotenia.
Výsledky aplikovaného výskumu potvrdzujú, že tieto zložky v systéme projektovania
a využívania metodiky vykazujú širšiu systémovú dimenziu, ktorú je možné využiť pri určovaní
a hodnotení ich funkcií. Napr. z hľadiska potrieb praxe je možné vymedziť nasledovné funkcie
metodík:
 prezentačná ˗ prezentácia získaných a zovšeobecnených informácií (súbor informácií,
ktoré sú ponúkané na praktické využitie),
 organizačno-riadiaca ˗ organizácia a riadenie postupu (návod pre príslušníka polície,
ktorý je povinný reagovať na konkrétnu kriminálno-policajnú situáciu),
 poznávacia ˗ odrážaná v praxi a teórii poznania,
 kontrolná a hodnotiaca ˗ odrážaná pri skúmaní a hodnotení účinnosti a efektivity KPP19.
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PETRUSEK, M., A. MILTOVÁ a A. VODÁKOVÁ. Sociologické školy, směry, paradigmata, s. 110˗111.
„Funkcia je dôsledkom, ktorý vyvolala určitá aktivita, proces alebo existencia nejakého sociálneho alebo
kultúrneho faktu v istom celku sociálnej štruktúry. Funkcia je teda jednoznačne definovaná predovšetkým ako
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pôvodnému zámeru aktéra alebo aktérov, latentných funkcií, ktoré sú s týmito zámermi v nesúlade. Okrem toho
ukázal, že dôsledky určitých aktivít nemusia byť pre systém vždy pozitívne, navrhol preto rozlíšenie eufunkcie
(pozitívny dôsledok určitých ľudských činností, existencia určitých sociálnych faktov alebo pôsobenie určitých
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nevedomé negatívne dôsledky vedomých ľudských činností pre určitý sociálny systém a jeho sociálnu štruktúru
na odlíšenie dôsledkov danej aktivity pre celok).
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V týchto intenciách je vhodné zvýrazniť aj funkciu zložky „cieľové štandardy“, ktorá
o. i. konkretizuje vzťah teórie a praxe. Napríklad úlohou policajnej teórie je, aby pre potreby
praxe vypracovala kritériá, ktoré je možné využiť pri objektívnom hodnotení prínosu metodík
(komunikácia, informovanosť, vzájomné prepojenie teórie a praxe apod.), resp. teoretickou
explanáciou vymedziť prístupy, zásady, a iné konštrukty a odporúčania na ich spracovanie.
Z toho vyplýva, že poznanie podstaty metodík, ktoré príslušníci polície využívajú pri plnení
úloh v určitých kriminálno-policajných situáciách, je „conditio sine qua non“. Bez tohto
poznania nie je možné reálne uvažovať o ich projektovaní a optimalizácii, a to vo vzťahu k
zvyšovaniu účinnosti a efektívnosti KPP. Príslušníci polície akceptáciou tohto poznania
vytvárajú predpoklady na získanie informačných výstupov, ktoré sú prínosom a možno ich
využiť pri rozvoji teoretického myslenia a poznania tejto praktickej činnosti.
Nami realizovaný výskum potvrdil, že príslušníci polície metodiky KPP využívajú pri
riešení rámcovo vymedzených úloh ako základné schémy postupov (algoritmus) možného
využívania prostriedkov v metódach. V týchto schémach (v každom procese odhaľovania,
objasňovania a dokazovania) aplikujú dva od seba zásadne odlišné postupy. Analýzu, ktorú
aplikujú predovšetkým v prípravnej fáze a syntézu, ktorú uplatňujú najmä pri spracovaní
informačného výstupu. Vzájomná podmienenosť analýzy a syntézy je typická nielen pre
celkovú realizáciu KPP, ale aj pre parciálne postupy využívané v rámci plnenia konkrétnej
úlohy v jeho systémovej štruktúre20. K uvedenému je možné uviesť, že príslušníci polície
novovytvárané a zavádzané metodiky KPP predovšetkým posudzujú, či sa ich obsah využíva
pri plnení konkrétnych úloh. Menej frekventovane posudzujú, či sú metodiky účelne
„nasýtené“ takým poznaním (vlastnosťami), ktoré im pri plnení konkrétnych úloh slúžia ako
optimálny prostriedok. Z hľadiska dôsledkov tento účelovo zúžený prístup pri evalvácii
metodík nepriaznivo ovplyvňuje rozvoj ich myslenia, ktoré je potrebné nielen pri tvorbe
metodík, ale aj pri využívaní týchto metodík. Z uvedených dôvodov je vhodné znova uviesť, že
pri plnení úloh v procesoch KPP je správne vnímanie samotných koncepcií a funkcií metodík
evidentné. Odráža sa to najmä v systematickej racionalizácii realizácie týchto procesov.
Úspech pri zabezpečovaní kontroly kriminality je priamo závislý od toho, ako sú
páchané a spáchané trestné činy (odborne, rýchlo, včas...) identifikované – odhaľované,
objasňované a dokazované. Z empirického poznania vyplýva, že plnenie tohto cieľa je okrem
iného možné ovplyvniť organizáciou práce realizujúcich subjektov, ktorá je založená na
vedecky zovšeobecnených skúsenostiach praxe, ktoré sú spracované vo forme metodík.
„V metodikách KPP je základom to, čo je všeobecné, čo je charakteristické pre procesy, ktoré
sú účelovo realizované pri poznávaní jednotlivých trestných činov.“ Túto všeobecne platnú tézu
(hypotézu) je vhodné využiť pri kategorizácii objektov (ich komponentov), ktoré sú
subsumované do štruktúry metodík KPP. Pri tejto kategorizácii je potrebné v obsahu metodiky
deskripciou vymedziť podstatné vlastnosti objektov ˗ komponenty metodiky. Je zrejmé, že ich
využitím (práve týchto špecifík) je možné nezdeformovane a nezjednodušene stanoviť identitu
objektov a zároveň zdôvodniť vznik, existenciu a rozvoj koncepcií a funkcií metodiky, ktoré
svojím obsahom odlišne tematizujú (východisko) samotný obsah a úlohy tohto inštrumentária.
Vo vzťahu k metodikám KPP možno za relevantné označiť to, že prax určuje
komponenty, ktoré je potrebné implementovať do ich štruktúrovaného obsahu. Ak sú
realizátormi týchto postupov príslušníci polície, nejde len o poznanie, ktoré je možné využiť
pri právnej kvalifikácii konania v zmysle trestného práva. Práve naopak, špecifikom KPP je aj
to, že týmito činnosťami sú poznávané (identifikované) objekty, ktoré prekračujú rámec
predmetu dokazovania.
Pozitívom je, že príslušníci polície, ktorí zovšeobecňujú poznanie v metodikách, ako aj
tí, ktorí tieto metodiky využívajú, to akceptujú. Pri práci s metodikami rešpektujú všeobecné
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zásady právnej úpravy, z ktorej tieto metodiky pri poznávaní určitých objektov vychádzajú, ako
aj zákonitosti týchto špecifických procesov. Z aplikačnej praxe vyplýva, že práve tieto
skutočnosti sú významné pri vymedzovaní kategórií komponentov a pri ich následnom
začlenení do základnej štruktúry metodík KPP.
KOMPONENTY METODIKY KPP
POZNÁVACIE KOMPONENTY
METODIKY

FORMATÍVNE
KOMPONENTY METODIKY

(na orientovanie), ktoré tvoria cieľový

(na tvorenie), ktoré tvoria
štruktúrovaný formát procesov KPP:

objekt poznania ˗ realizácie procesov
KPP:

– rámcovo vypracované systémové
algoritmy postupov, ktorými je
možné účinne a efektívne realizovať
procesy KPP v určitých kriminálnopolicajných situáciách

–
vlastnosti
identity
objektov
poznávania
(kriminalita,
modely
kriminálnej charakteristiky trestných
činov, modus operandi, trestné činy),
ktoré podmieňujú samotný proces KPP

Z predkladaného poznania je zrejmé (výstupy z aplikovaného výskumu to potvrdzujú),
že v policajnej praxi (ale aj v teórii) v SR sú metodiky účelovo, cieľavedome a systematicky
využívané. Príslušníci polície tým pozitívne ovplyvňujú plnenie úloh na úseku kriminálnopolicajného poznania. Je tomu tak preto, lebo hodnota akejkoľvek cieľavedomej ľudskej
činnosti (poznávacej, hodnotiacej, praktickej atď.) je daná nielen jej samotným konečným
cieľom (ten môže byť aj výsledkom náhody), ale aj cestou, ktorou bol tento cieľ dosiahnutý. Vo
väčšine prípadov práve bez znalosti postupov, akými sa ciele dosiahli, nie je možná ani ich
verifikácia (konfirmácia, falzifikácia).
V danej súvislosti je vhodné uviesť, že spracované metodiky kriminálno-policajného
poznania sú výstupom analýz (výsledok, efekt) účelovo realizovaných procesov. Ich
akceptáciou sú vytvárané predpoklady na zamedzenie plytvania času, síl a prostriedkov pri
plnení zákonom delegovaných úloh. Teoretická explanácia (prejavy, podstata) metodík
kriminálno-policajného poznania plní saturačnú funkciu, a to najmä vo vzťahu k potrebám
policajnej praxe (transfer teoretického poznania do praxe). Bez tohto poznania je značne
sťažené uvažovanie o optimalizácii, zvyšovaní účinnosti a efektivity, prípadne rekonštrukcii
jednotlivých realizačných organizačno-taktických foriem kriminálno-policajného poznania.
Záver
Z prezentovaného poznania vyplýva, že realizácia KPP je determinovaná celým radom
faktorov, ktoré majú subjektívny a objektívny charakter. Úlohou jeho realizátorov je vytvárať
vhodné predpoklady pre úspešné plnenie stanovených úloh (napr. vo vzťahu k odhaľovaniu,
objasňovaniu a dokazovaniu trestných činov). Jednou z možností ako tieto ciele dosiahnuť je aj
práca s konštruktami KPP. Prax potvrdzuje, že tie je potrebné permanentne, cieľavedome
a účelovo modifikovať v závislosti od identifikovaných potrieb. V daných súvislostiach je
možné hľadať odpovede na otázku: „Kto má identifikovať tieto potreby a zabezpečiť ich
saturáciu?“ Z nášho prezentovaného poznania jednoznačne vyplýva, že táto povinnosť musí
byť delegovaná tak na prax, ako aj na teóriu. Totižto aj v tomto prípade platí zásada rovnice:
„Aká je prax, taká je aj teória“. Touto tézou sme sa rozhodli zvýrazniť, že naše teoretické
201

ambície korešpondujú s identifikovanými potrebami policajnej praxe. Tým v plnom rozsahu
rešpektujeme význam policajno-bezpečnostných vied (praktických vied).
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Finanční záruka, úvěr, zápůjčka
Financial guarantee, Loan, Loan agreement
Karel Marek1
Abstrakt
Finanční záruka je zajišťovacím prostředkem, jehož inspirací bylo anglo-americké právo.
Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho
prospěch peněžních prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní
prostředky vrátit a zaplatit úroky. Smlouva o zápůjčce pak vznikne, přenechá-li zapůjčitel
vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil a po čase vrátil věc stejného druhu.
Klíčová slova
Obchodní právo, občanské právo, smlouva, finanční záruka, smlouva o úvěru, smlouva
o zápůjčce.
Abstract
The financial guarantee is instrument inspired Anglo-American law.Under a credit contract, the
creditor undertakes to provide the debtor, based on the debtor´s request, with monetary
resources up to a certain amount, and the debtor undertakes to repay the provided monetary
resources and pay interest. If the lender leaves the borrower the right to use it and return it over
time, a loan agreement will be created.
Keywords
Business law, civil law, contract, financial guarantee, credit agreement, loan agreement.
Finanční záruka
Právní úprava finanční záruky je obsažena v § 2029-2039 občanského zákoníku. Právní
úpravu lze považovat s výjimkou § 2029 za dispozitivní. Finanční záruka vzniká (podle § 2029)
prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité
peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky určené v
záruční listině. Je-li výstavcem banka, zahraniční banka nebo spořitelní nebo úvěrní družstvo
jedná se o bankovní záruku. Záruční listina vyžaduje písemnou formu. Je-li výstavce povinen
podle záruční listiny plnit ve prospěch oprávněného jinému výstavci, je povinen plnit na účet
oprávněného u tohoto výstavce.
Finanční záruka je zvláštním druhem ručení. Finanční záruka je zajišťovací institut,
který se dostal na evropský kontinent z anglo-amerického práva. Umožňuje věřiteli vymáhat
splnění závazku na výstavci, jestliže dlužník nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné
podmínky stanovené záruční listinou. Vznik finanční záruky je vázán na jednostranný právní
úkon – na písemné prohlášení v záruční listině. V záruční listině lze odkázat na obchodní
podmínky a obchodní zvyklosti. V mezinárodním obchodě se využívají (avšak ne příliš často)
Jednotná pravidla pro smluvní záruky (Uniform Rules for Contract Quarantees) vypracovaná
Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Jednostranným projevem vůle výstavce se zakládá
formálně jeho závazek, avšak bez faktického přijetí takového prohlášení věřitelem by závazek
neměl žádných účinků. K perfektnosti vzniku bankovní záruky se vyžaduje doručení záruční
listiny věřiteli (beneficientovi) a teprve faktická akceptace beneficientem vede k účinnosti
(realizaci) zajišťovaného závazku mezi ním a dlužníkem.
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Obsah záruční listiny vyplývá zejména z § 2029 NOZ. V záruční listině musí být určen
dlužník a jeho dluh, kterého se týká finanční záruka, a peněžní částka, do které se ručí. Závazek
výstavce musí spočívat výlučně v peněžitém plnění, a to i v případech, kdy je bankovní zárukou
zajišťována nepeněžitá pohledávka dlužníka. Při zajištění nepeněžité pohledávky se má se za
to, že je do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která věřiteli přísluší při
porušení zajištěné povinnosti plnit. Výstavce ručí za splnění zajištěného závazku do výše částky
a za podmínek stanovených v záruční listině. Závazek uspokojit věřitele z finanční záruky může
být podmíněn také splněním podmínky záležející v předložení určitých dokumentů. Do záruční
listiny se zpravidla zahrnuje určení doby, na kterou se bankovní záruka poskytuje. Záruka může
být sjednána a vystavena na dobu určitou nebo neurčitou. Doba může být vymezena stanovením
konečného termínu, ale i určením počátku lhůty. V takovém případě nelze nárok z finanční
záruky uplatnit dříve, než je stanoveno v záruční listině. Výstavce je oprávněn vůči věřiteli
uplatnit pouze námitky, jejichž uplatnění záruční listina připouští.
Záruční listina není cenným papírem, s nímž by byl nárok z finanční záruky spojen. K
uplatnění nároku z finanční záruky není třeba předkládat záruční listinu a finanční záruka zaniká
stanoveným způsobem bez ohledu na to, zda záruční listina je výstavci vrácena či nikoli. Převod
práv z finanční záruky se uskutečňuje smlouvou o postoupení pohledávky a nelze k tomuto
účelu použít rubopis na záruční listině. Vystavení záruční listiny předchází začasté uzavření
smlouvy mezi výstavcem a dlužníkem. V této smlouvě se výstavce zavazuje, že za úplatu
vystaví záruční listinu k zajištění dluhu dlužníka. Výstavce se obvykle sám zajišťuje pro případ,
že bude muset místo dlužníka splnit jeho dluhy ze záruky, a proto smlouva mezi výstavcem a
dlužníkem zpravidla obsahuje též ujednání o vzájemném vypořádání pro případy, že výstavce
plnil z titulu finanční záruky. Své budoucí pohledávky za dlužníkem si výstavce zajišťuje
obvyklými zajišťovacími instituty, např. zástavním právem, postoupením pohledávky.
Výstavce plní svůj dluh z finanční záruky jen za podmínky, že k tomu byl písemně
vyzván věřitelem. Je-li plnění banky z bankovní záruky podmíněno v záruční listině
předložením určitých dokumentů, musí být tyto dokumenty předloženy. Výstavce není
oprávněn ani povinen zkoumat, zda věřitel má vůči dlužníkovi nárok na plnění dluhu
zajištěného bankovní zárukou, pokud mu tato povinnost neplyne ze záruční listiny. Věřitel není
povinen vyzvat k plnění nejprve dlužníka, pokud tak nestanoví záruční listina. Vůči věřiteli
nemůže výstavce uplatnit jakékoli námitky, které vůči němu má dlužník, ledaže záruční listina
stanoví, které námitky dlužníka může výstavce uplatnit vůči věřiteli. Právní úprava tak
vymezuje dispozitivně tzv. finanční záruku na první výzvu a bez námitek. K zachování práva
věřitele na plnění z finanční záruky na dobu určitou postačí, když byl v době platnosti finanční
záruky výstavce vyzván k plnění. Samotné plnění může výstavce poskytnout i po době platnosti
finanční záruky určené v záruční listině. Potvrdí-li finanční záruku jiný výstavce, může věřitel
uplatnit právo z finanční záruky vůči kterémukoli z těchto výstavců. Výstavce, který potvrdil
finanční záruku a na tomto základě plnil, má právo na náhradu vůči výstavci, který jej o
potvrzení finanční záruky požádal.
Odlišná situace nastane, jestliže vystavení záruky věřiteli oznámí (avizuje) jiná osoba
než ze záruky zavázaný výstavce. Tato osoba není oznámením zavázána ze záruky, ale
odpovídá za škodu způsobenou nesprávností svého oznámení. Význam takového oznámení
spočívá především v potvrzení výstavce, který záruku vystavil, jakož i v ověření, že dluh z
finanční záruky skutečně platně vznikl. Z tohoto hlediska lze předpokládat, že avizující osoba
je seznámena zejména s obsahem záruční listiny. Dlužník je povinen zaplatit výstavci to, co
výstavce plnil podle své povinnosti ze záruční listiny. Dlužník nemůže vůči výstavci uplatnit
námitky, které by mohl uplatnit vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi výstavcem a dlužníkem
neobsahovala povinnost výstavce zahrnout do záruční listiny uplatnění těchto námitek vůči
věřiteli. Věřitel, který dosáhl na základě záruky plnění, na něž neměl vůči dlužníkovi nárok,
vrátí dlužníkovi toto plnění a nahradí mu škodu tím způsobenou. Jde o případ, kdy výstavce po
204

právu splnil svůj dluh ze záruky, i když věřiteli nevznikl nárok na plnění vůči dlužníkovi.
Dlužník byl následně povinen výstavci uhradit plnění ze záruky. Z tohoto důvodu zde pak je
právo dlužníka k postihu věřitele.
Úvěr
Druhy úvěrů
Z ekonomického hlediska lze úvěry rozdělovat na obchodní úvěry a finanční úvěry.
Obchodní úvěr (také dodavatelský nebo zbožový úvěr) má nejčastěji podobu odkladu placení
ceny. Obchodním úvěrem je také prodej zboží nebo služeb na splátky (splátkový prodej).
Finančním úvěrem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků v české nebo v cizí měně, se
kterým je spojena povinnost k jejich vrácení v peněžní formě, za finanční úvěr se považuje i
peněžní půjčka, hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, finanční leasing. Finanční úvěr může
nabývat různé právní formy. Nejčastější formou je samozřejmě smlouva o úvěru a smlouva o
peněžité zápůjčce. Další právní formou finančního úvěru je dluhopis, eskontní úvěr (tj. odkup
směnky před splatností bankou) a kontokorentní úvěr (tj. úvěr na účtu podle § 2665 obč. zák.).
Pojem a právní úprava
Smlouva o úvěru je upravena v § 2395 až 2400 obč. zák. (dříve byla smlouva o úvěru
upravena v § 497 až 507 obch. zák.). Na smlouvy, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr,
se navíc vztahuje úprava obsažená v zákoně o spotřebitelském úvěru. Na rozdíl od obch. zák.
nový obč. zák. neoznačuje smluvní strany smlouvy o úvěru jako „věřitel“ a „dlužník“, protože
to je obecné označení pro strany každého závazku, ale označuje je jako „úvěrující“ a
„úvěrovaný“.
Obč. zák. v § 2395 vymezuje následující podstatné náležitosti smlouvy o úvěru:
a) povinnost úvěrujícího poskytnout úvěrovanému na jeho požádání peněžní prostředky
do určité částky,
b) povinnost úvěrovaného poskytnuté peněžní prostředky vrátit,
c) povinnost úvěrovaného zaplatit úroky.
Vedle podstatných náležitostí mohou být ve smlouvě o úvěru sjednány i nepodstatné
náležitosti. Obvykle se jedná o ujednání o:
a) účelu, pro který je úvěr poskytován (resp. předmět úvěrování),
b) výši úroků a pravidlech úročení,
c) podmínkách čerpání úvěru (stanovení povinností, které má úvěrovaný splnit, aby mohl
čerpat úvěr a stanovení doby pro čerpání úvěru),
d) podmínkách splácení úvěru (způsob a doba splácení úvěru, případně i podmínky
předčasného splacení úvěru),
e) poplatcích a cenách, které úvěrující může vedle sjednaných úroků požadovat od
úvěrovaného,
f) dalších povinnostech, které je úvěrovaný povinen plnit po dobu trvání úvěrového
vztahu,
g) sankcích pro případ prodlení úvěrovaného se splacením úvěru a sankce za porušení
dalších povinností úvěrovaným,
h) zajištění,
i) ukončení smlouvy o úvěru.
Pro smlouvu o úvěru obč. zák. nepředepisuje žádnou formu, takže může být uzavřena
písemně, ústně, nebo také konkludentně. V bankovní praxi se smlouva o úvěru uzavírá v
písemné formě. U smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, však vyžaduje písemnou
formu zákon. Smlouva o úvěru má, na rozdíl od smlouvy o zápůjčce, konsenzuální charakter a
k jejímu uzavření dochází nabytím účinnosti přijetí nabídky. Smlouvy o úvěru jsou v bankovní
praxi uzavírány adhezním způsobem a také často s odkazem na obchodní podmínky banky.
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Předmět úvěru
Předmětem úvěru mohou být jen peněžní prostředky, nikoliv jiné věci. Úvěr může být
poskytnut v hotovosti (v bankovkách nebo mincích) nebo také v bezhotovostní formě, tj.
bezhotovostním převodem peněžních prostředků z jednoho účtu na jiný. Banky poskytují
obvykle bezhotovostní úvěry, hotovostní úvěry poskytují výjimečně. Podstatnou náležitostí
smlouvy o úvěru je určení výše úvěru, a to jak co do množství, tak co do měny. Částka, do jejíž
výše se úvěrující zavazuje poskytnout peněžní prostředky, může být ve smlouvě sjednána jako
určitá pevná částka nebo jako úvěrový limit, částka úvěrového limitu, úvěrový rámec apod.
Mezi sjednáním výše úvěru jako limitu, nebo jako pevné částky však není žádný rozdíl, protože
úvěrující má v obou případech právo se rozhodnout, v jaké výši bude úvěr čerpat.
Úvěr může být sjednán nejen v české měně, ale i v měně cizí. Devizové předpisy v
současnosti nijak nezakazují ani neomezují poskytování a přijímání úvěrů v cizích měnách.
Ohledně úvěrů poskytnutých v cizích měnách obč. zák. v § 2396 stanoví pravidlo, že úvěrovaný
je povinen splatit úvěr v měně, ve které mu byl poskytnut a v téže měně je povinen platit i
úroky. Pokud je úvěr poskytnut v cizí měně, úroková sazba (je-li sjednána jako pohyblivá) je
obvykle odvozena od zahraniční referenční úrokové sazby, a to od referenční úrokové sazby,
která se stanovuje v hlavním finančním centru dané měny (např. pro úvěry v britských librách
se jako referenční úroková sazba používá LIBOR - London Interbank Offered Rate), protože
banky získávají zdroje pro poskytování úvěrů v cizích měnách na mezibankovním trhu v
příslušných finančních centrech také za úroky odvozené od příslušné referenční úrokové sazby.
Úvěry v cizích měnách proto mohou mít případně z hlediska úvěrovaných výhodnější úrok, než
úvěry v domácí měně.
Účel úvěru
Stanovení účelu úvěru není podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru a je na rozhodnutí
smluvních stran, jestli účel úvěru ve smlouvě sjednají, či nikoliv. Je také na rozhodnutí
smluvních stran, nakolik konkrétně bude účel úvěru ve smlouvě vymezen. Účel úvěru může být
stanoven zcela obecně (např. pro potřeby podnikání úvěrovaného), nebo zcela konkrétně (např.
na koupi konkrétní nemovitosti). Váže-li smlouva použití úvěru jen na určitý účel, může
úvěrující omezit poskytnutí peněz pouze na plnění povinností úvěrovaného vzniklých v
souvislosti s tímto účelem (§ 2398 odst. 2 obč. zák.). Děje se to obvykle tím způsobem, že
úvěrující plní přímo příslušnému věřiteli úvěrovaného (např. na základě faktury).
Úroky z úvěru
Úroky jsou podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru a úvěrovaný je povinen vrátit nejen
poskytnuté peněžní prostředky, ale je povinen z nich zaplatit také úroky. Pokud strany sjednají,
že peněžní prostředky budou poskytnuty bezúročně, nebude se jednat o smlouvu o úvěru, ale
podle obsahu smlouvy o jiný smluvní typ (např. smlouvu o zápůjčku) nebo o nepojmenovanou
smlouvu. Naproti tomu sjednání výše úroků není podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru.
Pokud strany nesjednají výši úroků, bude úvěrovaný povinen platit úroky stanovené na základě
zákona (§ 1802 obč. zák.). Podle zákona dlužník platí úroky ve výši stanovené právním
předpisem, avšak vzhledem k tomu, že výše úroků u úvěrů není v současnosti stanovena
žádným právním předpisem, bude úvěrovaný platit obvyklé úroky požadované za úvěry, které
poskytují banky v místě bydliště nebo sídla úvěrovaného v době uzavření smlouvy o úvěru.
Úroky se platí za peněžní prostředky, které byly skutečně čerpány, nikoliv za celý úvěrový
limit. Úroky se platí za dobu od čerpání peněžních prostředků úvěrovaným do vrácení
poskytnutých peněžních prostředků (§ 2399 odst. 2 poslední věta obč. zák.). Úroky se počítají
z dlužné částky (jistiny) za použití úrokové sazby sjednané mezi stranami. Úroková sazba může
být sjednána jako pevná (fixní) nebo pohyblivá (variabilní). Pohyblivá úroková sazba bývá
obvykle odvozena od tzv. referenční úrokové sazby navýšené o úrokovou marži úvěrujícího,
která se sjednává s ohledem na bonitu úvěrovaného a míru úvěrového rizika, které na sebe bere
úvěrující. Referenční úrokovou sazbou je obvykle úroková sazba na trhu mezibankovních
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depozit. V podmínkách ČR je nejčastěji takovou referenční úrokovou sazbou PRIBOR (Prague
Interbank Offered Rate), která je referenční hodnotou úrokových sazeb na trhu mezibankovních
depozit, a která se určuje na základě kotací českých referenčních bank dle pravidel stanovených
Českou národní bankou.
Pokud není ve smlouvě sjednáno, jakého období se úroky týkají, uplatní se vyvratitelná
právní domněnka, že ujednaná výše úroků se týká ročního období (§ 1803 obč. zák.). Smluvní
strany ve smlouvě obvykle sjednají také úrokové období, tj. dobu, za kterou se účtují úroky,
přičemž úroky mohou být účtovány na začátku úrokového období (předlhůtní úročení) nebo na
konci úrokového období (polhůtní úročení). Při výpočtu úroků se používají různé mezinárodní
standardy pro počítání dnů (tzv. day count convention), např. u standardu Actual/365 (tzv.
anglický standard) se kalkuluje se skutečným počtem dnů v úrokovém období a délkou roku
365 dnů, u standardu 30E/360 (tzv. německý standard) se kalkuluje s počítáním celých měsíců
jako 30 dnů a délkou roku 360 dnů.
Zajištění úvěru
K zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru lze využít všechny zajišťovací instituty. V
praxi jsou pohledávky z úvěrů nejčastěji zajišťovány zástavním právem (zejm. k nemovitostem)
nebo ručením. K zajištění úvěru může sloužit i bankovní (finanční) záruka vystavená jinou
bankou nebo dohoda o srážkách ze mzdy či jiných příjmů. Lze využít i zajišťovací převod
práva, který nebyl dosud k zajištění bankovních úvěrů příliš využíván.
Čerpání úvěru
Základním právem úvěrovaného je právo čerpat úvěr. Úvěrovaný má právo, nikoliv
povinnost čerpat úvěr. Právo úvěrovaného čerpat úvěr, kterému odpovídá povinnost úvěrujícího
úvěr poskytnout, je podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru. I když je čerpání úvěru právem,
nikoliv povinností úvěrovaného, může být ve smlouvě o úvěru sjednáno, že pokud úvěrovaný
nevyčerpá úvěr (zcela nebo zčásti), zaplatí úvěrujícímu určitou kompenzaci za nevyčerpaný
úvěr. Ekonomický důvod takové kompenzace spočívá ve skutečnosti, že úvěrující musí mít
peněžní prostředky k dispozici, které jsou předmětem nečerpaného úvěru do doby, než dojde k
zániku práva úvěrovaného čerpat úvěr. Tato povinnost úvěrujícího se označuje také jako
povinnost rezervovat peněžní prostředky pro úvěrovaného. S rezervací peněžních prostředků
pro úvěrovaného jsou spojeny určité náklady úvěrujícího. Účelem kompenzace za nevyčerpaný
úvěr je pokrytí nákladů financování úvěrujícího po dobu než se mu podaří uvolněné peněžní
prostředky znovu umístit na trhu.
Pokud smlouva nestanoví, že úvěr může být čerpán jen najednou (tj. vcelku), může
úvěrovaný čerpat úvěr postupně v několika částech (tzv. tranších). Povinnost úvěrujícího
poskytnout peněžní prostředky je podmíněna žádostí úvěrovaného o jejich poskytnutí. Pro
žádost o čerpání úvěru zákon nestanoví žádné zvláštní obsahové ani formální náležitosti.
Úvěrovaný může čerpat jen částku, kterou dosud nevyčerpal a to platí i v případě, že již část
nebo celou čerpanou částku splatil. To neplatí u smluv, které umožňují opakované čerpání a
splácení úvěru (např. revolvingový úvěr, kontokorentní úvěr, úvěr čerpaný prostřednictvím
kreditní karty). U těchto smluv může úvěrovaný splacenou část úvěru znovu čerpat a období
čerpání a splácení u těchto smluv není odděleno a tato období se mohou překrývat. Ačkoliv
zákon nestanoví žádné podmínky pro uplatnění práva na čerpání úvěru, v praxi se ve smlouvách
často sjednávají podmínky pro čerpání úvěru. Nejčastěji je čerpání úvěru podmíněno zřízením
zajištění pohledávek, které vzniknou úvěrujícímu z úvěrové smlouvy.
Úvěrovaný může právo na čerpání úvěru uplatnit ve lhůtě určené ve smlouvě. Sjednání
lhůty pro čerpání úvěru však není podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru, proto může být
smlouva o úvěru uzavřena i bez tohoto ujednání. Zákon pro tyto případy stanoví, že úvěrovaný
může své právo na poskytnutí peněžních prostředků uplatnit, dokud závazek ze smlouvy trvá,
přičemž závazkem se zde rozumí závazek úvěrujícího poskytnout peněžní prostředky na
požádání úvěrovaného (§ 2397 obč. zák.). Obch. zák. dříve upravoval možnost výpovědi
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poskytnutí úvěru, tuto zvláštní úpravu však obč. zák. nepřevzal a poskytnutí úvěru lze
vypovědět jen za podmínek sjednaných ve smlouvě, případně na základě obecné úpravy
výpovědi (§ 1999 obč. zák.).
Poskytnutí úvěru
Poskytnutí úvěru je převedení příslušných peněžních prostředků z vlastnictví
úvěrujícího do vlastnictví úvěrovaného nebo do vlastnictví třetí osoby, určené úvěrovaným. V
závislosti na podmínkách sjednaných ve smlouvě může úvěrující splnit svou povinnost
poskytnout úvěr jedním nebo oběma níže uvedenými způsoby:
a) úvěrující poskytne peněžní prostředky úvěrovanému, tj. peněžní prostředky vyplatí
úvěrovanému v hotovosti nebo je bezhotovostně převede na účet úvěrovaného, nebo
b) poskytne peněžní prostředky třetí osobě, určené úvěrujícím, tj. peněžní prostředky
vyplatí třetí osobě v hotovosti nebo je bezhotovostně převede na účet třetí osoby,
přičemž tato třetí osoba je zpravidla věřitelem úvěrovaného a úvěrující placením této
třetí osobě plní dluh úvěrovaného. Zákon předvídá možnost poskytnutí peněžních
prostředků třetí osobě formulací, že úvěrující se zavazuje poskytnout peněžní
prostředky úvěrovanému „a v jeho prospěch“.
Po poskytnutí peněžních prostředků se mění postavení smluvních stran. Z úvěrujícího,
který byl dosud v postavení dlužníka, se stává věřitel a z úvěrovaného, který byl dosud v
postavení věřitele, se stává dlužník. Pokud dochází k postupnému čerpání úvěru, je každá
smluvní strana až do doby ukončení čerpání úvěru současně v postavení věřitele i dlužníka.
Splacení úvěru
Povinnost úvěrovaného vrátit poskytnuté peněžní prostředky je podstatnou náležitostí
smlouvy o úvěru. Způsob vrácení poskytnutých peněžních prostředků může určit smlouva (v
hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet úvěrujícího). U bankovních úvěrů se úvěry
obvykle splácí tak, že banka si s úvěrovaným sjedná pro sebe právo inkasovat splátky úvěru z
účtu úvěrovaného. Pro případ, že smlouva nestanoví termín, ve kterém má být úvěr splacen,
zákon podpůrně stanoví, že úvěrovaný je povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit do
měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán úvěrujícím (§ 2399 odst. 1 obč. zák.). Úvěr se tak
stane splatným po uplynutí doby jednoho měsíce, která běží ode dne, kdy úvěrovaný obdrží
žádost úvěrujícího o splacení úvěru. Zákon tedy upravuje úvěr, který je splatný na požádání s
určitým odkladem. Strany ale mohou ujednat i to, že úvěr je splatný na požádání, tj. okamžitě
poté, co je úvěrovaný požádán o plnění úvěrujícím (např. kontokorentní úvěry).
V bankovní praxi se termín splacení úvěru obvykle výslovně sjednává (termínované
úvěry). V takovém případě k splatnosti úvěru není nutná žádná výzva ze strany úvěrujícího,
úvěr se stane splatným ve stanoveném termínu automaticky. Smlouva může stanovit, že úvěr
bude splacen jednorázově nebo ve splátkách. Splácení úvěru ve splátkách je nejčastějším
způsobem splácení úvěrů. Splátky jsou pravidelnými platbami úvěrovaného úvěrujícímu,
úhradou kterých úvěrovaný postupně splácí svůj dluh ze smlouvy o úvěru. Díky splátkám může
být úhrada dluhu úvěrovaného rozložena v čase tak, aby byl úvěrovaný schopen poskytnutý
úvěr uhradit. I když je sjednáno splácení úvěru ve splátkách, banky ve smlouvách obvykle
sjednávají také datum konečné splatnosti úvěru. K takovému datu se pak stává celý nesplacený
úvěr splatným, bez ohledu na to, jak předtím probíhalo splácení ve splátkách. Datum konečné
splatnosti úvěru tak dává úvěrujícímu určitou jistotu, že nejpozději po tomto datu může
přistoupit k vymáhání nesplacené části úvěru, aniž by předtím byl nucen přistoupit k nějakému
právnímu jednání, které by vedlo k zesplatnění úvěru. V případě termínových úvěrů, u kterých
je období čerpání odděleno od období splácení, se obvykle přesně stanoví nejen výše, ale i
termíny jednotlivých splátek, tj. splátkový kalendář.
Splátky mohou mít v průběhu stanoveného období splácení (výjimečně i po celou dobu
splácení) pevnou výši. Splátky mohou mít také povahu anuity, tj. pevné splátky složené ze
splátky jistiny (úmoru) a splátky splatných úroků, jejichž vzájemný poměr se v průběhu
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splácení mění (v průběhu splácení se postupně zvyšuje podíl splátky jistiny), aniž se mění výše
celkové splátky. Splátky mohou být sjednány také jako progresivní (v průběhu splácení se
částka splátky zvyšuje) nebo jako degresivní (v průběhu splácení se částky splátky snižuje). Co
se týče splácení úroků obč. zák. v § 1805 odst. 1 stanoví, že není-li doba placení úroků ujednána,
platí se úroky s jistinou, a je-li jistina splatná později než za rok, platí se úroky ročně pozadu.
To znamená, že v případě, kdy je jistina splatná déle než za rok, se úroky platí vždy po uplynutí
roku. Z uvedeného ustanovení také vyplývá, že v den splatnosti každé splátky jsou splatné i
úroky z této splátky, protože „peněžní prostředky vráceny ve splátkách“ jsou také jistinou.
Strany si mohou sjednat placení úroků i s jinou frekvencí (u bankovních úvěrů se nejčastěji
sjednává placení úroků měsíčně). Mají-li splátky charakter anuitních splátek, úroky jsou
spláceny průběžně a současně se postupně umořuje jistina.
Předčasné splacení úvěru
Zákon umožňuje, aby úvěrovaný splatil úvěr před dobou sjednanou ve smlouvě, tj. před
sjednanou splatností úvěru (§ 2399 odst. 2 obč. zák.). Zákon umožňuje jak předčasné splacení
celého úvěru, tak předčasné splacení části úvěru. Pokud je sjednáno splácení úvěru ve splátkách,
předčasné splacení úvěru nebo jeho části se obvykle označuje jako mimořádná splátka. Pro
případ předčasného splacení úvěru se ve smlouvách o úvěru obvykle sjednává, že pokud
úvěrovaný předčasně splatí úvěr, musí poskytnout úvěrujícímu určitou finanční kompenzaci
(obvykle ve formě poplatku za předčasné splacení úvěru). Takové plnění má kompenzovat
náklady, které bance v důsledku předčasného splacení vzniknou. Banka poskytuje většinu úvěrů
z cizích zdrojů, ze kterých banka musí svým věřitelům platit úroky a pokud její klient předčasně
splatí úvěr, přichází banka nejen o předpokládaný úrokový příjem, ale musí nadále platit úroky
svým věřitelům (tj. nést náklady financování bankou poskytovaných úvěrů). Úvěrovaný může
předčasně splatit úvěr také částečně. V takovém případě dochází k faktickému zkrácení doby
splacení úvěru, která je sjednána ve smlouvě. Smluvní strany se místo toho mohou ve smlouvě
dohodnout, že dojde ke snížení výše dalších splátek, přičemž zůstane zachována původní doba
splacení úvěru. Tato praxe je obvyklá například u hypotečních úvěrů na bydlení.
Odstoupení od smlouvy o úvěru a zesplatnění úvěru
Kromě obecných důvodů pro odstoupení od smlouvy (§ 1978 a násl. a § 2001 a násl.
obč. zák.) upravuje obč. zák. v § 2400 i zvláštní důvod odstoupení od smlouvy o úvěru, pokud
se jedná o smlouvu o účelovém úvěru. V případě účelového úvěru může úvěrující od smlouvy
odstoupit a požadovat, aby úvěrovaný bez zbytečného odkladu vrátil, co od něho získal i s
úroky, pokud úvěrovaný použije peněžní prostředky na jiný, než sjednaný účel, nebo pokud je
použití peněz k smluvenému účelu nemožné. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zajištění (§
2005 odst. 2 obč. zák.). V případech stanovených zákonem může úvěrující i předčasně
zesplatnit úvěr. Ztratí-li jistota na ceně tak, že se zajištění stane nedostatečným, má úvěrující
právo žádat od úvěrovaného, aby zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil, pokud to
úvěrovaný neučiní, stane se splatnou ta část pohledávky, která není zajištěna (§ 2017 obč. zák.).
Bylo-li ujednáno splácení úvěru ve splátkách a nesplnil-li úvěrovaný některou splátku, má
úvěrující právo na vyrovnání celé pohledávky, pokud si to strany ujednaly, toto právo může
úvěrující uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky (§ 1931 obč. zák.).
Zápůjčka
Smlouva o zápůjčce se liší od smlouvy o úvěru v několika ohledech. Zatímco
předmětem smlouvy o úvěru může být pouze půjčení peněžních prostředků, předmětem
smlouvy o zápůjčce může být půjčení nejen peněžních prostředků, ale i jakýchkoliv jiných
zastupitelných věcí. Úvěr je vždy úročený, zápůjčka může být jak bezúročná, tak úročená.
Smlouva o úvěru je konsenzuální smlouvou a vzniká již uzavřením, zatímco smlouva o
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zápůjčce je reálnou smlouvou a vzniká až přenecháním, resp. odevzdáním zapůjčené věci
vydlužiteli.
Pojem a právní úprava
Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 až 2394 obč. zák. (dříve byla smlouva o půjčce
upravena v § 657 a 658 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Obč. zák. změnil dřívější
terminologii v tom smyslu, že pojem „půjčka“ nahradil pojmem „zápůjčka“, který používal
obecný občanský zákoník z roku 1811. Tomu odpovídá i nové označení smluvních stran –
„zapůjčitel“ a „vydlužitel“ místo dřívějšího označení „věřitel“ a „dlužník“, která jsou nadále
výhradně obecným označením stran závazku. Obč. zák. v § 2390 vymezuje následující
podstatné náležitosti smlouvy o zápůjčce:
a) přenechání zastupitelné věci zapůjčitelem vydlužiteli tak, aby ji užil podle libosti, a
b) povinnost vydlužitele po čase vrátit zapůjčiteli věc stejného druhu.
Vedle podstatných náležitostí mohou být ve smlouvě o zápůjčce sjednány i nepodstatné
náležitosti. Obvykle se jedná o ujednání o:
a) splatnosti zápůjčky, tj. stanovení doby po uplynutí, které je vydlužitel povinen vrátit
druhově určenou věc,
b) způsobu vrácení druhově určené věci,
c) podmínkách splácení peněžité zápůjčky,
d) placení úroků a jejich výši, případně i o pravidlech úročení (v případě peněžité
zápůjčky),
e) vyšší kvalitě nebo množství vrácené zápůjčky (v případě nepeněžité zápůjčky),
f) účelu, pro který se zápůjčka poskytuje,
g) sankcích pro případ prodlení vydlužitele s vrácením zápůjčky,
h) podmínkách předčasného zesplatnění zápůjčky,
i) zajištění,
j) ukončení smlouvy o zápůjčce.
Pro smlouvu o zápůjčce zákon nestanoví žádnou formu. U smlouvy o zápůjčce, která je
spotřebitelským úvěrem, zákon vyžaduje písemnou formu.
Předmět zápůjčky
Předmětem zápůjčky mohou být jen zastupitelné věci, včetně peněz. V bankovnictví
jsou však předmětem zápůjčky výhradně jen peníze. Peněžitá zápůjčka je úvěrem ve smyslu
zákona o bankách. Úvěrem se podle tohoto zákona totiž rozumí dočasně poskytnuté peněžní
prostředky, a to v jakékoli formě. Smlouva o peněžité zápůjčce vyžaduje ke své určitosti, aby
byla sjednána nejen výše zápůjčky, ale také měna, ve které má být poskytnuta. Avšak vzhledem
k tomu, že k uzavření smlouvy o peněžité zápůjčce dochází až přenecháním peněžních
prostředků vydlužiteli, v praxi bude měna zápůjčky vždy nepochybná. Peněžitá zápůjčka může
být poskytnuta nejen v české měně, ale v jakékoliv cizí měně.
Úroky z peněžité zápůjčky
Zápůjčka, ať již peněžitá nebo nepeněžitá, je ze zákona bezúplatná, a aby se stala
úplatnou, musí být úplata sjednána ve smlouvě. V případě peněžité zápůjčky jsou sjednanou
úplatou úroky. Peněžitá zápůjčka je tedy úročená jen tehdy, pokud strany sjednají úroky. Tím
se liší zápůjčka od úvěru, který je vždy úročený. Ohledně úroků ze zápůjčky se v dalším
odkazuje na výklad o úrocích z úvěru.
Přenechání předmětu zápůjčky
Bez přenechání peněžních prostředků vydlužiteli smlouva o peněžité zápůjčce
nevznikne. Přenecháním předmětu zápůjčky nelze rozumět jen fyzické odevzdání (tradici)
předmětu zápůjčky vydlužiteli, ale jakékoliv jednání, jehož výsledkem je, že se předmět
zápůjčky dostane do dispoziční sféry vydlužitele. Přenechání předmětu zápůjčky tak může mít
i podobu převodu peněžních prostředků na účet vydlužitele. Zapůjčitel nemusí předmět
zápůjčky přenechat vydlužiteli přímo, ale může tak učinit i nepřímo, a to tak, že poukáže svého
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dlužníka, aby předmět zápůjčky poskytl vydlužiteli. K tomu dochází například při
bezhotovostním převodu peněžních prostředků z účtu zapůjčitele na účet vydlužitele. K
uzavření smlouvy o zápůjčce tedy dojde nejen tehdy, kdy předmět zápůjčky obdrží vydlužitel
od zapůjčitele (nebo jeho zmocněnce), ale také tehdy, kdy vydlužitel obdrží předmět zápůjčky
od třetí osoby, která jedná jako poukázaný zapůjčitele.
Zapůjčitel přenechává předmět zápůjčky vydlužiteli k užití a vydlužitel může předmět
zápůjčky užít k účelům, které si sám stanoví, tj. dle své libosti. Za zapůjčené peněžní prostředky
může vydlužitel koupit zboží nebo služby nebo jakoukoliv jinou věc, zapůjčené peněžní
prostředky může vydlužitel půjčit další osobě, nebo je může použít k úhradě svého dluhu nebo
dluhu třetí osoby, může je investovat, nebo je jen držet (např. jako rezervu pro nenadálou
událost). Právo vydlužitele užít předmět zápůjčky jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu
je dáno skutečností, že vydlužitel se přenecháním předmětu zápůjčky stává jeho vlastníkem a
má tak všechna práva, která tvoří obsah vlastnictví.
Povinnost vydlužitele vrátit věc stejného druhu
Vydlužitel je povinen vrátit věc stejného druhu. V případě peněžité zápůjčky je
vydlužitel povinen vrátit peněžní prostředky. Ohledně měny vrácených peněžních prostředků
obč. zák. v § 2391 odst. 1 stanoví odlišné pravidlo, než jaké platí u úvěrů. Zatímco u smlouvy
o úvěru platí, že úvěrovaný vrátí úvěrujícímu peněžní prostředky v měně, ve které mu byly
poskytnuty, zákon u zápůjčky stanoví, že peněžitá zápůjčka se splácí v měně místa plnění. Pro
případ, že se má peněžitá zápůjčka vrátit v jiné měně, než ve které byla poskytnuta, obč. zák. v
§ 2391 odst. 1 stanoví, že vydlužitel splatí zápůjčku tak, aby se to co vrací, hodnotou rovnalo
tomu, co bylo dáno.
Splacení a předčasné splacení zápůjčky
Ve smlouvě si smluvní strany obvykle sjednají termín splacení zápůjčky. Pro případ, že
tak neučiní, tj. pokud se jedná o zápůjčku na dobu neurčitou, zákon stanoví pravidlo, že
zápůjčka se stane splatnou výpovědí, kterou může učinit jak zapůjčitel, tak vydlužitel. Zákonná
výpovědní doba je šest týdnů, strany však mohou ujednat jinou výpovědní dobu. Smluvní strany
mohou také sjednat, že zápůjčka se bude splácet postupně, ve splátkách. Ohledně splátek a také
splácení úroků viz výklad u smlouvy o úvěru. Na rozdíl od úvěru (§ 2399 odst. 2) zákon u
zápůjčky neupravuje možnost předčasného splacení zápůjčky.
Odstoupení od smlouvy o zápůjčce
Kromě obecných důvodů pro odstoupení od smlouvy (§ 1978 a násl. a § 2001 a násl.
obč. zák.) upravuje obč. zák. v § 2394 i zvláštní důvod odstoupení od smlouvy o zápůjčce.
Podle tohoto ustanovení, bylo-li ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od
smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více
než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zajištění (§ 2005 odst. 2 obč. zák.).
Závěr
Finanční záruka je prvotřídním zajišťovacím institutem. Úvěrová smlouva se vztahuje
jen na poskytnutí peněžních prostředků. Její podstatnou náležitostí je úrok. Jde o smlouvu
konsenzuální. Nejprve se uzavírá smlouva a teprve potom se prostředky poskytují. Poskytnout
úvěr může jen osoba, která je k tomu oprávněná, ledaže by šlo o jednorázové poskytnutí.
Obecně nemusí být tato smlouva uzavřena v písemné formě. Jestliže by se však jednalo o úvěr
spotřebitelský, je písemná forma nutná. U úvěrové smlouvy se používají i zvláštní druhy úvěrů.
Jedná se zejména o úvěr kontokorentní, směnečný eskontní a ručitelský. U tohoto smluvního
typu je zvláštní úprava pro odstoupení od smlouvy a tedy sesplatnění úvěru. Smlouva o
zápůjčce umožňuje poskytnutí věcí podle druhu. Jde o smlouvu reálnou. Smlouva se uzavírá

211

současně s poskytnutím věcí. Je třeba říci, že i smlouva o zápůjčce se může poskytnout i na
peníze a i zde může být sjednán úrok, i když není podstatnou náležitostí smlouvy.
Charakter smlouvy jako reálné však zůstává nezměněn. Jde-li o peníze, pak je
poskytnout může jen osoba, která je k tomu oprávněná, ledaže by šlo o jednorázové poskytnutí.
Jestliže by se jednalo o poskytnutí peněz spotřebiteli, je nutná písemná forma. Případné
odstoupení od smlouvy je vhodné podrobněji upravit ve smlouvě. Domníváme se, že i když je
možno i smlouvu o zápůjčce poskytnout peněžité prostředky, je vhodnější vzhledem k zákonné
úpravě (kterou lze ovšem smluvně modifikovat) využívat pro poskytnutí peněz smlouvu o úvěru
a smlouvu o zápůjčce realizovat pro věci druhové – zastupitelné.
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Nová změna zákona o zadávání veřejných zakázek
On the upcoming amendment to the Public Procurement Act
Karel Marek1
Abstrakt
V nedávné minulosti jsme pojednali o právní úpravě veřejných zakázek v ČR. Protože se
připravuje novela zákona o zakázkách, dovolujeme si pojednat o jejím obsahu. Novela byla
iniciována Evropskou komisí. Předložením návrhu novely splní Česká republika zadání této
komise. V rámci legislativního procesu může přitom dojít k drobným úpravám navrženého
textu. Dnešní pojednání může však přispět k přípravě adresátů předpisu (mj. i v přípravě jejich
interních předpisů a postupů).
Klíčová slova
Právo, občanské právo, obchodní právo, správní právo, smlouva, veřejná zakázka.
Abstract
In the recent past, we discussed the legal regulation of public procurement in the Czech
Republic. As an amendment to the Act on Procurement is being prepared, we would like to
announce its content. The amendment was initiated by the European Commission. By
submitting a draft amandment to the Act, Czech republic will fulfill the task of the European
Commision. Minor adjustments may be made to the legislative process. However, today´s
treatise can contribute to the preparation of the addresses of the regulation ( including the
preparation of thein internal regulations and procedures ).
Key words
Law, civil law, commercial law, administrative law, contract, public contract.
Úvod
Navazujeme na naše dřívější pojednání2, a protože se připravuje novela zákona o
zadávání veřejných zakázek v ČR, dovolujeme si pojednat o jejím obsahu. To umožní, aby se
na tuto změnu včas připravily všechny osoby z Česka a Slovenska (i dalších zemí), které se
tohoto procesu v ČR zúčastňují (a seznámily se s důvody změn). Legislativní proces bude totiž
trvat poměrně dlouhou dobu. Již na tomto místě je pak třeba poděkovat pracovníkům
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kteří novelu připravili. Novela byla iniciována Evropskou
komisí. Evropská komise totiž na základě článku 258 Smlouvy o fungování Evropské komise
zaslala České republice svoje „Odůvodněné stanovisko“ z důvodu „nesprávného provedení
směrnic o zadávání veřejných zakázek 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25 EU.“
Komise zastává názor, že výše uvedená ustanovení českého zákona o zadávání
veřejných zakázek jsou v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jelikož stanoví
neoprávněné výjimky z uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek a při širokém
výkladu mohou představovat příčinu obcházení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Ustanovení §19 odst. 3 českého zákona o zadávání veřejných zakázek jsou neslučitelná s čl. 5
odst. 11 směrnice 2014/24EU a čl. 16 odst. 11 směrnice 2014/25/EU.
1
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K ustanovení čl. 5 odst. 11 směrnice 2014/24/EU a čl. 16 směrnice 2014/25/EU, k § 19 odst.
3 o předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
České orgány uvedly, že dané ustanovení v českém zákonu nepovažují za obcházení
směrnic. Považují je za velmi praktické, pokud jde o malé nákupy zboží s proměnlivou cenou,
jako jsou potraviny pro jídelny, kde určitý dodavatel může přijít se zajímavou nabídkou, nebo
např. také pro nákup letenek. České orgány nepovažují případné rámcové dohody za vhodné
pro tento účel, neboť cenové prvky je třeba posoudit již v okamžiku zadání rámcové dohody.
Dynamické nákupní systémy by rovněž nebyly pro tento účel praktické z důvodu lhůty 10 dnů,
kterou je třeba stanovit pro podávání nabídek, přičemž tato lhůta nesmí být v případě ústředních
orgánů státní správy zkrácena. Kromě toho jsou české orgány toho názoru, že „aktuální
potřeby“ jsou dané ad hoc okolnostmi, a proto mezi nimi nemůže být funkční vazba. I když se
mohou denně měnit a opakovat, není nutné je zahrnout do odhadovaného výpočtu hodnoty
veřejné zakázky, který by měl být u nákupů opakovaných v průběhu 12 měsíců kumulativní,
jak je stanoveno v čl. 5 odst. 11 směrnice 2014/24/EU. Tyto nákupy nemohou být považovány
za jeden funkční celek. České orgány rovněž uvedly, že ustanovení, které stanoví výjimku
z uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek, musí být vykládáno striktně. Poučily
proto veřejné zadavatele, aby jej neuplatňovali, např. při nákupu léků. Tyto skutečnosti jsou
prezentovány při všech školeních.
Komise nezměnila svůj postoj i přes argumenty předložené českými orgány. Komise
uvádí, že ustanovení čl. 5 odst. 11 směrnice 2014/24/EU a čl. 16 odst. 11 směrnice 2014/25/EU
stanoví úplná pravidla pro výpočet odhadované hodnoty veřejné zakázky v případě veřejných
zakázek na dodávky nebo služby, které jsou pravidelné povahy nebo které mají být obnovovány
během daného období. Stanovením zvláštních dodatečných pravidel pro výpočet hodnoty
zakázky u veřejných zakázek, pokud jde o položky, jejichž cena je během účetního období
proměnlivá, jsou ustanovení §19 odst. 3 českého zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v rozporu s pravidly stanovenými v uvedených článcích směrnice a stanoví
nepředpokládanou výjimku z uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek
stanovených ve směrnicích. Rozsah této nepřípustné výjimky je podle Komise navíc
potenciálně velmi široký. Uvedená výjimka se vztahuje na všechny zakázky týkající se položek,
jejichž cena je během účetního období proměnlivá. Takto široce formulované definici vyhovuje
prakticky neomezené množství zboží a služeb. České orgány nevysvětlily, proč jsou potraviny
pro jídelny a letenky v souladu s touto definicí, zatímco léky by nebyly, jestliže české orgány
stanoví maximální měsíční ceny léků alespoň pro jednu jejich kategorii. Vzhledem k tomu, že
téměř veškeré zboží a služby zpravidla podléhají cenovým výkyvům v rámci účetního období,
obecné znění těchto ustanovení se potenciálně může vztahovat na veškeré zboží a služby, což
může vést k rozsáhlému obcházení směrnice. Skutečnost, že české orgány považovaly za
užitečné informovat alespoň některé zúčastněné strany prostřednictvím seminářů nebo
doporučení, že pravidlo uvedené v §19 odst. 3 českého zákona o zadávání veřejných zakázek
by se nemělo vztahovat na léčiva nebo zdravotnický materiál, potvrzuje předchozí vysvětlení.
V uvedeném příkladu jídelen je stěží možné připustit, že jídelny nakupují potraviny ad
hoc. Existuje plán služeb založený na počtu uživatelů, který zahrnuje posuzování všech nákupů
potravin kumulativně za období 12 po sobě jdoucích měsíců. Pokud jde o hodnotu těchto
kumulovaných nákupů, počítáme-li např. 5 EUR za jedno jídlo pro jednu osobu, 200 strávníků
a 20 pracovních dnů v průběhu každého z 12 měsíců, souhrnná hodnota je 240 000 EUR, tj.
vyšší než finanční limity stanovené EU. Podobně platí, že pokud zadavatel zakoupí v průběhu
jednoho roku letenky v úhrnné výši přesahující 200 000 EUR, odůvodňuje tato hodnota zadání
zakázky na služby specializované kanceláři, která může přispět odbornou asistencí v oblasti
cestování a rešerší služeb leteckých společností a obchodních podmínek. Příkladem řádného
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poskytování takových služeb by byla rámcová dohoda s několika účastníky založená např. na
poplatku za služby za srovnávání nabídek leteckých spojení. Komise rovněž bere na vědomí
skutečnost, že české orgány samy připouštějí, že jsou připraveny svoji legislativu upravit,
pokud by obavy Komise nadále přetrvávaly, což skutečně nastalo. Komise proto zastává názor,
že ustanovení § 19 odst. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou v rozporu
s ustanoveními shora uvedených směrnic, jelikož stanoví nepřípustnou výjimku z uplatňování
pravidel pro zadávání veřejných zakázek a mohou představovat závažnou příčinu obcházení
uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Ustanovení § 19 odst. 3 českého zákona
o zadávání veřejných zakázek jsou tudíž neslučitelná s čl. 5 odst. 11 směrnice 2014/24/EU a čl.
16 odst. 11 směrnice 2014/25/EU.
K ustanovení čl. 29 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 22 odst. 2, směrnice
2014/24/EU, k § 211 odst. 1 o komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem zák. č.
134/2016 Sb.
Protože český zákon neomezuje používání ústní komunikace pouze na jiné než zásadní
prvky zadávacího řízení, stanoví širší pravidla, než která směrnice výslovně uvádí. Jejich
uplatňování se zdá být v rozporu s harmonizovanými pravidly pro zadávání veřejných zakázek
na vnitřním trhu. Navíc to může vést k diskriminačnímu zacházení s hospodářskými subjekty.
Komise zastává názor, že ustanovení § 211 odst. 1 českého zákona o zadávání veřejných
zakázek jsou v rozporu s čl. 29 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU a čl. 22 odst. 2 směrnice
2014/24/EU, jelikož stanoví širší pravidla pro komunikaci, než která směrnice výslovně
uvádějí. České orgány ve své odpovědi na výzvu sdělily, že zvolily jiný legislativní postup.
Namísto provedení zásady „jež se netýkají zásadních prvků“ uvedly seznam všech dokumentů,
u nichž je vyžadovány písemná forma sdělení, neboť takový postup považují za jasnější a
bezpečnější. Písemné sdělení je obecným pravidlem. Český zákon o zadávání veřejných
zakázek místo toho, aby umožňoval ústní komunikaci pouze u jiných než zásadních prvků
řízení, uvádí seznam dokumentů, které musí být sděleny písemně. Tento přístup není v souladu
se směrnicí, a to ze dvou důvodů. Za prvé existují další situace, ve kterých jsou sdělovány
zásadní prvky a které české právní předpisy nezachycují, např. pokud veřejný zadavatel požádá
o objasnění nabídek.
Objasnění nabídek je vždy zásadním prvkem nabídkového řízení, neboť má dopad na
vyloučení a hodnocení nabídky. V opačném případě by žádost o objasnění byla bezpředmětná.
Ustanovení § 46 odst. 1 českého zákona o zadávání veřejných zakázek nevyžadují výslovně
písemnou formu u takové žádosti. V případě ústních sdělení existuje vysoké riziko nerovného
zacházení s uchazeči, pokud jde o to, zda byla podána žádost o objasnění, či nikoliv, jak
podrobného objasnění se týkala atp. Za druhé z obecnějšího pohledu vyplývá neslučitelnost
české právní úpravy ze skutečnosti, že situace, ve kterých dochází ke sdělení zásadního prvku
řízení, nemohou být obecně definovány vyčerpávajícím způsobem, otázka, zda se jedná o
sdělení, které se týká zásadního prvku řízení, musí být spíše posuzována případ od případu
s ohledem na konkrétní okolnosti. Jinak řečeno, může existovat mnoho dalších situací, ve
kterých budou sdělovány zásadní prvky a které nejsou zachyceny ve výčtu uvedeném v českých
právních předpisech. Výčet procesních situací, u nichž je písemné sdělení povinné, uvedený
v českém zákoně tedy nezaručuje správné provedení směrnice, neboť může vést k povolení
ústní komunikace o prvcích, které lze považovat za zásadní. Ústní sdělení o zásadních prvcích
zadávajícího řízení mohou vést k diskriminačnímu zacházení s hospodářskými subjekty, neboť
je obtížnější zajistit a prokázat konzistentnost informací poskytovaných různým hospodářským
subjektům.
Komise proto nemění svůj postoj i přes argumenty, které předložily české orgány.
Ustanovení § 211 odst. 1 českého zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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provádějí ustanovení čl. 29 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU a čl. 22 odst. 2 směrnice
2014/24/EU nevyhovujícím způsobem a mohou vést k diskriminačnímu zacházení
s hospodářskými subjekty. Komise proto zastává názor, že ustanovení § 211 odst. 1 českého
zákona o zadávání veřejných zakázek jsou v rozporu s čl. 29 odst. 1 písm. c) směrnice
2014/23/EU a čl. 22 odst. 2 směrnice 2014/24/EU. Na základě toho vyzvala Evropská komise
Českou republiku, aby přijala požadovaná opatření a dosáhla tak souladu s tímto stanoviskem
komise. V návaznosti na stanovisko Komise byl zpracovaný návrh novely zákona, jejíž text
dále uvedeme. V novele bude respektován požadavek Komise. Současně bylo využito novely
k tomu, aby byla upřesněna i některá další ustanovení zákona.
K ustanovení zákona § 14 zákona o definici veřejné zakázky
Pro ustanovení § 1 (odst. 1) bude navrhováno znění: Veřejnou zakázkou na dodávky je
veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil,
pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce (podle odst. 3). Pořízením se rozumí
zejména koupě, nájem nebo pacht. Za věc se zde nepovažuje cenný papír, obchodní závod nebo
podíl v obchodní korporaci.
K ustanovení § 19 odst. 1 a odst. 3 zákona o předpokládané hodnotě veřejné zakázky
pravidelné povahy
Ustanovení o předpokládané hodnotě veřejných zakázek odst. 1 a odst. 3 má znít nově
takto:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo
trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako:
a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během
předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců,
upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během 12 měsíců, nebo
b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem
zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců,
pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).
Má-li být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se předpokládaná
hodnota veřejné zakázky stanovená podle odstavce 1 podle § 20 nebo 21.
Za veřejné zakázky:
a) u kterých je jednotková cena jejich předmětu v průběhu účetního období proměnlivá,
b) zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle aktuálních potřeb a
c) jejichž předpokládaná hodnota určená postupem podle odstavce 1 nedosahuje limitu
podle § 25.
Z důvodu správné transpozice evropských zadávacích směrnic je nutné omezit aplikaci
výjimky podle odstavce 3 pouze na podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého
rozsahu. Ustanovení § 19 je transpozicí čl. 5 odst. 11 směrnice 2014/24/EU, který obdobné
ustanovení neobsahuje, nedostatečná transpozice tohoto článku byla vytýkána České republice
Evropskou komisí.
K ustanovení § 39 odst. 5 zákona o průběhu zadávacího řízení
Toto ustanovení je navrhováno ve znění: V průběhu zadávacího řízení zadavatel vychází
z údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel
může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Zadavatel si
může údaje, doklady, nebo vzorky opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady nebo
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vzorky, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Vzorky může zadavatel podrobovat
zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek. Upřesňují se pravidla pro průběh zadávacího
řízení, kdy se stanoví, že zadavatel si může vždy ověřovat věrohodnost údajů, dokladů, vzorků
nebo modelů, poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Ověřování tedy může probíhat v
kterékoli fázi zadávacího řízení a může se týkat jakékoli informace poskytnuté dodavatelem.
Zadavatel si také může údaje, doklady nebo vzorky opatřovat sám. Tato možnost není vztažena
na modely, neboť není reálné, aby zadavatel vytvářel model za účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel však nemůže sám opatřovat údaje, doklady nebo vzorky, které budou předmětem
hodnocení, ty musí být předloženy vždy účastníkem zadávacího řízení. To odpovídá i úpravě v
§ 46 odst. 2. Předložení vzorků může zadavatel požadovat po účastnících zadávacího řízení,
nebo si je opatřovat sám, ale to jen pokud jde o vzorky, které nebudou předmětem hodnocení.
V obou případech je však zadavatel oprávněn, podrobovat vzorky zkouškám a z výsledků těchto
zkoušek vycházet, a to jak při posuzování splnění podmínek účasti, tak při hodnocení nabídek.
K ustanovení § 40 zákona o zadávací lhůtě
Novelizované ustanovení bude mít tuto textaci: Zadavatel může stanovit zadávací lhůtu,
kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení
odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta musí být
stanovena přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky.
Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246.
Informace o době zákazu uzavření smlouvy zadavatel do tří pracovních dnů od doručení
písemné žádosti účastníka zadávacího řízení odešle všem účastníkům zadávacího řízení nebo
je uveřejní na profilu zadavatele. Zadávací řízení je ukončeno uplynutím tří měsíců od skončení
zadávací lhůty, pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, nebo
se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, k následnému postupu podle § 125 nebo
pozdějšímu nápravnému opatření uloženému podle § 263 se nepřihlíží.
V případě ukončení zadávacího řízení (podle odstavce 3) zadavatel uhradí účastníkům
zadávacího řízení účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel do 30 dnů od ukončení zadávacího řízení (podle odstavce 3) odešle oznámení o
ukončení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212. Doplňuje se povinnost
zadavatele informovat na žádost účastníka zadávacího řízení o době zákazu uzavření smlouvy
podle § 246 proto, aby účastníci zadávací řízení mohli adekvátně prodloužit poskytnutou jistotu.
Zadavatel si může zvolit, zda požadovanou informaci zašle všem účastníkům zadávacího řízení,
nebo ji uveřejní na profilu zadavatele. Pokud zadavatel žádnou žádost neobdrží, není povinnen
informace o době zákazu uzavření smlouvy uveřejňovat. Mění se úprava ukončení zadávacího
řízení ze zákona, pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě.
Nově v takovém případě není zadávací řízení ukončeno uplynutím zadávací lhůty, ale až
uplynutím tří měsíců od okamžiku konce zadávací lhůty.
K ustanovení § 41 zákona o poskytnutí jistoty
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo
b) předložením dokladu banky nebo pojistitele obsahujícího závazek vyplatit zadavateli
jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek (stanovených podle odstavce 6), jdeli o bankovní záruku nebo pojištění záruky.
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných
peněžním ústavem nebo odešle dodavateli údaje či doklady nezbytné k uvolnění jistoty:
a) po uplynutí zadávací lhůty,
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b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem
zadávací lhůty, nebo
c) po ukončení zadávacího řízení.
Sjednocuje se úprava prokazování poskytnutí jistoty formou bankovní záruky a pojištění
záruky. Vzhledem k tomu, že i v případě bankovních záruk již dochází k vystavování záručních
listin v elektronické podobě a vracení záručních listin banky pro čerpání bankovní záruky
nevyžadují, není nadále důvod pro odlišnou úpravu pro bankovní záruky. Změna souvisí také s
úpravou § 48 odst. 3. Vyjasňuje se, že jistotu je třeba uvolnit také v případě ukončení
zadávacího řízení, pokud by k němu došlo před uplynutím zadávací lhůty.
K ustanovení § 45 zákona o předložení dokladů
Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu
České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve
kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel
určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do
tohoto jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení
úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklad ve slovenském jazyce se předkládá bez překladu. Pokud se podle příslušného právního
řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.
K ustanovení § 48 zákona o vyloučení účastníka v zadávacím řízení
Zadavatel může vyloučit v době trvání zadávací lhůty účastníka zadávacího řízení, který
neprokázal složení jistoty. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nezajistil
složení jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty, včetně doby, kdy zadávací lhůta neběží
podle § 40 odst. 2. Upřesňuje se úprava vylučování z důvodu souvisejících s jistotou, pokud si
ji zadavatel vyžádal podle § 41. Zákon nově obsahuje rozdílnou úpravu, pro případy
neprokázání složení jistoty a pro případy, kdy účastník zadávacího řízení nezajistil v průběhu
zadávací lhůty složení jistoty (tj. pro případy, kdy jistota nebyla složena vůbec, nebo složena
byla, ale nedošlo k jejímu prodloužení, pokud je to s ohledem na běh zadávací lhůty potřebné).
Upřesňuje se také, že jistota musí být složena i v době, kdy zadávací lhůta neběží podle § 40
odst. 2, tedy v době, kdy je zakázáno uzavřít smlouvu podle § 246. Pokud tedy zadavatel
požadavek na složení jistoty v zadávací dokumentaci stanoví, je povinen složení jistoty
zkoumat u všech účastníků zadávacího řízení po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Úprava prokazování složení jistoty se sjednocuje s obecným režimem pro předkládání
dokladů. Zadavatel tedy může i na doklady o složení jistoty uplatňovat postup podle § 46.
Pokud tedy v nabídce nebude složení jistoty prokázáno, zadavatel může účastníka zadávacího
řízení vyloučit. Zadavatel se ovšem může rozhodnout zaslat účastníku zadávacího řízení výzvu
k doplnění dokladů podle § 46. V takovém případě může být doklad o složení jistoty doplněn
za předpokladu, že jistota byla řádně složena již od konce lhůty pro podání nabídek. Pokud však
jistota složena nebyla, nebo byla složena později, uplatňuje se věta druhá § 48 odst. 3, dodavatel
musí být vyloučen a k pozdnímu složení jistoty se již nepřihlíží. Obdobná pravidla platí také v
případech, kdy po podání nabídek jistota složena a prokázána byla, ale později pozbyla platnost.
I v takovém případě může zadavatel postupovat podle § 46 a vyžádat si doplnění dokladů o
složení jistoty, je však možné doplnit pouze doklady prokazující, že jistota byla složena po
celou dobu trvání zadávací lhůty (včetně doby, kdy zadávací lhůta neběžela podle § 40 odst. 2).
Pokud došlo ve složení jistoty k přetržce, je povinné vyloučení účastníka zadávacího řízení, k
pozdějšímu složení jistoty se již nepřihlíží.
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K ustanovení § 86 zákona o dokladech o kvalifikaci
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v
systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Pokud
zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v žádosti o účast, předběžné
nabídce nebo nabídce nahradit předložení dokladů písemným čestným prohlášením. Dodavatel
může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky.
Nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, musí doklady prokazující
základní způsobilost podle § 74 prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Vyjasňuje se vztah
ustanovení § 86 k § 122. Zatímco úprava v § 86 se vztahuje k dokladům o kvalifikaci v žádosti
o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, § 122 obsahuje pravidla pro předkládání dokladů před
uzavřením smlouvy. Z tohoto důvodu byly odstraněny dosavadní odstavce 3 a 4, neboť
odpovídající pravidla budou stanovena v § 122 odst. 3 a 4 a v § 86 odst. 3. V odstavci druhém
se vyjasňuje, že všechna čestná prohlášení musí mít písemnou formu. Mění se také úprava v
odst. 3. Podle nové úpravy se maximální lhůta pro prokázání kvalifikace (3 měsíce před
zahájením zadávacího řízení) nadále nevztahuje na doklady o profesní kvalifikaci podle § 77
odst. 1, neboť obchodní rejstřík je veřejně přístupný a aktuálnost v něm uvedených údajů lze
kdykoliv ověřit. Dále se připouští, aby zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci odchylné
pravidlo, tzn., že může stanovit dobu pro prokázání základní kvalifikace delší (což je výhodnější
pro dodavatele), i kratší (pokud tato doba nebude nepřiměřeně krátká). Je také možné, aby
zadavatel stanovil, že otázku stáří dokladů nebude zkoumat.
K ustanovení § 87 zákona o jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky
Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona
rozumí písemné čestné prohlášení dodavatele o prokázání jeho kvalifikace, a to i
prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími
stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis. Jednotné evropské
osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti, případně kritérií pro snížení
počtu účastníků zadávacího řízení. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady
osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky,
pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v jiném zadávacím řízení.
Evropské zadávací směrnice umožňují použití jednotného evropského osvědčení pro
veřejné zakázky nejen pro účastníky zadávacího řízení, ale pro všechny hospodářské subjekty,
které na trhu nabízejí dodávky, služby či stavební práce. Tomuto pojmu v českém zákoně o
zadávání veřejných zakázek odpovídá pojem dodavatel definovaný v § 5. V tomto smyslu je
také nutné vykládat ustanovení § 87 odst. 1. Je tedy možné, aby jednotné evropské osvědčení
pro veřejné zakázky použil nejen účastník zadávacího řízení, ale také například poddodavatel
při prokazování své kvalifikace podle § 85 nebo jiná osoba prokazující za účastníka zadávacího
řízení část kvalifikace podle § 83. Systematická změna související s přejmenováním a změnou
obsahu § 86, který se nyní jednoznačně vztahuje pouze na doklady o kvalifikaci v nabídkách,
předběžných nabídkách nebo žádostech o účast. Účastník zadávacího řízení však může podle §
87 odst. 3 postupovat kdykoli v průběhu zadávacího řízení, tedy zejména v reakci na žádost o
předložení dokladů před uzavřením smlouvy podle § 122. Z věcného pohledu došlo k nahrazení
pojmu „v předchozím zadávacím řízení“ pojmem „v jiném zadávacím řízení“, aby bylo zřejmé,
že doklady mohou být předloženy i v zadávacím řízení probíhajícím souběžně.
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K ustanovení § 88 odst. 2 zákona o změnách kvalifikace
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen
tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci, zadavatel může tyto lhůty
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek
a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dochází ke zmírnění dosavadní právní úpravy, která se jeví jako nepřiměřeně tvrdá,
neboť neumožňuje zadavateli zvážit, zda dodavatele pro porušení povinnosti vyloučí či nikoli.
S ohledem na skutečnost, že předmětné ustanovení slouží k ochraně zadavatele, mělo by být na
jeho uvážení, zda této ochrany využije a dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí, či zda
upřednostní širší soutěž o předmětnou veřejnou zakázku a nebude nesplnění předmětné
povinnosti sankcionovat vyloučením.
K ustanovení § 107 zákona o nabídkách
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje (dále jen "nabídka v elektronické podobě") nebo v listinné
podobě. Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Nabídka
obsahující varianty podle § 102 se považuje za jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který
podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a
současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení v případě, že
nejsou naplněny důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 6, pokud na základě věrohodných
informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení svou nabídku připravoval ve
spolupráci s jiným účastníkem zadávacího řízení nebo jeho poddodavatelem a účastník
zadávacího řízení na písemnou výzvu zadavatele neprokázal, že k spolupráci při přípravě
nabídky nedošlo.
K ustanovení § 109 zákona o otevírání nabídek v elektronické podobě
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno. Zadavatel do tří pracovních dnů od doručení
písemné žádosti účastníka zadávacího řízení odešle účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejní
na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení,
bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.
Doplňuje se úprava poskytování údajů z nabídek podaných v elektronické podobě, která
byla předmětem diskusí, jejichž výsledkem je výkladové stanovisko, které je uveřejněno
na portálu veřejných zakázek http://portal-vz.cz/getmedia/d6d84e1c-bc75-48ef-8b77220

708a374eb347/Sdelovani-udaju-z-nabidek-v-elektronicke-podobe.pdf. Zadavateli se ukládá
nová povinnost, a to do tří pracovních dnů od doručení žádosti účastníka zadávacího řízení
sdělit nebo uveřejnit údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
Tyto údaje se poskytují v anonymizované podobě, tj. bez identifikačních údajů účastníků
zadávacího řízení. Je přitom volbou zadavatele, zda tyto údaje písemně odešle všem účastníkům
zadávacího řízení nebo zda údaje uveřejní na profilu zadavatele. Důvodem pro tuto změnu je
poskytnout účastníkům zadávacího řízení informace, na základě kterých mohou odhadnout
svou pozici v zadávacím řízení, což může být důležité z hlediska plánování jejich provozních
kapacit. Zadavatel však nebude účastníky zadávacího řízení vzájemně identifikovat, a to z
důvodů prevence uzavírání zakázaných dohod.
K ustanovení § 122 zákona o výběru dodavatele
Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek
nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita. Pokud je v zadávacím řízení jediný
účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:
a) aktuálních dokladů o jeho základní způsobilosti podle § 74, pokud je již nemá k
dispozici, pokud zadavatel nestanoví ve výzvě jinak, považují se tyto doklady za
aktuální, pokud prokazují splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců před koncem lhůty pro podání nabídek,
b) dokladů o jeho profesní způsobilosti podle § 77, ekonomické kvalifikaci podle § 78
nebo technické kvalifikaci podle § 79, pokud je zadavatel požadoval a nemá je dosud k
dispozici,
c) písemného čestného prohlášení dodavatele o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro
posouzení splnění kvalifikace, obsažené v dokladech o jeho kvalifikaci, bez ohledu na
to, kdy byly zadavateli předloženy, nebo předložení nových dokladů o kvalifikaci,
pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily,
d) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je
zadavatel vyhradil podle § 104.
Ve výzvě podle odstavce 3 zadavatel stanoví, zda má vybraný dodavatel předložit
originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů nebo zda postačí předložení kopií těchto
dokladů. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho
skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné
údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo
spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, pro účely výkonu dozoru podle
části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli určeným postupem (podle
odstavce 4), zadavatel ve výzvě (podle odstavce 3) vyzve vybraného dodavatele rovněž k
předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá ztah všech osob podle písmene a) k dodavateli, těmito
doklady jsou zejména:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) seznam akcionářů,
c) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
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d) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
V případě výzvy (podle odstavce 3) se postupuje podle § 46 odst. 1 obdobně.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo
vzorky (podle odstavce 3 nebo 6) nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím
podmínkám. Zpřesňuje se úprava předkládaní dokladů před uzavřením smlouvy s cílem
odstranit příliš přísné formální požadavky na tyto doklady. Zadavateli se především dává volba,
zda bude požadovat originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů, nebo zda postačí
předložení jejich prostých kopii (podle odstavce 4). To by mělo usnadnit především situaci při
předkládání dokladů, u nichž je obtížné originály získat. Zároveň vždy zůstává možnost
zadavatele požadovat originály či úředně ověřené kopie dokladů, pokud to považuje z důvodu
své jistoty za potřebné. Nově se upravuje předkládání dokladů o základní způsobilosti (viz odst.
3 písm. a). U těchto dokladů se vyžaduje předložení aktuálních dokladů a zároveň se stanovuje
fikce aktuálnosti dokladů (3 měsíce před koncem lhůty pro podání nabídek) pro případy, kdy
zadavatel nestanoví ve výzvě jinak. Zadavatel tak může tuto dobu zkrátit nebo prodloužit,
pokud ovšem jím stanovená lhůta bude přiměřená, uplatní se zde ustanovení § 36 odst. 5.
Odlišná úprava platí pro ostatní doklady o kvalifikaci (profesní způsobilost, ekonomická a
technická kvalifikace). Tyto doklady musí být předloženy před uzavřením smlouvy, pokud již
nebyly předloženy v nabídkách, předběžných nabídkách, či žádostech o účast. U těchto dokladů
se nezkoumá datum jejich vyhotovení, a to ať byly předloženy již v nabídce nebo na výzvu
zadavatele podle § 122 odst. 3.
U všech dokladů o kvalifikaci, tedy jak dokladů uvedeným pod písmenem a) tak pod
písmenem b), včetně dokladů, které má zadavatel k dispozici (například z nabídek, nebo z
jiných zadávacích řízení), však dodavatel musí deklarovat aktuálnost těchto dokladů (viz nové
písmeno c). Pokud by však došlo, ke změně rozhodných údajů (tedy nejen ke ztrátě kvalifikace,
ale i například ke změně statutárních orgánů- jednatelů) v těchto dokladech, musí být doklady
předloženy znovu. Provedené změny nemají vliv na možnost nahrazení dokladů odkazem do
informačního systému veřejné správy podle § 45 odst. 4. Nadále platí, že pokud je doklad v
nabídce nahrazen odkazem odpovídajícím podmínkám § 45 odst. 4, zadavatel výzvu podle §
122 odst. 3 ve vztahu k nahrazenému dokladu vůbec nezasílá.
K ustanovení § 123a zákona o oznámení dalších podmínek pro uzavření smlouvy
Zadavatel odešle všem účastníkům zadávacího řízení oznámení o splnění dalších
podmínek pro uzavření smlouvy, jehož součástí musí být:
a) seznam dokladů nebo vzorků, kterými vybraný dodavatel prokazoval splnění dalších
podmínek pro uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a),
b) výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b).
Oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy se vyčleňuje z oznámení o
výběru dodavatele proto, aby zadavateli bylo umožněno zaslat oznámení o splnění těchto
podmínek později než oznámení o výběru dodavatele. To bude mít význam tehdy, pokud
opatření těchto dokladů nebo testování vzorků bude trvat delší dobu. V takovém případě
zadavatel odešle oznámení o výběru dříve, tj. před skončením zadávací lhůty, aby nedošlo ke
zrušení zadávacího řízení podle § 40 odst. 3. Oznámení o splnění dalších podmínek pro uzavření
smlouvy lze tak odeslat až po skončení zadávací lhůty. Proti tomuto oznámení bude možné
podat námitky, přičemž se do § 246 doplňuje, že v takovém případě nelze uzavřít smlouvu, po
dobu lhůty pro podání těchto námitek.
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K ustanovení § 129 zákona o postupu zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném
režimu
Ve zjednodušeném režimu zadává zadavatel veřejné zakázky, včetně koncesí podle §
174, na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. To platí i v
případě, že součástí předmětu veřejné zakázky jsou i služby v této příloze neuvedené, pokud
jejich předpokládaná hodnota je nižší, než je předpokládaná hodnota služeb uvedených v
příloze č. 4 k tomuto zákonu. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu
postupuje podle této části a použije také části první, druhou, desátou až třináctou. Pro zadání
veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu může zadavatel použít:
a) Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, nejde-li o koncesi.
b) Koncesní řízení podle § 129b, jde-li o koncesi.
Zadavatel může použít také jiný druh zadávacího řízení, pokud jsou pro jeho použití
splněny podmínky v ostatních částech tohoto zákona. V § 129 bylo již v dosavadním znění
uvedeno, jaké veřejné zakázky se zadávají ve zjednodušeném režimu a podle jaké části. Nově
je za účelem sjednocení s úpravou podlimitního (§ 52) a nadlimitního režimu (§ 55) doplněno,
jaké druhy zadávacích řízení lze v tomto režimu použít. Terminologicky již bude důsledně
rozlišováno mezi zjednodušeným režimem jakožto jedním ze tří druhů režimů (§ 24) a řízením
pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, jakožto jedním z druhů zadávacích
řízení (§ 3). Ve zjednodušeném režimu bude možné použít řízení pro zadání veřejné zakázky
ve zjednodušeném režimu a koncesní řízení.
Kromě řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu a koncesní řízení,
která jsou nově přímo upravena v části páté, je možné využít i jiné druhy zadávacích řízení. V
takovém případě se použijí i jejich příslušné úpravy z jiných částí zákona. Například jednací
řízení bez uveřejnění bude moci zadavatel využít, pokud budou splněny podmínky stanovené v
§ 63 až § 66. Bez ohledu na to v jakém zadávacím řízení bude zadavatel postupovat, použijí se
vždy u sociálních a jiných zvláštních služeb uvedených v příloze č. 4 zákona vyšší finanční
limity podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
K ustanovení § 129a zákona o řízení pro zadávání veřejných zakázek a o koncesním řízení
ve zjednodušeném režimu
Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu zahajuje zadavatel
odesláním předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k
vyjádření předběžného zájmu, nebo odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k
uveřejnění způsobem podle § 212. Koncesní řízení ve zjednodušeném režimu zahajuje
zadavatel odesláním předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím
vyzývá k vyjádření předběžného zájmu. V řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném
režimu vyjadřují dodavatelé svůj předběžný zájem písemně. Průběh zadávacího řízení určuje
zadavatel s ohledem na specifika zadávaných služeb. Zadavatel může s účastníky zadávacího
řízení jednat. Zadavatel může snížit počet účastníků zadávacího řízení nebo snížit počet
předběžných nabídek nebo řešení. Zadavatel může v průběhu zadávacího řízení měnit zadávací
podmínky, pokud tím nejsou narušeny zásady podle § 6 zákona. Změněné zadávací podmínky
však musí nadále splňovat podmínky pro zjednodušený režim. Při výběru dodavatele zadavatel
v rámci kritérií kvality může zohlednit například potřeby zajištění kvality, návaznosti,
dostupnosti a komplexnosti služeb, inovativnosti řešení, přínosu pro uživatele nebo kritéria
udržitelnosti sociálních služeb.
Zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle
§ 212 do 30 dnů, nebo 48 dnů v případě koncesí:
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od uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení, nebo
od konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek uveřejňuje souhrnně.
Za účelem zpřehlednění jsou řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném
režimu a koncesní řízení upravena ve speciálním ustanovení. Specifická pravidla těchto
zadávacích řízení se nalézají v § 129a, přičemž vychází důsledněji z evropských směrnic, než
dosavadní znění. (Jelikož je tato úprava poměrně stručná, budou tato zadávací řízení probíhat
zejména podle pravidel určených zadavatelem -viz § 39 odst. 1). Úprava (odstavec 1) vymezuje
způsob zahájení řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. Vymezuje
(odstavec) 2 způsob zahájení koncesního řízení ve zjednodušeném režimu. Dále obsahuje (odst.
3) specifickou úpravu formy předběžného zájmu, která platí jen pro řízení pro zadání veřejné
zakázky ve zjednodušeném režimu na základě článku 75 odst. 1 písm. b) směrnice č.
2014/24/EU. (Odstavce 4 až 6 obsahují úpravu dopadající na obě uvedená zadávací řízení.)
U řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu a u koncesního řízení ve
zjednodušeném režimu dochází k následujícím změnám:
 u umožnění prohlídky místa plnění není odkazováno na nadlimitní režim, pro její
umožnění platí zásady zákona (§ 6),
 pro odesílání oznámení o výběru platí obecná úprava stanovená v § 50,
 u oznámení o výsledku zadávacího řízení se upřesňuje, že počátkem 30 denní lhůty,
resp. 48 denní lhůty u koncesí, je i zrušení zadávacího řízení, čímž je dosaženo souladu
s úpravou § 128 odst. 2,
 dosavadní odkazy na úpravu v nadlimitním režimu byly odstraněny, neboť je evropské
směrnice nevyžadují a není zvláštní důvod pro zpřísnění úpravy,
 výslovně se umožňuje snížit počet účastníků zadávacího řízení, popřípadě snížit počet
předběžných nabídek nebo řešení. Uplatní se zde obecná úprava podle § 39 odst. 2 písm.
b), podle které si zadavatel takovýto postup musí vyhradit. Není však stanoveno, kdy a
v kterém dokumentu má k této výhradě dojít. Umožňuje se tak pružný postup pro
zadavatele, který si v takovém případě určí pravidlo sám na základě § 39 odst. 1.
K ustanovení § 130 zákona o obdobném použití
Při postupu podle této části se § 39 odst. 1, § 42 až 45 a § 46 odst. 1 použijí obdobně.
Do výčtu ustanovení, která se použijí u všech zvláštních postupů, se doplňuje § 39 odst. 1, aby
bylo zřejmé, že i u zvláštních postupů platí, že zadavatel je oprávněn stanovit další pravidla,
pokud nejsou stanovena zákonem. Úprava zvláštních postupů umožňuje zadavateli poměrně
značný prostor k doplnění zákonem stanovených pravidel, která mají upravit pouze nutný rámec
zvláštních postupů. Dále se doplňuje povinná aplikace pravidel o dokladech, stanovená v § 45,
neboť tato pravidla jsou stanovena především na ochranu dodavatelů a není důvod, aby se od
nich zadavatel ve zvláštních postupech odchyloval. Z pravidel pro objasnění nebo doplnění
údajů, vzorků nebo modelů, stanovených v § 46, se povinně použije pouze úprava odstavce 1,
neboť je vhodné vyjasnit, že i v průběhu zvláštních postupů je možné objasnění nebo doplnění
provádět. Nezavádí se povinná aplikace odstavců 2 a 3, neboť ta vychází ze základního pravidla,
že nabídky nelze měnit, což ve zvláštních postupech není nutno vyžadovat. Zadavatel by si
mohl stanovit vlastní pravidla pro změnu nabídek, pokud budou v souladu se základními
zásadami. Není samozřejmě vyloučena ani aplikace pravidel uvedených v odstavcích 2 a 3.
K ustanovení § 131 zákona o obecných ustanoveních o rámcových dohodách
Rámcovou dohodou mezi sebou jeden nebo více zadavatelů a jeden nebo více dodavatelů
ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejné
zakázky, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody. Zadavatel může uzavřít rámcovou
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dohodu pouze na základě zadávacího řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku
obdobného předmětu a předpokládané hodnoty. Trvání vztahu z rámcové dohody nesmí být
kromě – odůvodnění zvláštními okolnostmi vztahujícími se k předmětu rámcové dohody- delší
než 4 roky. Nabídku na veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové dohody může podat
pouze účastník rámcové dohody, který byl vyzván k podání nabídky. Není-li dále stanoveno
jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu podmínek rámcové dohody po dobu jejího
trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona. Ustanovení § 222 se
použije přiměřeně. Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu podmínek uvedených v
rámcové dohodě ani při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody.
K ustanovení § 132 odst. 1 zákona o zadávacím řízení na uzavření rámcových dohod
Pro postup v zadávacím řízení, jehož cílem je uzavření rámcové dohody, se použijí
pravidla pro podlimitní, nadlimitní nebo zjednodušený režim, není-li stanoveno v této části
jinak. Do výčtu režimů, ve kterých lze uzavřít rámcovou dohodu, se doplňuje zjednodušený
režim. Jedná se o upřesnění transpozice evropských předpisů. Rámcové dohody mohou být tedy
uzavřeny ve všech režimech tj. podlimitním, nadlimitním i zjednodušeném. Pro volbu režimu
jsou určující obecné úpravy stanovené v § 24 až 26 a 129 zákona. Pro určení nadlimitního a
podlimitního režimu je rozhodující výše předpokládané hodnoty rámcové dohody, která se
stanoví podle § 26 odst. 1. Pokud se však jedná o veřejnou zakázku na sociální a jiné zvláštní
služby uvedené v příloze č. 4, zadává se rámcová dohoda ve zjednodušeném režimu.
K ustanovení § 135 zákona o postupu s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové
dohody
Při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody postupem s obnovením
soutěže mezi účastníky rámcové dohody postupuje zadavatel tak, že:
a) písemně vyzve účastníky rámcové dohody k podání nabídek na základě podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody, tyto
podmínky mohou být konkrétněji formulovány, je-li to pro plnění veřejné zakázky
nezbytné,
b) stanoví přiměřenou lhůtu pro podání nabídek,
c) pro podání a otevírání nabídek použije ustanovení § 107 až 110 obdobně,
d) zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem účastníkům rámcové dohody,
kteří podali nabídku,
e) odešle dodavateli, se kterým má být uzavřena smlouva, výzvu k předložení písemného
čestného prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění
kvalifikace, obsažené v dokladech o jeho kvalifikaci, nebo předložení nových dokladů
o kvalifikaci, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily, to neplatí, pokud
zadavatel v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody
stanovil jinak,
f) zadá veřejnou zakázku na základě rámcové dohody účastníku rámcové dohody
vybranému na základě kritérií stanovených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení
na uzavření rámcové dohody.
Na nabídku se pohlíží, jako by nebyla podána, pokud:
a) účastník rámcové dohody v nabídce nabídl méně výhodné podmínky než v zadávacím
řízení na uzavření rámcové dohody, nebo
b) účastníci rámcové dohody podali společnou nabídku.
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Upřesňuje se postup pro uzavírání smluv na základě rámcové dohody, jde o transpozici
čl. 59 odst. 4 druhý pododstavec směrnice 24/2014/EU. V případě rámcové dohody byly u
všech dodavatelů, se kterými byla uzavřena rámcová dohoda, doklady o jejich kvalifikaci
předloženy před uzavřením rámcové dohody postupem podle § 122 odst. 3, zadavatel je tedy
má již k dispozici. Před uzavřením smlouvy na jednotlivou veřejnou zakázku na základě
rámcové dohody s obnovením soutěže zadavatel vyžaduje potvrzení aktuálnosti dokladů o
kvalifikaci, nebo předložení nových dokladů tehdy, pokud došlo ke změnám údajů rozhodných
pro posouzení kvalifikace. Cílem úpravy není stanovit závazné pořadí úkonů před uzavřením
smlouvy, je tedy možné, aby výzva k potvrzení aktuálnosti dokladů byla například součástí
výzvy k podání nabídek.
Na rozdíl od úpravy v § 122 odst. 3 se před uzavření jednotlivé smlouvy nevyžaduje,
aby byly předkládány aktuální doklady o základní kvalifikaci, a to z důvodu umožnění
pružnějšího postupu při uzavírání smluv na základě rámcové dohody. Od postupu podle nově
doplněného ustanovení (písmene e) se zadavatel může odchýlit, pokud v zadávací dokumentaci
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody stanoví jiná pravidla pro ověřování kvalifikace
před uzavřením smlouvy. To má umožnit stanovení pružnějších pravidel zejména pro případy
rámcových dohod, u nichž se předpokládá časté uzavírání smluv. Zadavatel by tak mohl
například ověřovat aktuálnost kvalifikace u vybraných dodavatelů pouze za určité časové
období, nebo jen na vyžádání zadavatele. Zadavateli se umožňuje uzavřít smlouvu i před
předložením písemného čestného prohlášení nebo nových dokladů o kvalifikaci na základě
výzvy podle § 135 odst. 1 písm. e), což má umožnit pružnější postup při uzavírání smluv na
základě rámcové dohody. Zadavatel tak bude například mít možnost v případě častých nákupů
stanovit, že kvalifikaci vybraného dodavatele bude ověřovat jednou za 3 měsíce. Zákon mu v
takovém případě nebude bránit v mezidobí uzavírat dílčí smlouvy.
K ustanovení § 136 zákona o ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody
Pokud je doba trvání rámcové dohody delší než 1 rok, může zadavatel od dodavatelů,
kteří jsou účastníky rámcové dohody, po uplynutí každého roku trvání rámcové dohody
požadovat předložení dokladů o kvalifikaci, § 122 odst. 3 a 4 se použije přiměřeně. V takovém
případě je zadavatel povinen stanovit dodavatelům lhůtu pro jejich předložení, a to alespoň v
rozsahu, v jakém byla tato lhůta stanovena v původním zadávacím řízení. Pokud zadavatel
postupuje podle odstavce 1, posoudí splnění kvalifikace účastníků rámcové dohody. Pro účely
posouzení splnění podmínek podle § 78 odst. 1, § 79 odst. 2 písm. a), b) a i) se za rozhodný
považuje okamžik odeslání výzvy podle odstavce 1. Pravidla pro prokazování kvalifikace podle
§ 81 až 88 se použijí přiměřeně po celou dobu trvání rámcové dohody. Zadavatel může u
účastníka rámcové dohody kdykoli v době jejího trvání posuzovat naplnění důvodů
nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6.
K podání nabídky zadavatel:
a) nevyzývá účastníka rámcové dohody, který neprokázal splnění kvalifikace na základě
výzvy podle odstavce 1, pokud dodavatel doloží doklady prokazující jeho kvalifikaci
později než v zadavatelem stanovené lhůtě, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k
podání nabídky vyzývá,
b) nemusí vyzývat účastníka rámcové dohody v případě jeho nezpůsobilosti podle § 48
odst. 5 nebo 6, pokud účastník rámcové dohody prokáže obnovení své způsobilosti
podle § 76 obdobně, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá.
Obsah novely odpovídá původnímu odstavci 2 a 3 s následujícími věcnými změnami:
Doplňuje se, že při ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody se postupuje stejným
způsobem jako při posuzováním jejich kvalifikace před uzavření rámcové dohody a to na
základě odkazu na přiměřené použití § 122 odst. 3 a 4. Upřesňuje se, že kvalifikace zařazených
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dodavatelů se znovu posuzuje, pokud zadavatel v průběhu trvání rámové dohody využije svého
práva vyžadovat aktualizované doklady, v takovém případě se za rozhodný okamžik pro
posuzování kvalifikace stanoví okamžik odeslání výzvy.
K ustanovení § 139 odst. 4 zákona o zavedení dynamického nákupního systému
Zadavatel vymezí v zadávací dokumentaci náležitosti pro užší řízení a dále:
a) druh, předmět a předpokládanou hodnotu veřejných zakázek, které mají být zadávány
v dynamickém nákupním systému,
b) informaci o rozdělení do kategorií podle § 138 odst. 1 a kritéria pro zařazení do
dynamického nákupního systému podle těchto kategorií, pokud je dynamický nákupní
systém rozdělen na kategorie, a
c) informace týkající se použitého elektronického nástroje a další technické informace
nezbytné pro elektronickou komunikaci,
d) informace týkající se kritérií hodnocení, při zavádění dynamického nákupního systému
se § 115 nepoužije.
Vyjasňuje se, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení mohou být pravidla pro
hodnocení nabídek stanovena méně konkrétním způsobem, než v případě běžného užšího
řízení. Zadavatel zejména není povinen stanovit metodu hodnocení nabídek ani váhy kritérií,
neaplikuje se tedy § 115. Pravidla stanovená v § 115 je však zadavatel povinen dodržet ve výzvě
k podání nabídek, což vyplývá z přílohy č. 6 k zákonu. Tato změna souvisí také s úpravou v §
§ 141 odst. 4, která umožňuje upřesnění kritérií hodnocení ve výzvě k podání nabídek.
Vyjasňují se pravidla pro změnu a doplnění zadávací dokumentace v době trvání dynamického
nákupního systému. Tato změna je možná, pokud bude náležitě uveřejněna a dodavatelům bude
poskytnut dostatečný časový prostor na tuto změnu reagovat. Změna nebo doplnění se mohou
týkat jak podmínek pro zařazení do dynamického nákupního systému, tedy kvalifikace
dodavatelů, tak i vymezení předmětu dynamického nákupního systému. Není vyloučeno ani
vytvoření nových kategorií.
Pokud se změna nebo doplnění týkají podmínek pro zařazení do dynamického
nákupního systému, je zadavatel povinen postupovat podle § 140a odst. 1, tedy odeslat všem
dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému (nebo všem dodavatelům
zařazeným v určité kategorii, pokud by se změna podmínek zařazení týkala pouze této
kategorie) výzvu k předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení pro veřejné
zakázky. Ve třetím odstavci se doplňuje pravidlo pro změny zadávací dokumentace, které
mohou rozšířit okruh možných dodavatelů. V takovém případě zadavatel musí s odesláním
první výzvy k podání nabídek na předmět, který je takovou změnou dotčen, vyčkat po dobu
přiměřenou k případnému zařazení nových dodavatelů, nejméně o původní lhůtu pro podání
žádostí o účast. Naopak v případě, že by bylo poptáváno plnění, které změnou či doplněním
zadávací dokumentace dotčeno není, lze výzvu odeslat bez ohledu na takovou změnu. Totéž
platí i pro případy, kdy se změna týká např. pouze jedné kategorie, přičemž v takovém případě
nedochází k žádnému ovlivnění ostatních kategorií a není tak nutno s odesláním výzvy v
ostatních kategoriích vyčkávat.
K ustanovení § 139a zákona o změně nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel je oprávněn v průběhu trvání dynamického nákupního systému změnit nebo
doplnit zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která
byla změněna nebo doplněna. Pokud se změna nebo doplnění zadávací dokumentace týkají
podmínek zařazení do dynamického nákupního systému, postupuje zadavatel podle § 140a odst.
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1. Pokud změna nebo doplnění zadávací dokumentace může rozšířit okruh možných
dodavatelů, může zadavatel zaslat první výzvu k podání nabídek, které budou podávány na
základě změněné nebo doplněné zadávací podmínky, po uplynutí doby přiměřené k zařazení
nových dodavatelů, která nesmí být kratší než doba pro podání žádosti o účast v zadávacím
řízení, kterým byl dynamický nákupní systém zaveden.
Zadavatel odešle oznámení o změně k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud dojde
ke:
a) změně doby trvání dynamického nákupního systému, nebo
b) ukončení dynamického nákupního systému.
Upřesňuje se, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení mohou být pravidla pro
hodnocení nabídek stanovena méně konkrétním způsobem, než v případě běžného užšího
řízení. Zadavatel zejména není povinen stanovit metodu hodnocení nabídek ani váhy kritérií,
neaplikuje se tedy § 115. Pravidla stanovená v § 115 je však zadavatel povinen dodržet ve výzvě
k podání nabídek, což vyplývá z přílohy č. 6 k zákonu. Tato změna souvisí také s úpravou v §
§ 141 odst. 4, která umožňuje upřesnění kritérií hodnocení ve výzvě k podání nabídek.
Vyjasňují se pravidla pro změnu a doplnění zadávací dokumentace v době trvání
dynamického nákupního systému. Tato změna je možná, pokud bude náležitě uveřejněna a
dodavatelům bude poskytnut dostatečný časový prostor na tuto změnu reagovat. Změna nebo
doplnění se mohou týkat jak podmínek pro zařazení do dynamického nákupního systému, tedy
kvalifikace dodavatelů, tak i vymezení předmětu dynamického nákupního systému. Není
vyloučeno ani vytvoření nových kategorií. Pokud se změna nebo doplnění týkají podmínek pro
zařazení do dynamického nákupního systému, je zadavatel povinen postupovat podle § 140a
odst. 1, tedy odeslat všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému (nebo
všem dodavatelům zařazeným v určité kategorii, pokud by se změna podmínek zařazení týkala
pouze této kategorie) výzvu k předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení
pro veřejné zakázky. Ve třetím odstavci se doplňuje pravidlo pro změny zadávací dokumentace,
které mohou rozšířit okruh možných dodavatelů. V takovém případě zadavatel musí s
odesláním první výzvy k podání nabídek na předmět, který je takovou změnou dotčen, vyčkat
po dobu přiměřenou k případnému zařazení nových dodavatelů, nejméně o původní lhůtu pro
podání žádostí o účast. Naopak v případě, že by bylo poptáváno plnění, které změnou či
doplněním zadávací dokumentace dotčeno není, lze výzvu odeslat bez ohledu na takovou
změnu. Totéž platí i pro případy, kdy se změna týká např. pouze jedné kategorie, přičemž v
takovém případě nedochází k žádnému ovlivnění ostatních kategorií a není tak nutno s
odesláním výzvy v ostatních kategoriích vyčkávat.
K ustanovení § 140 zákona o zařazení do zavedeného nákupního systému
Zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému každému
dodavateli podat žádost o účast. Žádosti o účast doručené po zavedení dynamického nákupního
systému zadavatel posoudí do 10 pracovních dnů od jejich doručení. Tuto lhůtu může zadavatel
v odůvodněných případech prodloužit na 15 pracovních dnů. Pro účely posouzení splnění
podmínek podle § 78 odst. 1, § 79 odst. 2 písm. a), b) a i) a § 86 odst. 3 se za rozhodný považuje
okamžik podání žádosti o účast. Zadavatel odešle dodavateli oznámení o zařazení do
dynamického nákupního systému nebo o jeho odmítnutí ve stanovené lhůtě. Odmítnutí zařazení
dodavatele do dynamického nákupního systému musí zadavatel odůvodnit. Zadavateli se
umožňuje uzavřít smlouvu i před předložením písemného čestného prohlášení nebo nových
dokladů o kvalifikaci na základě výzvy podle § 135 odst. 1 písm. e), což má umožnit pružnější
postup při uzavírání smluv na základě rámcové dohody. Zadavatel tak bude například mít
možnost v případě častých nákupů stanovit, že kvalifikaci vybraného dodavatele bude ověřovat
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jednou za 3 měsíce. Zákon mu v takovém případě nebude bránit v mezidobí uzavírat dílčí
smlouvy.
K ustanovení § 140a zákona o kvalifikaci v zavedeném nákupním systému
Zadavatel může kdykoliv během doby trvání dynamického nákupního systému
požadovat po dodavatelích zařazených v dynamickém nákupním systému předložení
aktualizovaného jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli aktualizované jednotné evropské osvědčení pro veřejné
zakázky předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zadavatele. Pokud zadavatel
postupuje podle odstavce 1, posoudí splnění kvalifikace dodavatelů zařazených do
dynamického nákupního systému. Pro účely posouzení splnění podmínek podle § 78 odst. 1, §
79 odst. 2 písm. a), b) a i) se za rozhodný považuje okamžik odeslání výzvy podle odstavce 1.
Pravidla pro prokazování kvalifikace podle § 81 až 88 se použijí přiměřeně po celou
dobu trvání dynamického nákupního systému. Zadavatel může u dodavatele zařazeného v
dynamickém nákupním systému kdykoli v době jeho trvání posuzovat naplnění důvodů
nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6.
K podání nabídky zadavatel:
a) nevyzývá dodavatele, který neprokázal splnění kvalifikace na základě výzvy podle
odstavce 1, a to od doručení oznámení této skutečnosti dodavateli, pokud dodavatel
doloží jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky prokazující jeho kvalifikaci
později než v zadavatelem stanovené lhůtě, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k
podání nabídky vyzývá,
b) nemusí vyzývat dodavatele v případě jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6, a
to od doručení oznámení této skutečnosti dodavateli, pokud dodavatel prokáže obnovení
své způsobilosti podle § 76 obdobně, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k podání
nabídky vyzývá.
Obsah odpovídá původnímu § 140 odst. 3 a 4 s následujícími věcnými změnami:
Vypouští se odkaz na pravidla pro předkládání dokladů podle § 45, neboť ten se aplikuje na
základě změny v § 130. Upřesňuje se, že kvalifikace zařazených dodavatelů se znovu posuzuje,
pokud zadavatel využije svého práva vyžadovat aktualizované jednotné evropské osvědčení, v
takovém případě se za rozhodný okamžik pro posuzování kvalifikace stanoví okamžik odeslání
výzvy, neuplatní se zde § 140 odst. 1.
K ustanovení § 141 zákona o zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému
Před zadáním veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému zadavatel odešle všem
dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému výzvu k podání nabídky. Byl-li
dynamický nákupní systém rozdělen do kategorií, vyzve zadavatel dodavatele, kteří jsou
zařazeni v kategorii odpovídající zahajované veřejné zakázce. Výzva k podání nabídek musí
obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Výzvu k podání nabídek nelze
zaslat před zavedením dynamického nákupního systému. Lhůta pro podání nabídek nesmí být
kratší než 10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídek. Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) až
e) může na základě písemného souhlasu všech dodavatelů zařazených do dynamického
nákupního systému nebo do jeho příslušné kategorie tuto lhůtu zkrátit. Zadavatel oznámí výběr
dodavatele s odůvodněním všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému,
kteří podali nabídku. Pokud zadavatel nestanovil v zadávacích podmínkách jinak, odešle
dodavateli, se kterým má být uzavřena smlouva, výzvu k předložení:
a) dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, § 122 odst. 4 se použije
přiměřeně, nebo
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b) pokud má zadavatel doklady o jeho kvalifikaci k dispozici, písemného čestného
prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace,
obsažené v těchto dokladech, nebo předložení nových dokladů o kvalifikaci, pokud se
rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.
Zadavatel zadá veřejnou zakázku v rámci dynamického nákupního systému dodavateli
vybranému na základě kritérií uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve
výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5. Tato kritéria mohou být upřesněna ve výzvě
k podání nabídek. Zadavatel může uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání námitek
proti výběru dodavatele nebo před předložením dokladů uvedených v odstavci 3. Upřesňuje se
postup pro uzavírání smluv v dynamickém nákupním systému, jde o transpozici čl. 59 odst. 4
druhý pododstavec směrnice 24/2014/EU. Před uzavřením smlouvy zadavatel vyzve
dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je
již nemá k dispozici. Bez ohledu na to kdy byly doklady o kvalifikaci předloženy, zadavatel
vyžaduje potvrzení aktuálnosti dokladů o kvalifikaci, nebo předložení nových dokladů tehdy,
pokud došlo ke změnám údajů rozhodných pro posouzení kvalifikace. Cílem úpravy není
stanovit závazné pořadí úkonů před uzavřením smlouvy, je tedy možné, aby výzva k potvrzení
aktuálnosti dokladů byla například součástí výzvy k podání nabídek. Na rozdíl od úpravy v §
122 odst. 3 se nevyžaduje, aby byly předkládány aktuální doklady o základní kvalifikaci. Od
postupu podle nově zavedeného odstavce 3 se zadavatel může odchýlit, pokud v zadávací
dokumentaci stanoví jiná pravidla pro ověřování kvalifikace před uzavřením smlouvy. To má
umožnit stanovení pružnějších pravidel zejména pro případy dynamických nákupních systémů,
u nichž se předpokládá časté uzavírání smluv. Zadavatel by tak mohl například ověřovat
aktuálnost kvalifikace u vybraných dodavatelů pouze za určité časové období (např. čtvrtletně),
nebo jen na vyžádání zadavatele.
Pro zajištění jistoty dodavatelů je stanovena povinnost zadavatele oznámit dotčenému
dodavateli skutečnost, že nebude vyzýván z některého z důvodů předvídaných v odstavci 4.
Upřesňuje se také transpozice čl. 34 odst. 6, druhého pododstavce, podle kterého může ve výzvě
k podání nabídek dojít k upřesnění kritérií hodnocení. Zadavateli se umožňuje uzavřít smlouvu
i před předložením písemného čestného prohlášení nebo nových dokladů o kvalifikaci na
základě výzvy podle odstavce 3, což má umožnit pružnější postup při uzavírání smluv v
dynamickém nákupním systému. Zadavatel tak bude například mít možnost v případě častých
nákupů stanovit, že kvalifikaci vybraného dodavatele bude ověřovat jednou za 3 měsíce. Zákon
mu v takovém případě nebude bránit v mezidobí uzavírat dílčí smlouvy.
K ustanovení § 211 zákona o komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních
postupech podle části šesté probíhá písemně, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít
i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře dokumentován, zejména zápisy, zvukovými
nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. Komunikace mezi zadavatelem a
dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté probíhá písemně,
ústní komunikaci může zadavatel požadovat nebo připustit při:
a) jednání s dodavatelem tam, kde je tento zákon připouští,
b) prohlídce místa plnění,
c) provedení kontroly technické kapacity nebo opatření týkajících se zabezpečení jakosti
nebo výzkumu podle § 79 odst. 2,
d) komunikaci s vybraným dodavatelem po odeslání oznámení o výběru, pokud tento
zákon nestanoví jinak,
e) rozhovoru mezi porotou a účastníky soutěže o návrh podle § 148 odst. 6,
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f) při ostatních úkonech, u kterých tento zákon nestanoví jinak a které nemají podstatný
vliv na průběh zadávacího řízení nebo zvláštního postupu.
Při použití ústní komunikace podle odstavce 1 zadavatel zajistí, aby obsah komunikace
byl v dostatečné míře dokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny
hlavních prvků komunikace. Při komunikaci podle odstavce 1 mezi zadavatelem a dodavateli
nesmí být narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených.
Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty
stanovené pro jejich podání.
Písemná komunikace podle odstavce 1 mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat
elektronicky s výjimkou případů, kdy:
a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky
vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné
nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi, za obecně dostupné se nepovažují
aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež
nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně
dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je
nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,
b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které
zadavatelé běžně nemají k dispozici,
c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být
předloženy za použití elektronické komunikace,
d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení
elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací,
přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými
elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3, nebo
e) jde o komunikaci při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku.
Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení, soutěži o návrh a při zadávání
veřejných zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému
poskytne zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně
kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci, zejména pro
elektronické podání nabídek a žádostí o účast.
Na komunikaci v mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejné zakázky se
neuplatní zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Úkon učiněný
prostřednictvím elektronického nástroje se považuje za podepsaný. Nejde-li o komunikaci
uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, musí být
datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, pokud jde o:
a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,
b) oznámení o výběru dodavatele,
c) oznámení rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,
d) oznámení vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen
dodáním do datové schránky adresáta. Z důvodů právní jistoty se upřesňuje, že povinná
elektronická komunikace se vztahuje pouze na případy uvedené v odstavci 1, tedy na
komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacích řízeních a při zvláštních postupech,
což je i v souladu s dosavadními výklady tohoto ustanovení. Z důvodů právní jistoty se
upřesňuje, že povinná elektronická komunikace se vztahuje pouze na případy uvedené v
odstavci 1, tedy na komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacích řízeních a při
zvláštních postupech, což je i v souladu s dosavadními výklady tohoto ustanovení. Doplňuje se
výjimka z povinné elektronické komunikace v zadávacím řízení, jejímž předmětem je
komunikace při uzavírání smlouvy, tak aby bylo možné smlouvy uzavírat i v listinné podobě,
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pokud to vyhovuje administrativním postupům zadavatele. Výjimka se však nevztahuje na
doklady předkládané před uzavřením smlouvy podle § 122. Zadavatel zde se však nemusí na
základě nového § 122 odstavec 4 trvat na předložení originálů dokumentů, pokud by jejich
pořízení v elektronické podobě bylo obtížné či nemožné. Zpřesňuje se úprava podepisování
elektronických dokumentů. Tato problematika byla předmětem odborných diskusí, jejichž
výsledkem byl metodický materiál Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení-viz
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5f568192-5f4d-444a-9d48-ff4ee60501cf/Podepisovanielektronickych-ukonu-v-zadavacim-rizeni.pdf . Z důvodu právní jistoty bylo ovšem vhodné
provést změny v textu zákona, které budou odrážet závěry uvedené v tomto stanovisku.
Problematiku podepisování elektronických úkonů (dokumentů) při zadávání veřejných
zakázek (tedy jak v zadávacích řízeních, tak u veřejných zakázek zadávaných na základě
výjimky, včetně veřejných zakázek malého rozsahu) upravuje § 211 odst. 5, který je speciální
úpravou oproti pravidlům stanoveným v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě úkonů
vyjmenovaných v § 211 odst. 5 je nezbytné použít uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený
elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo
kvalifikovaný elektronický podpis), ale pouze tehdy, kdy se jedná o komunikace v zadávacím
řízení nebo při zvláštním postupu a elektronická komunikace neprobíhá prostřednictvím datové
schránky či elektronického nástroje. Pro úkony učiněné datovou schránkou je fikce jejich
podpisu stanovena v § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů. Zavádí se fikce podpisu pro úkony učiněné v elektronickém
nástroji. Upřesňuje se, že podepsaný má být úkon směřující k dodavateli, tedy oznámení o
rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu, nebo oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení.
K ustanovení § 216 zákona o uchovávání dokumentace o zadávacím řízení
Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny
dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení
v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného
znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího
řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis
lhůtu delší. Zadavatel je povinen pořizovat dokumentaci o zadávacím řízení takovým
způsobem, aby byl schopen v případě potřeby doložit dokumentaci k aktuální fázi zadávacího
řízení.
Povinnost podle odstavce 1 a povinnost uchovávat dokumenty vztahující se k zadávání
veřejné zakázky podle zákona o archivnictví a spisové službě je splněna, v případě:
a) záznamů o elektronických úkonech provedených certifikovaným elektronickým
nástrojem,
b) dokumentů uveřejněných nebo odeslaných prostřednictvím certifikovaného
elektronického nástroje, nebo
c) dokumentů vložených do certifikovaného elektronického nástroje.
Na zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo v dynamickém
nákupním systému a na soutěž o návrh se pravidla pro uchovávání dokumentace o zadávacím
řízení použijí obdobně. Účelem ustanovení je podpora používání certifikovaných
elektronických nástrojů zavedením fikce řádného uchování dokumentace v případech, kdy
zadavatel uveřejňuje dokumenty prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje
(například zadávací dokumentace, výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení) nebo pokud zadavatel či dodavatel odesílají prostřednictvím takového nástroje
dokumenty v průběhu zadávacího řízení. Takto uveřejněné či zaslané dokumenty jsou
archivovány přímo v elektronickém nástroji a zadavatel není povinen je archivovat znovu mimo
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elektronický nástroj. Certifikovaný elektronický nástroj lze rovněž využívat i k uchovávání
jiných částí dokumentace o zadávacím řízení než které jsou jeho prostřednictvím uveřejňovány
či odesílány (například zápis z jednání hodnotící komise, nebo dokumenty zaslané dodavatelem
jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, například datovou schránkou). V takovém
případě rovněž platí fikce jejich řádného uchování.
Tato fikce platí rovněž pro povinnost archivace podle Zákona o archivnictví a spisové
službě, neboť ustanovení § 216 představuje k tomuto zákonu zvláštní úpravu. Z věcného
pohledu přitom certifikované elektronické nástroje prokazatelně zajišťují, že dokumenty jsou
uchovávány v nezměněné podobě. Fikce řádné archivace ve vztahu k zákonu o archivnictví
platí nejenom pro dokumentaci o zadávacím řízení, ale také pro dokumentaci vztahující se k
veřejným zakázkám zadávaným na základě výjimek, včetně veřejných zakázek malého
rozsahu. Povinnost archivace je také splněna v případě záznamů o elektronických úkonech
provedených certifikovaným elektronickým nástrojem. Zadavatel používající certifikovaný
elektronický nástroj je tak v komfortní situaci, kdy je řádná archivace presumována zákonem a
zadavatel nemusí řádnost archivace prokazovat a nenese riziko případné ztráty dat vzniklé při
provozu elektronického nástroje. Nový odstavec 3 nevylučuje používání necertifikovaných
nástrojů, ale u těch může být řádnost archivace napadána a zadavatel nese riziko ztráty dat.
Ustanovení nového odstavce 3 také neznamená, že by ukládání dokumentů nemohl
zadavatel provádět jiným způsobem, ale v takovém případě se nemůže odvolávat na právní fikci
zde uvedenou. Účelem nového odstavce tedy není to, že by zadavatel nemohl dokumenty
ukládat jinak než prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, ale pokud tak učiní
je v horší důkazní situaci.
K ustanovení § 219 zákona o uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny
Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce
každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v
dynamickém nákupním systému. To neplatí pro:
a) smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané
hodnoty,
b) smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29
písm. a) až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e), nebo
c) zadavatele, který má povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv podle zákona o
registru smluv nebo na smlouvy, u nichž je zákonem o registru smluv stanovena výjimka
z této povinnosti.
Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího
uzavření. Veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu
zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost
uveřejnění podle odstavce 1. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný
zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v
předchozím kalendářním roce.
Strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku stanoví vyhláškou
Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyjasňuje se vztah mezi uveřejňovací povinností podle zákona
o zadávání veřejných zakázek a uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv. Prioritní je
uveřejňování podle zákona o registru smluv a uveřejňovací povinnost podle zákona o zadávaní
veřejných zakázek dopadá pouze na ty zadavatele, kteří v registru smluv své smlouvy
neuveřejňují. Povinnost uveřejňovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek nemají také
zadavatelé, na které by dopadala některá z výjimek uveřejňování smluv uvedených v § 3 zákona
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o registru smluv. Nebylo by totiž logické, aby v případě legitimní výjimky z uveřejňovací
povinnosti v registru smluv nastupovala povinnost uveřejnění podle zákona o veřejných
zakázkách.
K ustanovení § 252 zákona o vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu
Zadavatel je povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od
jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo
soutěži o návrh, nebo zajistí Úřadu přístup k této dokumentaci uložené v certifikovaném
elektronickém nástroji. Lhůta pro vydání rozhodnutí Úřadu počíná běžet od okamžiku doručení
vyjádření zadavatele a dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie
smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než dojde
k doplnění obecných náležitostí návrhu, označení zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu, čeho
se navrhovatel domáhá. Vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací
dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel
povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu
podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.
Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím
datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.
Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové
schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Části
dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 3 a netextovou
část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu v listinné
podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným
elektronickým podpisem. Z důvodu snížení administrativní náročnosti se umožnuje nahradit
zaslání dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh zpřístupněním této dokumentace
v certifikovaném elektronickém nástroji. Pokud však zadavatel v certifikovaném elektronickém
nástroji dokumentaci uloženou nemá, nebo ji Úřadu nezpřístupní, zůstává mu nadále povinnost
tuto dokumentaci Úřadu zaslat podle pravidel uvedených v dalších odstavcích.
Předložením návrhu novely zákona splní Česká republika zadání Evropské komise.
V rámci legislativního procesu může přitom dojít k drobným úpravám. Dnešní pojednání může
však přispět k přípravě adresátů předpisu (mj. i přípravou jejich interních předpisů a postupů)
a k seznámení se s důvody změn.
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Mikrovýrazy a další fyziologické projevy emocí vyslýchaného a
jejich analýza
Micro-expressions and other physiological manifestations of interrogated
emotions and their analysis
Tomáš Nosek1, Zdeněk Sadílek2
Abstrakt
Článek se zabývá problematikou využití nových metod interpretace neverbálních projevů ve
výslechové praxi. Předkládáme souhrn vědecky verifikovaných informací, které by alespoň
částečně tento postoj změnily. Zaměřujeme se na faktory hodnocení mikrovýrazů a
fyziologických projevů emocí vyslýchaného, mimické projevy emocí vyslýchaného a jejich
specifické znaky, zdroje úniků a klamání vyslýchaného a limity metody čtení mikrovýrazů.
Klíčová slova
Neverbální projevy, výslechová praxe, mikrovýrazy, mimické projevy, emoce, limity metod.
Abstract
The article deals with the use of new methods of nonverbal interpretation in interrogation
practice. We present a summary of scientifically verified information that would at least partially
change this attitude. We focus on factors of evaluation of microcraits and physiological
manifestations of interrogated emotions, mimic manifestations of interrogated emotions and their
specific features, sources of leaks and deception of interrogated and limits of the method of
reading microcracks.
Key words
Nonverbal manifestations, interrogation practice, micro-expressions, mimic manifestations,
emotions, limits of methods.
Faktory hodnocení mikrovýrazů a fyziologických projevů emocí vyslýchaného
Mimika se považuje za nejvýznamnější neverbální prostředek komunikace, který podává
informaci o aktuálním duševním stavu vyslýchaného prostřednictvím výrazu obličeje3, a proto
by se měla analýza mimických výrazů dle mého názoru stát jednou z dalších metod
kriminalistické vědy, která byla převzata z jiného vědního oboru4 (v tomto případě z oboru
psychologie). Analýza a následné vyhodnocení mimických by plnilo hlavní úlohu při posuzování
specifické věrohodnosti výpovědi vyslýchaného, s přihlédnutím k faktu, že psychologie doposud
neprokázala žádné jednoznačné příznaky lži v neverbální komunikaci a že strategie klamání a
předstírání jsou naopak diferenciované a variantní5. Proto by tato analýza měla plnit funkci
odhalování utajených projevů emocí ve tváři vyslýchané osoby, ze které můžeme vyčíst zejména:
 jakou emoci vyslýchaný skutečně cítí (strach, znechucení, vztek, smutek, utrpení, štěstí,
vzrušení, překvapení a pohrdání),
 zda se u vyslýchaného prolíná více emocí (často dvě emoce prožívané současně),
 sílu prožívané emoce (každá emoce může mít jinou intenzitu) 6.
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To, že jsou výrazy ve tvářích univerzální, biologicky stanovené jako výsledek lidské
evoluce, napsal již Charles Darwin7. Jeho prohlášení, tedy že existují univerzální obličejová
vyjádření emocí, potvrdili ve svých studiích Paul Ekman, Karl a Eleanor Heider, a Carroll Izard.
Ekman ve svém výzkumu doložil, co z mimických výrazů ve tváři je univerzální, a v čem se
jednotlivé mimické výrazy pro jednotlivé kultury liší. Univerzálním rysem je tedy typický vzhled
tváře pro jednotlivé primární emoce, lidé různých kultur se však liší v tom, jak se naučili ovládat
vyjadřování emocí ve svých tvářích. Výzkum probíhal tak, že v jednom experimentu byly
univerzitním studentům v USA a v Japonsku promítnuty stresující filmy. Část vymezeného času
sledovali jednotliví respondenti film sami a v další části sledovali film a zároveň mluvili o svém
zážitku s asistentem. Měření skutečných pohybů mimických svalů prokázala, že když byli
Japonci a Američané sami, měli ve tvářích v podstatě stejný výraz. Když však byla přítomna
další osoba, respondenti zapojili kulturní zásady pro ovládání výrazů (tzv. výrazová pravidla),
panovala pouze malá shoda mezi výrazy ve tvářích Japonců a Američanů. Japonci maskovali své
nepříjemné pocity více. V dalším pokusu byly ukázány pozorovatelům z Brazílie, Argentiny,
Chile, Japonska a USA fotografie různých emocí vyjádřených ve tvářích. Pozorovatelé měli
vybrat pro každou zobrazenou fotografii jeden z šesti pojmů vyjadřujících primární emoce.
Stejné výrazy ve tváři vyjadřovaly podle hodnocení respondentů stejné emoce ve všech zemích,
bez ohledu na kulturu či jazyk. V podstatě tentýž experiment nezávisle provedla Carroll Izard 8,
kdy stejné důkazy univerzálnosti byly nalezeny u pozorovatelů v osmi různých kulturách.
I když jsou tedy mimické výrazy pro jednotlivé primární emoce společné, liší se napříč
kulturami přinejmenším ve dvou ohledech:
 to, co vyvolá nebo navozuje emoce,
 odlišnost při snaze kontrolovat nebo řídit vzhled své tváře v daných společenských
situacích9.
Ekman dále zjistil, že lidská tvář dokáže vytvořit přes deset tisíc výrazů, kdy identifikoval
výrazy, které mají největší význam pro vyjádření emocí. Spolu s Friesenem vytvořili Atlas lidské
tváře, který systematicky popisuje (včetně fotografií a video záznamů), jak měřit pohyby lidské
tváře z pohledu anatomie. Ekman se sám musel naučit, jak provádět nejjemnější svalové pohyby
a aby ověřil, že mimický pohyb, který dělá, opravdu provádí určitý sval, vpíchl si pod kůži jehlu
a stimuloval daný sval elektrickým proudem, aby svalovou kontrakci vyvolal. Tuto metodu
v roce 1978 zveřejnili jako Kódovací systém mimiky tváře, tzv. Facial Action Coding System
(dále jen „FACS“). Za použití tohoto systému byl identifikován únik tzv. mikrovýraz 10, tedy
velmi rychlý mimický pohyb trvající méně než pětinu vteřiny, odhalující emoci, kterou se daná
osoba snaží skrýt11. Vyslýchající by si měl v průběhu výslechu všímat především tzv. hotspotů,
tedy náznaků rizikového chování, které se projevují mikrovýrazy nebo plných mimických
výrazů. Důležitý je zejména nesoulad se slovy, hlasem a mimikou dotyčné osoby, které
naznačují, že vyslýchající má hledat vysvětlení. Přítomnost mikrovýrazů tedy znamená, že
člověk pociťuje nějakou emoci, ale pokouší se ji skrýt. Další důležitou informací je, že ne každý,
kdo potlačuje určitou emoci, musí nutně lhát. Je však třeba přijít na to, proč danou emoci
potlačuje. Experti na odhalování lží svou pozornost zaměřují na každý aspekt chování a posuzují
ho v kontextovém souladu, kdy důraz kladou na vnímání hotspotů12.
Mezi nejdůležitější faktory, jak hodnotit výpověď vyslýchaného patří:
7
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konzistence, rozpory či váhání v řeči a sdělení,
změny v chování,
uměle vytvořené masky (maska skrývá emoci a vyslýchaný uměle vytváří emoci, kterou
neprožívá, nejčastěji úsměv),
 mikrovýrazy,
 asymetrie (umělé výrazy bývají asymetričtější než spontánní, upřímné výrazy),
 požitek z podvádění (mísí se zde emoce pohrdání, vzrušení a potěšení),
 volba slov,
 pohyby a postoj těla,
 tón hlasu,
 Othellův omyl (nevinní lidé se často obávají, že jim druzí neuvěří, a proto mají strach,
ačkoliv nic neudělali),
 Duchennův úsměv,
 vina, stud a rozpaky nemají jednoznačné mimické projevy (ačkoliv se nepochybně jedná
o emoce).
I přes skutečnost, že se emoce primárně projevují ve tváři, je pro jejich intepretaci důležité
zahrnout i další složky neverbální komunikace a jejich vzájemný vztah, a to:
 pohledy (zaměření, délka doby bodového pohledu, sled pohledů, celkový objem pohledů,
průměr zornice, četnost pohledů na různá místa),
 kinezika (celkový obraz pohybové činnosti, úklon, přikývnutí hlavou, pohyby rukou,
neúčelné pohyby vyslýchaného),
 tělesný postoj (držení těla, zejména úhel náklonu trupu, zkřížené nebo souběžné nohy,
ruce složené na stůl nebo pod stolem apod.) 13.
V neposlední řadě je třeba vzít při výslechu pracovat při výpovědi vyslýchaného patří
osobnostní rysy vyslýchaného, temperament, rozumová způsobilost a postoj vyslýchaného k
subjektům objasňování trestného činu (tj. především k obětem a svědkům trestného činu) a
osobnostní rysy oběti trestného činu14.
Mimické projevy emocí vyslýchaného a jejich specifické znaky
Pro základní orientaci uvádím mimické projevy jednotlivých emocí.
Mimické projevy překvapení:
 obočí je zvednuté, takže je zakřivené a vysoko,
 kůže pod obočím je napnutá,
 napříč čelem vedou vodorovné vrásky,
 oční víčka jsou otevřená, horní víčko je zvednuté a dolní stažené dolů, bělmo oka (dále
jen „skléra“) se objevuje nad duhovkou a často i pod duhovkou,
 čelist klesá, otevírají se rty, v oblasti úst není žádné napětí nebo tažení15.
Mimické projevy strachu:
 obočí je zvednuté, stažené k sobě,
 vrásky napříč čelem se nalézají v centru (nikoli v celém čele),
 horní víčka jsou zvednutá a odhalují skléru, dolní víčka jsou napnutá a vytažená nahoru,
 ústa jsou otevřená a rty jsou mírně nebo silně napnuté a stažené dozadu.
Mimické projevy odporu (znechucení):
 horní ret se zvedá,
 dolní ret se také zvedá a stahuje se k hornímu rtu, nebo se spouští a mírně vysunuje vpřed,
13
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nos se svrašťuje,
tváře se zvedají,
objevují se linie pod dolním víčkem a víčko se zvedá (ale není napjaté),
obočí se spouští dolů a stahuje s sebou horní víčka,
náznak znechucení může pocházet z mírného vysunutí a zvednutí dolního rtu a mírně
svraštělého nosu.
Mimické projevy pohrdání:
 sevřené, mírně zvednutými koutky úst se sevřenými rty.
Mimické projevy vzteku:
 obočí se stahuje dolů a k sobě,
 mezi obočím se objevují svislé linky,
 dolní víčka se napnou a mohou (i nemusí) se zvedat,
 horní víčka se napnou a mohou (i nemusí) se stáhnout dolů kvůli posunu obočí,
 oči mají upřený, tvrdý výraz a mohou vypadat vypouleně,
 rty mohou mít dvě polohy: a) stisknuté pevně k sobě, s koutky rovnými nebo staženými
dolů b) otevřené, napjaté do tvaru čtverce,
 chřípí může být rozšířené (nejde o zásadní složku, může se objevit i při smutku),
 výraz je nejasný, pokud se neprojeví ve všech třech oblastech.
Mimické znaky smutku:
 vnitřní okraje obočí jsou stažené dolů,
 kůže pod obočím má tvar trojúhelníku, vnitřní okraj míří vzhůru,
 vnitřní okraj horního víčka je zvednutý,
 koutky rtů směřují dolů a rty se chvějí16.
Mimické znaky štěstí
Úsměv může být matoucí, jelikož lidé se mohou usmívat, i když nic radostného
nepociťují, například ze zdvořilosti. Existuje jeden rozdíl, pomocí kterého je možné odlišit
radostný úsměv od jiných úsměvů. Úsměv nám ale přesto vždy řekne (i když jen velmi
nenápadným způsobem), zda pramení z radosti člověka nebo ne. Francouzský neurolog
Duchenne de Boulogne rozlišil upřímný radostný úsměv od ostatních úsměvů a již v roce 1862
napsal: „Emoce upřímné radosti je ve tváři vyjádřena kombinovaným stahem svalů zygomaticus
major (velký lícní sval) a orgicularis oculi (kruhový sval oční). První podléhá vůli, ale druhý se
uvede do činnosti pouze pozitivními emocemi. Předstíraná radost a falešný úsměv nemohou
kontrakci tohoto druhého svalu vyvolat. Sval kolem očí nepodléhá vůli 17. Výzkumy18 částečně
potvrdily Duchennův názor, že kruhový sval oční nedokáže člověk vědomě ovládat. Vůlí se dá
ovládat obtížně pouze část tohoto svalu. Sval se totiž skládá ze dvou částí: a) vnitřní část, která
napíná víčka a pokožku přímo pod nimi b) vnější část, která se táhne kolem celého očního důlku,
stahuje dolů obočí a kůži pod obočím a vytahuje nahoru kůži pod očima a zvedá líce. Douchenne
měl pravdu ohledně vnější části svalu, kterou dokáže vědomě zapojit zhruba 10 % účastníků
studií. Vnitřní část svalu napínající víčka, umí vědomě ovládat každý, a proto její nehybnost
signalizuje falešný úsměv19.
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Zdroje úniků a klamání vyslýchaného
Únik je definován jako bezděčné prozrazení pocitů, které se snaží vyslýchaný skrýt.
Příznak tohoto úniku vyslýchanému říká, že dochází k ovládání mimického výrazu ve tváři, ale
nikoli o jakou skrývanou emoci jde. Jedná se tedy o signál toho, že je něco v nepořádku.
Příkladem může být tzv. poker face, kdy ale tvář vypadá natolik divně, že víme, že neprojevuje
skutečné pocity (příznak klamu). Mezi čtyři aspekty výrazů ve tváři (které je nutné interpretovat
v kontextovém souladu), které signalizují, že daná osoba kontroluje svůj výraz, patří:
 morfologie,
 načasování,
 umístění,
 mikrovýrazy.
Kontextový soulad je míněn tak, že mikrovýrazy mohou mít v různých situacích zcela
odlišný význam. Můžeme mluvit tedy o ovlivňujících faktorech, které kontext vytvářejí:
 povaha konverzační výměny (první setkání, běžná konverzace, formální pohovor,
výslech apod.),
 historie vztahu (co doposud vyšlo najevo, jaká byla povaha předchozího kontaktu mezi
vyslýchajícím a vyslýchaným, co od této interakce očekávají),
 osoba vyslýchaného (objevil se mikrovýraz, když hodnocený člověk mluvil, nebo naopak
když naslouchal),
 soulad se situací (je emoce, která se objeví formou mikrovýrazu v souladu s obsahem
výpovědi nebo naopak odporuje, zapadá mikrovýraz do toho, co říká vyslýchající) 20.
Morfologie
Vyslýchající by měl sledovat, co vyslýchaný dělá v dolní části tváře, především se rty a
linií kolem nosu a dolní částí brady. Když vyslýchaný moduluje výraz ve tváři, při zmírňování a
zintenzivňování vzhledu emoce nejspíš kontroluje svá ústa. Při zmírňování vystrašeného výrazu
ve tváři je třeba omezit pohyb očních víček, obočí a čela. Při falšování výrazů ve tváři se daná
osoba soustřeďuje hlavně na ovládání úst, než očí/rtů či obočí/čela. Pokud falšování znamená
neutralizaci pociťované emoce, tak první, kde zmizí, budou pravděpodobně ústa. Pokud falšování
zahrnuje maskování skutečně pociťované emoce pomocí simulované, opět se vyslýchaný
soustředí na oblast úst. Horní část tváří a dolní víčka se při výrazu vzteku s otevřenými ústy,
kterýmkoli typem znechucených úst, všemi typy šťastných úst, mění nejvíce. Jestliže určitý
svalový pohyb, který tvoří část emocionálního výrazu, je symbol, lidé ho budou pravděpodobně
dobře využívat ke lhaní a není pravděpodobné, že by došlo v této oblasti k úniku. Zda-li jde o
maskování emoce, nebo smíšený výraz, závisí na kontextu, tedy především na tom, co
vyslýchaný říká a dělá21.
Významným obecným principem, který zvyšuje šanci při odhalení skutečně prožívaných
emocí vyslýchaného, je znalost zvláštností v repertoáru mimických výrazů v obličeji konkrétní
osoby22. Dle mého názoru je tedy velmi důležité, aby vyslýchající již v prvotních fázích výslechu
při kontaktu s vyslýchaným získal co nejvíce informací o jeho základní linii mimických výrazů,
které daná osoba používá.
Simulovaný smutek se pravděpodobně projeví v dolní část tváře a také v očích stažených
dolů. Dobrým příznakem simulovaného smutku je absence smutného obočí/čela a horních víček.
20
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Někteří lidé však smutné obočí/čelo neprojeví, i když smutek nepředstírají. U strachu je ale
důležité, že musíte vědět, zda-li pohyb určitého svalu tvoří součást obvyklých mimických výrazů
dané osoby, chce-li vyslýchající odhalit příznak klamání nebo únik. Je-li totiž smutné obočí/čelo
součást interpunkce vyslýchaného, ovlivní to schopnost odhalit simulaci. Málokdo používá
smutné obočí/čelo jako interpunkci, ale vyslýchaný může zmást, když simuluje smutek
zapojením obočí/čela (a horních víček) do svého projevu. Pokud osoba mírní intenzitu smutku,
obočí (čelo a horní víčka) nejspíše vydrží a představují tak únik skutečně prožívané intenzity.
Pokud je smutek používán jako maska, skutečná emoce uniká skrze obočí/čelo23. Překvapení a
jeho simulace není příliš těžká, jelikož pohyby úst i obočí jsou zároveň symbolem překvapení.
Načasování je pravděpodobně nejlepší zdroj příznaku klamu u překvapení, které je simulované.
O jediný příznak klamu a simulovaného překvapení se jedná, pokud je u výrazu absence sice
otevřených, ale neuvolněných očních víček. To ale může být i méně zaujaté překvapení nebo
otřesené překvapení. Jestliže kontext naznačuje, že nejde o méně zaujaté nebo otřesené
překvapení, pak se jedná o příznak klamu. Překvapení v některých případech může sloužit jako
maska pro strach, ale vzhledem k podobnosti zapojení svalů je pravděpodobné, že strach
prosákne. Tzv. osoba s neustále připraveným výrazem může ze zvyku reagovat překvapením na
libovolnou informaci, aby tím zakryla okamžitou emocionální reakci. Příznakem, že se jedná o
masku překvapení, by mělo být načasování, které by mělo být dlouhé24.
Simulace vzteku je charakteristická v tom, že se nemusí projevit žádný jasný příznak
klamu. Lze předpokládat, že do simulovaného vzteku se zapojí obočí/čelo, jelikož se vytváří
velmi snadno a jde o interpunkci. V dolní části tváře se simulace může projevit především
zavřenými ústy se sevřenými rty. Jediným prvkem, který při simulaci může chybět u vzteku, je
napětí dolních víček. Maska vzteku se projevuje v dolní části tváře a v obočí/čele a pouze v
očních víčkách unikne skutečná emoce. Pokud chce vyslýchaný pomocí masky zakrýt vztek,
skutečně pociťovaný vztek může uniknout skrze pevný pohled v očích, stažené obočí a napětí
dolních víček. Znechucení se simuluje snadno, a to z důvodu tří symbolů znechucení (svraštěný
nos, zvednutý horní ret, pozvednutá jedna strana horního rtu). Obočí a čelo hrají ve výrazu
znechucení tak podružnou roli, že si vyslýchající jejich absence ani nevšimne. Pokud tedy
obočí/čelo s výrazem znechucení vydrží potlačení intenzity v dolní části tváře, nejedná se o příliš
zřetelnou známku této emoce. Maska znechucení nejčastěji zakrývá vztek, ale únik lze
zaznamenat v obočí, pokud není obočí pouze staženo dolů, ale je staženo i k sobě. Může se také
projevit upřeným vzteklým pohledem, napjatými víčky společně se znechucením v dolní části
tváře. Pokud vyslýchaný maskuje znechucení, může se stopa překrytého znechucení projevit v
nejlepším případě v mírném zvednutí horního rtu nebo v náznaku svraštění nosu, ale jelikož se
jediný výrazný prvek znechucení objevuje v dolní části tváře, pravděpodobné, že maskování
znechucení bude úspěšné25.
Simulace strachu se projevuje "nasazením" vystrašených úst a vytřeštěných očí.
Vyšetřovatel by se tedy měl zaměřit předně na obočí/čelo, které může signalizovat buď klam,
nebo šokovaný, vyděšený strach, který nezahrnuje obočí. Závisí opět na kontextu. Je třeba
nezapomínat na to, že osoba skutečně pociťující strach nemusí také obočí/čelo zapojovat, jelikož
je to pro ni specifické. Pokud naopak projeví strach pouze v obočí, jedná se o spolehlivý indikátor
strachu. V případě vystrašeného obočí/čela jde o skutečný strach (ať už mírný nebo intenzivní),
ale kontrolovaný. Pokud bude strach použit jako maska, obočí/čelo by se nezapojily a skutečně
prožívaná emoce by se tedy mohla projevit v této oblasti. Pokud se k vystrašenému obočí přidají
šťastná ústa a dolní víčka, je nejpravděpodobnější variantou, že šťastná část výrazu je maska. To
vše musí být vyhodnoceno v kontextu dané situace26.
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Načasování
Ovládání mimických výrazů lze efektivně sledovat, pokud budeme vnímat načasování výrazu
v obličeji, kdy základními otázkami jsou:
 doba nástupu (jak dlouho trvá, než se mimický výraz projeví),
 trvání (přetrvávání, počátek ústupu, změna na jiný),
 doba ústupu (zda otázka zmizí postupně, prudce, či se změní) 27.
Podezření by měly u vyslýchajícího vzbudit výrazy, které se velmi náhle objeví nebo zmizí,
pokud tedy obsah dialogu ve výslechu neodůvodňuje takto náhlou změnu emocí. Podobně by
měly zapadat do probíhajícího hovoru i emoce, které nastupují či mizí postupně, jinak mohou
signalizovat neupřímnost (opět je zde otázka kontextového souladu)28.
Umístění
Mluvíme zde o umístění mimického výrazu v proudu konverzace, kdy je mimický výraz
umístěn vůči slovům, kdy důležitým faktorem je i soulad s pohyby těla. Špatné umístění je
vyjádřeno ve špatném sladění výrazu tváře a pohybů těla, kde je patrně méně volnosti. Jako
příklad lze uvést bouchnutí pěstí do stolu spolu s frází "Už toho mám dost", kdy v případě, že
vyslýchaný projeví výraz ve tváři před nebo po úderu do stolu a nikoli během rány, nejedná se o
synchronizovaný mimický výraz s pohybem těla, tudíž vypadá jako uměle nasazený.29
Limity metody čtení mikrovýrazů
Jedním z limitů metody čtení mikrovýrazů spočívá v tom, že vyslýchající může v
důsledku nedostatku zkušeností nebo odbornosti vyhodnotit správně mikrovýraz a jemu
odpovídající emoci, ale okamžitě si vytváří úsudek (tzv. Othellův omyl) bez vědomí toho, že
emoce mohou mít mnoho příčin. Z hlediska hodnocení pravdomluvnosti je třeba mít k dispozici
delší časový úsek chování,30 což ne v každé výslechové situaci je vyslýchajícímu umožněno.
Takto komplexní analýza klade vysoké nároky na odbornost a schopnosti vyšetřovatele či
přizvaného analytika specializujícího se na čtení mikrovýrazů.
Závěr
V současné době můžeme mluvit o střízlivém postoji k využití nových metod interpretace
neverbálních projevů ve výslechové praxi, a proto bylo jedním z cílů tohoto článku předložit
souhrn vědecky verifikovaných informací, které by alespoň částečně tento postoj změnily.
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Osobitosti vyšetrovania domáceho násilia
Particularities of investigation of domestic violence
Peter Polák1
Abstrakt
Domáce násilie patrí medzi tie spôsoby páchania trestných činov, ktoré svojou osobitosťou vo
všetkých smeroch vyžadujú osobitný prístup, a to aj z hľadiska vyšetrovania jeho jednotlivých
prejavov. Súčasťou osobitnej kriminalistickej charakteristiky domáceho násilia je aj to, že jeho
jednotlivé prejavy majú charakter rôznych trestných činov. Táto skutočnosť tiež ovplyvňuje
osobitný prístup vyšetrovania domáceho násilia najmä z hľadiska dokazovania. Príspevok má
ambíciu osobitosti vyšetrovania jednotlivých prejavov domáceho násilia zistiť.
Kľúčové slová
Domáce násilie, metodika vyšetrovania domáceho násilia, štruktúra metodiky vyšetrovania
domáceho násilia.
Abstract
Domestic violence is one of the concepts of committing crimes, which by its specificity in all
directions, require a distinctive approach, including the investigation of its individual exposures.
Part of the specific criminalistic characteristics of domestic violence is that, its individual
exposures have the character of various crimes. This also affects the specific approach of
investigating domestic violence, particularly in terms of evidence. Peer reviewed article, has the
ambition to identify the specifications of investigating individual exposures of domestic violence.
Key words
Domestic violence, methodology of investigation of domestic violence, structure of the domestic
violence investigation methodology.
Úvod
Vyšetrovanie domáceho násilia je výzvou pre orgány činné v trestnom konaní, a to
v súvislosti s hľadaním efektívnych procesných postupov pri vyšetrovaní trestných činov
spojených s domácim násilím. To si však vyžaduje dôkladné poznanie a realizáciu taktických
postupov a vyšetrovacích úkonov súvisiacich s touto problematikou. Tak isto dôležité
je venovať pozornosť všeobecnej charakteristike a právnej klasifikácii trestnej činnosti spojenej
s domácim násilím, ako nevyhnutným predpokladom uplatňovania taktických postupov
a vykonávania vyšetrovacích úkonov pri jej vyšetrovaní. Nespochybniteľný je význam poznania
príčin a podmienok domáceho násilia, rozbor jeho foriem a spôsobov páchania a utajovania
trestných činov spojených s domácim násilím, psychologický prístup orgánov činných
v trestnom konaní k obetiam domáceho násilia, ako aj účinnosť a spolupráca týchto orgánov
so záujmovými združeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa poskytovaním
pomoci a poradenstva obetiam domáceho násilia, ako aj jeho predchádzaniu. Účelom skúmania
v tomto prípade teda je problematika špecifík vyšetrovania trestných činov súvisiacich
s domácim násilím, trestno-procesné postupy najmä v prípravnom konaní trestnom, špecifiká
týkajúce sa predmetu z rozsahu dokazovania, využitia jednotlivých dôkazných prostriedkov, ako
aj možností eliminácie prejavov domáceho násilia. Predpokladaným výsledkom takéhoto
skúmania je aktuálna a efektívna metodika vyšetrovania rôznych prejavov domáceho násilia,
ktoré majú charakter trestných činov. Štruktúra metodiky vychádza z osvedčenej štruktúry
1
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metodík vyšetrovania jednotlivých trestných činov, podľa takzvanej československej
kriminalistickej školy2. Túto štruktúru tvorí deväť nasledovných častí:
a) kriminalistická charakteristika trestných činov – rozumie sa ňou najmä opis typických
kriminalisticky relevantných znakov, ktoré podstatne ovplyvňujú tvorbu stôp alebo
proces poznávania trestného činu (typická kriminálna resp. vyšetrovacia situácia, typické
spôsoby páchania, typické vlastnosti páchateľov, typické vlastnosti obetí, typické
motívy),
b) typické stopy a opis miest, kde sa nachádzajú – ide o návod na cieľavedomé
vyhľadávanie, zaisťovanie a využívanie týchto stôp,
c) osobitosti predmetu vyšetrovania – ich účelom je predovšetkým opis typických príčin
nedostatkov a komplikácií v postupe vyšetrovania alebo v procese dokazovania,
d) typické podnety na vyšetrovanie a ich osobitosti – obsah tejto časti je zameraný najmä
na to, že u jednotlivých druhov trestných činov sa podnety na ich vyšetrovanie podstatne
odlišujú, od čoho závisí aj ich kvalita a nedostatky,
e) typické vyšetrovacie situácie – táto časť sa zameriava na teoretické modely
zovšeobecnených poznatkov kriminalistickej praxe o situáciách najčastejšie sa
vyskytujúcich v procese vyšetrovania danej skupiny trestných činov,
f) typické počiatočné úkony a ich osobitosti – v tejto časti ide o systém typických
nástrojov riešenia úloh vyplývajúcich z typických počiatočných vyšetrovacích situácií
vzhľadom na systém typických stôp, ktoré zväčša zaraďujeme do kategórie neodkladných
úkonov,
g) typické (typové) vyšetrovacie verzie a osobitosti vytyčovania vyšetrovacích verzií,
plánovania a organizácie vyšetrovania – táto časť obsahuje typické, respektíve typové
hypotetické modely objasňovania príčin kriminalisticky relevantných udalostí,
h) osobitosti následne etapy vyšetrovania – obsah tejto časti je zameraný na uvedenie
a zameranie typických procesných úkonov v etape vyšetrovania po vytýčení
vyšetrovacích verzií, ktoré treba vykonať za účelom preverenia a následného potvrdenia
alebo vylúčenia vytýčených vyšetrovacích verzií,
i) osobitosti zapojenia verejnosti do vyšetrovania a kriminalistickej prevencie – ide
o uvedenie možných foriem a metód zapojenie verejnosti do vyšetrovania, vrátane
možnej pomoci verejnosti obetiam trestných činov, pričom tieto sú u jednotlivých typov
trestných činov značne rozdielne, spravidla závisia od kriminálnej citlivosti verejnosti.
Táto časť obsahuje taktiež možnosti kriminalistickej prevencie , ktoré sú značne
diferencované a pri niektorých trestných činoch takmer žiadne3.
Takže východiskom pre vytvorenie efektívnej a aktuálnej metodiky vyšetrovania
domáceho násilia je naplnenie uvedených častí metodík vyšetrovania relevantným obsahom
vzťahujúcim sa na rôzne možné prejavy domáceho násilia, ktoré majú charakter jednotlivých
trestných činov.
Kriminalistická charakteristika trestných činov domáceho násilia
Pre kriminalistickú charakteristiku domáceho násilia je nevyhnutné vymedziť samotný
pojem domáce násilie. Jednotné a ucelené definovanie pojmu domáce násilie dodnes
absentuje. V domácej i zahraničnej literatúre sa rôznia názory na užšie či širšie, menej alebo
viac všeobecnejšie a podrobnejšie definovanie tohto problému. Všeobecné definície sú síce
univerzálnejšie, no iba ťažko je z nich možné presne určiť, aké konania majú resp. aj do budúcna
môžu mať povahu domáceho násilia. Podrobnejšie definície sa síce tento nedostatok snažia
odstrániť, no vzhľadom na svoju podrobnosť nemôžu obsiahnuť celú problematiku domáceho
2
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násilia. Typickým pre nejednotnosť definovania samotného pojmu domáce násilie je rozlišovanie
domáceho násilia v pravom a odvodenom slova zmysle. Za domáce násilie v pravom slova
zmysle sa často považuje výhradne násilie páchané na ženách. Na násilie v nepravom slova
zmysle sú potom označované všetky ostatné formy domáceho násilia (teda domáce násilie na
ostatných druhoch obetí).
Rôznosť definícií a rôznosť prístupov k domáceho násiliu je zdôvodnená viacerými
faktormi , pričom medzi najvýznamnejšie možno považovať tieto faktory:
 veľká rozmanitosť a tvárnosť domáceho násilia, ktoré môže nadobúdať rôzne formy
a prejavy (z toho dôvodu by každé taxatívne vymedzenie domáceho násilia bolo iba
neprijateľne ohraničujúce, no na strane druhej exemplifikatívny výpočet nerieši otázku,
aké všetky formy konania možno považovať za domáce násilie),
 zužujúce chápanie domáceho násilia (domáce násilie je často chápané výhradne ako
násilie na ženách, pričom sú opomínané ďalšie jeho obete),
 rôzne chápanie a výklad pojmov v rámci domáceho násilia (napr. manželstvo,
partnerstvo, vzťah druha a družky, intímne spolunažívanie),
 sústavne sa posúvajúce hranice vymedzenia kľúčových znakov domáceho násilia (napr.
miesto spáchania trestného činu, formy domáceho násilia a pod.)
 odlišné vnímanie domáceho násilia na nadnárodnej úrovni (násilie na ženách je typickým
násilím v manželskom či partnerskom zväzku, ktorého sa dopúšťa muž na žene, v prípade
registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia takého vnímanie násilia na ženách
neprichádza do úvahy, hoci môže vykazovať všetky jeho znaky).
Podľa čl. 3 písm. b) Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a
domácemu násiliu a o boji proti nemu (takzv. Istanbulský Dohovor)4 sa „pojmom domáce
násilie rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia,
ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo
súčasnými manželmi alebo partnermi, či už páchateľ má alebo v minulosti mal s obeťou
spoločný pobyt.“
O akúsi definíciu pojmu „domáce násilie“ sa pokúsil aj zákon o obetiach kriminality č.
274/2017 Z. z. Tento zákon zaviedol pojem ,,trestné činy domáceho násilia“, ktoré vymedzuje
objektívnou aj subjektívnou podmienkou, pri ktorých sa vyžaduje kumulatívne naplnenie:
a.) objektívna podmienka je vymedzená trestnými činmi v zmysle aktuálne platnej
a účinnej trestnoprávne (hmotnoprávnej) úpravy, v ktorých spôsobe spáchania je vidieť
násilie alebo hrozbu násilia, sú to teda všetky trestné činy spáchané násilím alebo hrozbou
násilia
b.) subjektívna podmienka sa zakladá na okruhu osôb, voči ktorým je tento trestný čin
spáchaný, o trestný čin domáceho násilia ide (za predpokladu splnenia objektívnej
podmienky), ak je spáchaný na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi,
súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi
spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej
domácnosti.
Takto definované domáce násilie však ani z hľadiska objektívnej podmienky a ani
z hľadiska subjektívnej podmienky nevystihuje celú šírku podstaty trestnoprávneho
a kriminalistického hľadiska domáceho násilia. Z tohto pohľadu kriminalistická a aj
kriminologická teória vytvorila rámec pre definíciu domáceho násilia na základe vymedzenia
jeho nasledovných základných znakov, ktoré tento negatívny jav charakterizujú:
 vzťahy blízkeho charakteru a intímnej povahy, pretože domáce násilie ako jav sa
odohráva medzi osobami, ktoré sú v určitom príbuzenskom vzťahu s určitými citovými
väzbami, pričom ide o osoby tvoriace rodinu alebo o inak blízke osoby (manžel 4

Istanbulský Dohovor nebol doteraz Slovenskou republikou ratifikovaný.
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manželka, druh – družka, partner – partnerka, rodičia – deti, starí rodičia – vnúčatá) a
nejde o navzájom cudzie, neznáme osoby,
spoločná domácnosť, pretože obeť a agresor spravidla spoločne bývajú, žijú v jednom
dome či byte, vždy však ide o obydlie, ktoré obeť spravidla nemá možnosť opustiť a to
jednak vzhľadom na nedostačujúce finančné možnosti, alebo z obavy, že agresor obydlie
zničí,
prepojenie subjektov, pretože obeť a agresor sú navzájom veľmi úzko prepojení, čo
vyplýva z ich rodinného (manželského, rodičovského či iného podobného) vzťahu a
vzájomných väzieb, spravidla ide o osoby, ktoré majú spoločné deti, spoločne nakladajú
s vlastným, spoločným majetkom, majú spoločné záujmy, záľuby, niekedy aj pracovné
zameranie a tiež okruh priateľov,
dlhodobosť, pretože domáce násilie nie je jednorazovým útokom, je preň
charakteristická eskalácia počas určitého obdobia, môže ísť o kratšie či dlhšie obdobia,
no trvalosť je pre domáce násilie určujúcim znakom (podľa štatistických údajov sa
ukazuje, že kým obeť – žena vyhľadá pomoc, v rámci domáceho násilia strávi približne
7 a viac rokov),
opakovanosť útokov, pretože pre domáce násilie je typické opakovanie útokov, domáce
násilie predstavuje sústavný, nepretržitý kolobeh útokov, ktoré môžu byť na určité časové
obdobia prerušené fázami zmierenia, udobrovania, sľubov polepšenia a nápravy,
neopakovania útokov a pre obeť obdobím relatívneho pokoja,
stupňujúca sa agresivita, pretože útoky agresora sú s každým ďalším opakovaním
brutálnejšie, domáce násilie spravidla začína menej vážnymi a vo väčšine prípadov
prehliadanými slovnými narážkami a poznámkami na adresu obete, postupne sa pridávajú
viaceré miernejšie fyzické útoky, povaha útokov sa stupňuje z hľadiska závažnosti a tiež
z hľadiska intenzity, pričom vyvrcholí pravým fyzickým, psychickým či sexuálnym
násilím voči obeti, ktoré ohrozuje jej život a aj zdravie, aj z toho dôvodu sa uvádza, že
domáce násilie má špirálový charakter,
skrytosť domáceho násilia, pretože sa viaže na povahu vzťahov medzi obeťou
a agresorom, ide o vzťahy osobné, intímne a celkovo súkromné, do ktorých verejnosť
nevidí a štát do nich môže zasahovať iba minimálne, domáce násilie sa vo väčšine
prípadov odohráva za zatvorenými dverami domova, súčasná teória trestného práva,
kriminalistiky a kriminológie sa od tohto znaku stále viac odpútava a nepovažuje ho už
za typický, nepochybne k domácemu násiliu dochádza najčastejšie v uzavretých
priestoroch domov či bytov, no môže sa odohrávať aj na verejne dostupných miestach,
pred očami priateľov, kolegov,
ťažké postihovanie a kontrolovanie - domáce násilie vo väčšine prípadov nie je
vystavené verejnej prezentácii, najčastejšie sa odohráva v súkromí, v domoch, v bytoch,
aj z toho dôvodu je akýkoľvek zásah do tohto prostredia náročný, vzhľadom na ochranu
súkromia a nedotknuteľnosť obydlia je potrebné rešpektovať uzavretú povahu týchto
inštitúcií, dovolené zásahy sú skutočne iba minimálne a na preukazovanie, dokazovanie
násilia a jeho riešenie sú veľmi obmedzené,
asymetrický model vzťahov, pretože pre domáce násilie je typické, že sa prejavuje
bezvýhradnou mocou, silovým postavením agresora na jednej strane a úplnou
bezmocnosťou obete na strane druhej, obeť je dlhodobo udržiavaná v závislom,
podriadenom, nerovnomernom postavení voči agresorovi a toto postavenie obete si
agresor priamo vynucuje,
pokračovací charakter násilia, pretože domáce násilie je typické tým, že pretrváva aj
po tom, čo obeť od agresora odíde, unikne alebo bude vyslobodená, veľmi výrazne
tomuto pretrvávaniu násilia aj po odchode obete resp. po rozchode (rozvode) napomáha
spoločný majetok, spoločné deti a iné skutočnosti, ktoré ešte obeť s agresorom spájajú,
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deti sa veľmi často stávajú prostriedkom ďalšieho týrania a ubližovania zo strany agresora
voči obeti5.
V súvislosti s vymedzením pojmu s vymedzením pojmu domáce násilie treba
jednoznačne uviesť, že právny poriadok Slovenskej republiky definíciu tohto pojmu, odhliadnuc
od nedostatočného vymedzenia v zákone o obetiach trestných činov, nepozná. Taktiež v tejto
súvislosti treba zdôrazniť, že o domácom násilí možno hovoriť iba v tých prípadoch, v ktorých
je vzťah medzi násilníkom a obeťou kvalifikovaný ako vzťah medzi blízkymi osobami podľa §
127 ods. 4 a 5 Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon, v znení neskorších
predpisov, ďalej len ako „Trestný zákon“ alebo „TZ“ )6.
Z hľadiska kriminalistickej charakteristiky domáceho násilia je dôležité aj vymedzenie
základných foriem domáceho násilia a spôsobov páchania domáceho násilia. V tejto
súvislosti možno na základe poznatkov teórie a aplikačnej praxe hovoriť o týchto formách
a spôsoboch páchania domáceho násilia:
a) základné formy domáceho násilia
 Fyzické násilie, ktoré zanecháva spravidla (pri určitej intenzite útokov) viditeľné stopy
na fyzickej schránke obete a to vo forme telesných, fyzických poranení. Ide o útoky
namierené voči fyzickej integrite jedinca, ktorého dôsledkom je ublíženie na zdraví alebo
ťažká ujma na zdraví, v niektorých prípadoch smrť.
 Psychické alebo emocionálne násilie, ktoré sa označuje aj ako neviditeľné násilie,
nakoľko jeho stopy na tele obete nie sú viditeľné, keďže vznikajú v oblasti psychiky obete
a dotýkajú sa psychickej stránky, emocionality a stability. Je veľmi ťažko navonok
rozpoznateľné, často iba zo správania a reakcií obete. Vzhľadom na absenciu dôkazov na
tele obete je ťažko preukázateľné a v trestnom konaní dokázateľné.
 Sexuálne násilie, ktoré sa prejavuje obmedzovaním osobnej slobody v otázkach
intímneho života a prezentujú ho nútené formy sexuálneho styku, či iné sexuálne
praktiky, ktoré sú odmietané obeťou resp. sú rôznymi formami násilia vynucované. Má
síce povahu fyzického násilia, no vzhľadom na svoje osobitosti sa vyčleňuje ako
samostatná forma. Sprievodným javom je násilie psychické.
 Sociálne násilie, resp. sociálna izolácia, ktoré sa prejavuje v podobe kontroly a
obmedzovanie sociálnych kontaktov. V pravom slova zmysle ide o sociálnu izoláciu
obete, odoberanie telefónu, kontrola hovorov a správ, zabraňovanie v prístupe ku
komunikačným technológiám, obmedzovanie styku s rodinou, príbuznými či priateľmi.
 Ekonomické násilie, resp. ekonomická kontrola, ktoré predstavuje z normy
vybočujúce správanie spočívajúce v kontrolovaní alebo odnímaní finančných
prostriedkov obete, nútenie obete k tomu, aby násilníka finančne zaisťovala apod.7
b) spôsoby páchania domáceho násilia
 násilie na ženách, ktoré predstavuje akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia, ktorý
spôsobí, alebo by mohol spôsobiť telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie
žien vrátane hrozby takýmito činmi, zastrašovania alebo úmyselného obmedzovania
5

Porovnaj POLÁK, P. a J. KUBALA. Repetitórium kriminalistiky. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 79;
POLÁK, P. a M. TITTLOVÁ. Kompendium kriminológie. Bratislava: Wolters Kluwer, s. 44 a 45.
6
Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec
a manžel, iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by
újmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú (§ 127 ods. 4 TZ). Blízkou osobou sa
na účely trestných činov vydierania podľa § 189, znásilnenia podľa § 199 ods. 2, sexuálneho násilia podľa § 200
ods. 2, sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 2, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208,
nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 2, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a alebo financovania
terorizmu podľa § 419c ods. 2 rozumie aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba,
ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v
spoločnej domácnosti (§ 127 ods. 5 TZ).
7
POLÁK, P. a J. KUBALA. Repetitórium kriminalistiky. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 91.
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slobody, a to vo verejnom aj súkromnom živote. Ide o najfrekventovanejší druh
domáceho násilia, pričom môže nadobúdať všetky jeho formy. Historicky je násilie na
ženách rodovo podmienené. Jeho pretrvávaniu napomáhajú aj rodové stereotypy, ktoré
sú v našej spoločnosti hlboko zakorenené. Historicky je totiž podmienené vnímanie ženy
ako menej cennej a menej právnej osobnosti, ktorá bola podriadená mužovi. Muž
predstavoval hlavu rodiny, rozhodoval o jej chode a osude. Žene v tomto modely patrila
podriadená úloha a povinnosť poslúchať a rešpektovať mužove rozhodnutia.
 násilie na deťoch, pričom deti ako obete domáceho násilia predstavujú druhú
najpočetnejšiu skupinu obetí. Aj keď sa rodina a rodinné prostredie javí z pohľadu
dieťaťa ako bezpečné, nie je tomu tak. Týranie detí sa vyskytuje vo všetkých
spoločenských vrstvách a na všetkých úrovniach spoločnosti. Podstatne viac však
objavuje:
 v rodinách so zlou finančnou situáciou,
 v sociálne slabých rodinách,
 v rodinách s nízkymi príjmami a vyššou nezamestnanosťou,
 pri deťoch rodičov s nižším vzdelaním,
 pri rodinách s vysokým počtom detí,
 v prípadoch, ak rodičia dieťa priamo nechceli,
 ak dieťa trpí zdravotným postihnutím či iným zdravotným handicapom,
 ak ťažko zvládnuteľné či hyperaktívne.
Deti sa môžu stať nie len priamymi, ale aj nepriamymi obeťami domáceho násilia. Deti
ako priame obete domáceho násilia sú priamym predmetom fyzických, psychických, sexuálnych
či sociálnych foriem násilia. Typickou formou násilia je zanedbávanie detí, ktoré predstavuje
súčasť syndrómu CAN (syndróm týraného a zanedbávaného dieťaťa). Vo väčšine prípadov sú
vylúčené formy ekonomického násilia. Deti sú aj nepriame obete domáceho násilia v prípadoch,
kedy domáce násilie či už to na matke (žene) alebo na inom členovi rodiny sledujú. Taktiež sa
za nepriame obete považujú v prípade, ak osoba povinná starostlivosťou o ne nie je schopná
v dôsledku útokov v rámci domáceho násilia sa o ne postarať. Domáce násilie na deťoch má
pritom veľmi negatívne dopady. Ovplyvňuje ich riadny fyzický, psychický i sexuálny vývoj
a predstavuje základ agresívneho a násilného správania sa. Dieťa si osvojuje násilné modely
správania sa a v budúcnosti ich opakuje či už voči svojmu okoliu, voči priateľom, partnerom,
voči svojim deťom a pod. Nebezpečný je najmä transgeneračný prenos násilia a výmena úloh
agresora a obete.
 násilie na mužoch, pre ktoré je typické, že muži sa obeťami domáceho násilia stávajú
iba veľmi ojedinele, v minimálnom percente prípadov. Reálna situácia v tomto prípade je
podstatne odlišná, nakoľko domáce násilie na mužoch je vysoko latentné. Muži
vzhľadom na svoju biologickú povahu a podstatu si odmietajú násilie zo strany manželky,
partnerky či družky priznať a nie to ešte o ňom verejne hovoriť. Násilie na mužoch,
ktorého sa dopúšťajú ich partnerky, manželky či družky vonkoncom nie je teda tak
ojedinelé, ako sa vo výskumoch a prieskumoch uvádza. Žena v pozícii agresorky
vystupuje podstatne rafinovanejšie a premyslenejšie. Uvedomuje si, že nedisponuje
potrebnou fyzickou silou a z toho dôvodu hľadá iné formy násilia vo vzťahu k mužovi.
Najtypickejšie vo vzťahu k mužom je psychické a sexuálne násilie. O dôvodoch tohto
násilia sa veľmi často polemizuje. Okrem potreby dominancie ženy možno poukázať aj
na ekonomické resp. majetkové či sexuálne motívy tohto správania sa.
 násilie na senioroch, ktoré zahŕňa také formy správania sa, ktorých sa voči seniorom
dopúšťajú ich deti. Za zlé zaobchádzanie s nimi sa všeobecne považuje akékoľvek
úmyselné konanie, ktorého podstatou je neuspokojovanie základných a prirodzených
potrieb seniorov (zanedbávanie), ale taktiež aj všetky prejavy a správanie sa, ktoré môže
starému človeku fyzicky alebo po psychickej stránke ublížiť alebo spôsobiť akúkoľvek
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ujmu (fyzické, psychické násilie). Za najčastejšie dôvody domáceho násilia sa považujú
dôvody majetkové. Popri tomto je potrebné poukázať aj na náročnosť starostlivosti
o seniora a na problémové zvládanie všetkých psychických i fyzických ochorení, ktoré sú
pre tento vek typické.
 násilie páchané na osobách so zdravotným postihnutím alebo iným zdravotným
hendikepom, ktorým páchateľ zasahuje obeť v mnohých oblastiach jej života – fyzické
a psychické násilie, spoločenský život, styk s rodinou a priateľmi, výkonnosť
v zamestnaní. Obeť môže trpieť stresom a traumou, strachom, neistotou, depresiami,
stratou sebavedomia, závislosťou, pocitmi beznádeje a bezmocnosti, ale aj poškodením
fyzického zdravia a v krajných prípadoch môže v dôsledku násilia páchateľa aj zomrieť8.
Pre náležité pochopenie domáceho násilia z pohľadu osobitostí postupov pri jeho
vyšetrovaní, je dôležité poznať aj takú jeho charakteristickú vlastnosť, ako je cyklickosť
domáceho násilia. Cyklickosť domáceho násilia spočíva v tom, že násilné a iné súvisiace
udalosti sa opakujú a majú často veľmi podobný až rovnaký priebeh. Takýto cyklus môže na
začiatku trvať aj rok, no neskôr sa výrazne skracuje. Spomínané udalosti tak vytvárajú akýsi
začarovaný kruh násilia , ktorý prechádza štyrmi hlavnými fázami:
a) fáza narastania napätia - v domácnosti narastá napätie, obete majú pocit, že sa asi niečo
stane. Veľmi často však tento pocit potláčajú a nechcú mu uveriť. Na začiatku sa v tejto
fáze vyskytujú menšie incidenty verbálneho, emocionálneho či fyzického charakteru. Ich
intenzita a frekvencia pomaly narastá. Obeť sa snaží, aby svojim správaním nevyvolala
ďalší incident a spravidla príčiny tohto stavu hľadá vo svojom správaní. Táto fáza môže
trvať od niekoľko minút až po niekoľko mesiacov,
b) fáza akútneho incidentu násilia - v tejto fáze sa nahromadené napätie uvoľní a prevalí.
Prichádzajú do úvahy všetky druhy násilia (facky, bitky, nadávky, kopanie, zastrašovanie
a pod.),
c) fáza popierania - obeť sa snaží ospravedlniť agresora, obviňuje samu seba a hľadá
príčiny správania agresora v iných vonkajších okolnostiach,
d) fáza medových týždňov – násilník sa správa kajúcne, ospravedlňuje sa za svoje násilné
správanie, sľubuje, že sa to nebude opakovať a presviedča obeť, že zase bude všetko
dobré. Táto fáza však prechádza do opätovného násilia a kruh sa uzatvár9.
Súčasťou kriminalistickej charakteristiky je aj posúdenie jednotlivých prejavov
domáceho násilia z hľadiska trestného práva hmotného. Konaním, ktoré má charakter
domáceho násilia možno naplniť znaky skutkových podstát viacerých trestných činov uvedených
v osobitnej časti Trestného zákona. Pre náležité trestnoprávne posúdenie konania páchateľov
domáceho násilia je potrebné poznať nielen znaky skutkových podstát týchto trestných činov,
ale poznať aj význam pojmov, ktoré sú súčasťou týchto znakov. Je len prirodzené, že
najzávažnejším trestným činom súvisiacim s domácim násilím je trestný čin týrania blízkej
osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona. Ako už vyplýva zo samotného názvu
uvedenej skutkovej podstaty základným terminologickým pojmom je týranie. Týranie je zlé
zaobchádzanie s blízkou osobou alebo zverenou osobou, pričom toto sa vyznačuje vyšším
stupňom hrubosti a bezcitnosti ako aj určitou trvalosťou. U blízkej alebo zverenej osoby pritom
nemusia vzniknúť následky na zdraví, ide však o konanie, ktoré týraná osoba pociťuje ako ťažké
príkorie. Fyzickým alebo psychickým utrpením rozumieme také telesné alebo duševné bolesti,
ktoré majú vplyv na obvyklý spôsob života týranej osoby a netrvajú iba krátky, prechodný čas10.
Pojem blízka osoba je vysvetlený na inom mieste kriminalistickej charakteristiky domáceho
násilia. Osobou zverenou do starostlivosti alebo dozoru sa na účely tohto zákona rozumie
8
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osoba, ktorá je vzhľadom na svoj vek alebo zdravotný stav alebo z iného dôvodu na základe
rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu na základe zmluvy zverená inému, aby vo svojej
domácnosti alebo v zariadení určenom na tento účel alebo inde na ňu dozeral, staral sa o ňu,
zaopatroval ju alebo ju vychovával“ (§ 127 ods. 8 TZ). Vysvetliť treba aj pojmy starostlivosť
a výchova, pričom platí, že ich nemožno vykladať príliš reštriktívne. Maloleté deti sú síce
v starostlivosti a výchove rodičov, avšak vzhľadom na povinnú školskú dochádzku alebo
prípravu na budúce povolanie žijú prechodne mimo domova a so súhlasom rodičov sú zverené
do starostlivosti a výchovy iných (učiteľov a vychovávateľov v školských alebo učňovských
internátoch). Teda ani stav dočasnej alebo prechodnej starostlivosti, prípadne výchovy
nevylučuje posúdenie konania podľa trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa
§ 208 Trestného zákona.
O týranie ide vtedy, ak páchateľ nepriaznivo pôsobí na telesný a psychický stav blízkej
alebo zverenej osoby. Páchateľ svojím zlým zaobchádzaním musí prejaviť hrubší stupeň
surovosti a bezohľadnosti a okrem toho jeho konanie musí obsahovať aj znak istej trvalosti, aj
keď sa nevyžaduje, aby išlo o sústavné konanie11. Pre naplnenie znaku kvalifikovanej skutkovej
podstaty závažnejší spôsob konania, konkrétne surový alebo trýznivý spôsob podľa ustanovenia
§ 138 písm. c) Trestného zákona, musí ísť o konanie, ktoré sa vymyká z rámca obvyklého pri
väčšine trestných činov tohto druhu napr. pálenie rúk dieťaťa nad plameňom sporáka, sviečky,
opakované bitie s hlbokými modrinami, ktoré sa nezahoja v bežnom čase apodobne.12 Týranie
môže byť aj pasívnej povahy, napríklad formou závažného nezáujmu o maloleté deti,
nevšímavosti a nedostatku starostlivosti. Zanedbávaním možno rozumieť nedostatočnú
starostlivosť, ktorá vedie k vážnemu poškodeniu vývoja dieťaťa. Zanedbávaním starostlivosti je
neposkytnutie plnohodnotnej stravy, ošatenia, lekárskej starostlivosti, izolácie od okolitého
prostredia. Ďalej sem patrí aj ponechávanie detí bez dozoru. Zanedbávanie môže byť spôsobené
nepriaznivou sociálnou situáciou rodičov, zlými bytovými podmienkami, rozvrátenou rodinou,
alkoholizmom. Osobitnú pozornosť treba venovať vysvetleniu pojmu zanedbávanie a týranie
seniorov. Uvedenému násiliu sú vystavení predovšetkým slabší a závislí seniori, ktorí kvôli
nerozhodným citovým vzťahom so svojim príbuznými nahlásia prípad domáceho násilia iba
výnimočne. Má viaceré formy a to fyzickú, psychickú sexuálnu, ekonomickú a sociálnu. Fyzické
násilie sa prejavuje voči starým ľuďom nielen bitím a týraním takého človeka, ale aj nešetrným
zaobchádzaním pri dennej starostlivosti ako je umývanie, obliekanie, podávanie jedla apod., tiež
vo forme šikanovania alebo ničenia osobných vecí, vyhrážania a zastrašovania, zákazu
stretávania sa s priateľmi a s ďalšou rodinou, urážania a ponižovania pred ostatnými ľuďmi.
Páchateľmi takéhoto násilia sú často vlastné deti a vnuci starých ľudí.
S domácim násilím môže súvisieť aj trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360
Trestného zákona, a to za predpokladu, že sa ho páchateľ dopúšťa na chránenej osobe, ktorá
s ním žije v spoločnej domácnosti. Chránenou osobu sa podľa Trestného zákona rozumie dieťa,
tehotná žena, blízka osoba, odkázaná osoba, osoba vyššieho veku a chorá osoba (§ 139 TZ).
Odkázanou osobou sa na účely Trestného zákona rozumie osoba, ktorá svojou výživou,
výchovou, hmotným alebo iným zaopatrením alebo starostlivosťou je odkázaná na páchateľa (§
127 ods. 9 TZ). Nebezpečné vyhrážanie spočíva vo vyhrážaní páchateľa inej osobe smrťou,
ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, a to za predpokladu, že to u takejto osoby
vzbudí dôvodnú obavu z ich uskutočnenia. Pod inou ťažkou ujmou sa môže rozumieť napr.
vyhrážanie sa spôsobením škody veľkého rozsahu alebo zničením veci vysokej umeleckej
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hodnoty, ku ktorej má poškodený vzťah alebo vyhrážanie sa spôsobením ťažkej ujmy na zdraví
osobe blízkej poškodenému13.
S domácim násilím môžu súvisieť aj ďalšie trestné činy a to trestný čin úkladnej vraždy
podľa § 144 Trestného zákona, trestný čin vraždy podľa § 145 Trestného zákona, trestný čin
ublíženia na zdraví podľa §§ 155 a 156 Trestného zákona, trestný čin vydierania podľa § 189
Trestného zákona, trestný čin znásilnenia podľa § 199 Trestného zákona, trestný čin sexuálneho
násilia podľa § 200 Trestného zákona, ako aj trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201,
§ 201a a § 201b Trestného zákona. Všetky spomenuté trestné činy súvisia s domácim násilím
za predpokladu, že sa ich páchateľ dopustí na chránenej osobe, ktorá s ním žije v spoločnej
domácnosti. Všetky trestné činy súvisiace s domácim násilím môžu byť spáchané aj
z osobitného motívu, t. j. z pomsty so sexuálnym motívom alebo v úmysle zakryť alebo uľahčiť
iný trestný čin (pozri § 140 TZ).
Trestné činy motivované domácim násilím z hľadiska trestného práva hmotného,
môžeme deliť podľa významu chráneného záujmu na niekoľko skupín:
a) trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie, kde možno zaradiť najmä
trestný čin:
Nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 Trestného zákona
Objektom je záujem ochraňovať pred nebezpečnými vyhrážkami a objektívna stránka
spočíva vo vyhrážkach páchateľa, ktorým môže byť ktokoľvek, inej osobe, a to buď smrťou,
ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou. Tieto vyhrážky musia byť prejavené takým
spôsobom, že vzbudzujú dôvodnú obavu z ich uskutočnenia. Nevyžaduje sa, aby ten, proti komu
vyhrážky smerujú, bol osobne prítomný pri vyhrážaní. Postačí, ak páchateľ adresuje vyhrážku
poškodenému takým spôsobom, že vie, že sa o tejto vyhrážke poškodený dozvie, napr.
prostredníctvom inej osoby.
b) trestné činy proti rodine a mládeži, kde možno zaradiť najmä trestný čin:
Týranie blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona
O týranie ide vtedy, ak páchateľ nepriaznivo pôsobí na telesný a psychický stav blízkej
alebo zverenej osoby. Páchateľ svojím zlým zaobchádzaním musí prejaviť hrubší stupeň
surovosti a bezohľadnosti a okrem toho jeho konanie musí obsahovať aj znak istej trvalosti, aj
keď sa nevyžaduje, aby išlo o sústavné konanie14. Pre naplnenie znaku kvalifikovanej skutkovej
podstaty – závažnejším spôsobom konania – surovým a trýznivým spôsobom podľa § 138 písm.
c) Trestného zákona musí ísť o konanie, ktoré sa vymyká z rámca obvyklého pri väčšine
trestných činov tohto druhu napr. pálenie rúk dieťaťa nad plameňom sporáka, sviečky,
zapaľovača, opakované bitie s hlbokými modrinami, ktoré sa nezahoja v bežnom čase15.
Páchateľmi sú často citovo narušené osobnosti, u ktorých sa nevybudoval k deťom normálny
rodičovský vzťah a k svojim partnerkám kladný citový vzťah. Sú citovo chladní, pričom sa svoje
konanie pokúšajú racionalizovať, zdôvodniť si ho. Páchatelia nie sú schopní kontrolovať ich
impulzy k násiliu, býva u nich hlboko zakorenený pocit nespokojnosti, hnevu a podráždenosti.
Mnohí z nich mali v detstve skúsenosti s týraním alebo zneužívaním. Môže však ísť aj
o primitívne osobnosti, ktoré majú zníženú empatiu – schopnosť vcítenia sa ako aj nerozvinuté
vyššie city. Trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona
sa dopustí ten „kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo
výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie najmä:
 bitím, kopaním, údermi, spôsobovaním rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním,
pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu
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alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré
ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,
 bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku, alebo odopieraním
nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania,
výchovy alebo vzdelávania,
 nútením k žobrote alebo k vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž
alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav, alebo spôsobilej
poškodiť jej zdravie,
 vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie alebo,
 neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať.“
Páchateľ je stíhaný podľa kvalifikovanej skutkovej podstaty uvedeného trestného činu ak
spácha vyššie uvedený čin a:
 spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť,
 z osobitného motívu,
 hoci bol v posledných dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo
z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo
 závažnejším spôsobom konania,
 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.
c) trestné činy proti životu a zdraviu, kde možno zaradiť najmä tieto trestné činy:
Úkladná vražda a vražda podľa §§ 144 a 145 Trestného zákona
Predmetom útoku je iba živý človek, ktorým je už dieťa v okamihu, keď prestalo byť
ľudským plodom, a ďalej dospelý človek do okamihu smrti v biologickom zmysle. Objektívnu
stránku charakterizuje usmrtenie človeka (pri úkladnej vražde s vopred uváženou pohnútkou),
ktoré je možné spáchať konaním, ale aj opomenutím takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa
okolností a svojich pomerov povinný. Páchateľom trestného činu vraždy môže byť ktokoľvek.
Ide o úmyselný trestný čin. Usmrtenie nemusí nastať ako následok jednorazového konania
páchateľa, ale môže ísť o dlhodobé, postupné konanie (napr. pravidelné podávanie jedu obeti).
V prípade, že sa páchateľ dopustí trestného činu vraždy na blízkej osobe, Trestný zákon
stanovuje pre tento prípad vyššiu trestnú sadzbu.
Ublíženie na zdraví podľa §§ 155-156 Trestného zákona
Medzi najčastejšie vyskytujúce sa formy páchania domáceho násilia možno zaradiť
fyzické napadnutia s následkom ľahkej ujmy na zdraví. Ustanovenia Trestného zákona upravujú
dve formy úmyselného ublíženia na zdraví. V prípade použitia ustanovenia § 155 sa vyžaduje
úmyselné spôsobenie ťažkej ujmy inej osobe. Ťažkou ujmou na zdraví sa rozumie „len vážna
porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je zmrzačenie, strata alebo podstatné zníženie
pracovnej spôsobilosti, ochromenie údu, strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového
ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu, zohyzdenie, vyvolanie potratu alebo usmrtenie
plodu, mučivé útrapy, ale bo porucha zdravia trvajúca dlhší čas“ (§ 123 ods. 3 TZ). Ide
o úmyselný trestný čin, pričom stačí zistenie, že páchateľ vedel, že svojím konaním môže
spôsobiť obeti ťažkú ujmu a bol s tým uzrozumený, čo možno usúdiť predovšetkým z povahy
použitej zbrane, zo spôsobu a intenzity vykonania útoku, z pohnútky a tiež z toho, proti ktorej
časti tela smeroval útok. V prípade spáchania trestného činu ublíženia na zdraví podľa
ustanovenia § 156 Trestného zákona sa vyžaduje úmyselné ublíženie na zdraví inému. Ublížením
na zdraví sa rozumie „také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske
vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý
spôsob života poškodeného“16.
d) trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, kde možno zaradiť najmä trestné
činy:
16
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Vydieranie podľa § 189 Trestného zákona
Objektom vydierania je slobodné rozhodovanie človeka. Objektívna stránka, konanie
spočíva v tom, že páchateľ neoprávnene núti inú osobu, aby niečo konala, opomenula alebo
strpela, a koná pritom násilím, hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy. Čin je dokonaný násilným
konaním, resp. hrozbou. Nevyžaduje sa, aby páchateľ dosiahol svoj zámer. Pod hrozbou násilia
chápeme hrozbu takého násilia, ktoré má byť vykonané ihneď, a to v tom prípade, ak sa obeť
nepodvolí páchateľovej vôli. Hrozba sa môže týkať aj blízkych osôb obeti alebo jej majetku. Pod
hrozbou inej ťažkej ujmy sa rozumie napr. hrozba vážnej ujmy na dobrej povesti, na cti.
Znásilnenie podľa § 199 Trestného zákona
Trestného činu znásilnenia podľa § 199 sa dopustí ten, kto „násilím alebo hrozbou
bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť“.
„Objektom tohto trestného činu je právo ženy slobodne rozhodovať o svojom pohlavnom živote.
Predmetom útoku v oboch alternatívach jeho spáchania je osoba ženského pohlavia. Nezáleží na
spôsobe života ženy, na jej povesti, ani na tom, či ide o ženu pohlavne nedotknutú. Môže ísť aj
o ženu s ktorou páchateľ v minulosti mal pohlavný styk, prípadne s ňou žije v manželstve alebo
ako druh.“
Sexuálne násilie podľa § 200 Trestného zákona
Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto donúti muža alebo ženu k orálnemu, análnemu
styku alebo k iným sexuálnym praktikám, a to násilím alebo jeho hrozbou, alebo kto využije
bezbrannosť obete na spáchanie takého činu. Objektom takého činu je právo rozhodovať sa
slobodne o svojom pohlavnom živote, a to platí u muža aj u ženy. Premetom útoku je osoba
akéhokoľvek pohlavia.
Sexuálne zneužívanie podľa § 201 Trestného zákona
Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť
rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije.
Sexuálne zneužívanie podľa § 201a Trestného zákona
Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej
služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom
trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie
je dieťaťom. Z dikcie skutkovej podstaty tohto trestného činu vyplýva, že páchateľom môže
byť len osoba v čase spáchania činu staršia ako osemnásť rokov.
Sexuálne zneužívanie podľa § 201b Trestného zákona
Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov v
úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo
sexuálnom zneužití, hoci sa na nich takéto dieťa nemusí priamo zúčastňovať, alebo kto umožní
také jeho zneužitie.
Sexuálne zneužívanie podľa § 202 Trestného zákona
Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto pohne dieťa k mimomanželskej súloži alebo ho
iným spôsobom sexuálne zneužije, ak
a) je takéto dieťa zverené do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,
b) ide o detskú prostitúciu, alebo
c) zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, potrestá
sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Ku kriminalistickej charakteristike domáceho násilia patrí aj charakteristika osobnosti
páchateľov domáceho násilia a charakteristika osobnosti obetí domáceho násilia.
Čo sa týka charakteristiky osobnosti páchateľov domáceho násilia ide spravidla
o mužov, a to manželov, resp. partnerov, asi tak v 90 % evidovaných prípadov domáceho násilia.
Páchateľ je vždy v partnerskom vzťahu s obeťou. Spravidla ide o osobu agresívneho charakteru,
často aj o alkoholika a nezamestnaného. Typická je aj frustrácia a zakomplexovanosť , a to
vzhľadom na neúspešnosť v spoločenskom a pracovnom uplatnení.
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V prípade charakteristiky osobnosti obetí domáceho násilia ide v absolútnej väčšine
o ženy (asi v 90 % e vidovaných prípadov domáceho násilia). Obeť má spravidla skúsenosti
z agresívneho správania aj z minulosti. Vo väčšine prípadov obetí domáceho násilia sa prejavuje
určitá forma závislosti na páchateľovi (žena na materskej, bez príjmu, vlastného bývania...). Pre
obete domáceho násilia je typické prehnané láskavé správanie a vystupovanie, nízke
sebavedomie, zakríknutosť a poddajnosť. U väčšiny obetí sa prejavuje zľahčovanie správania
agresora, ako aj časté návraty k agresorovi.
Typické stopy a opis miest, kde sa nachádzajú
Typickými kriminalistickými stopami, ktoré vznikajú pri trestnej činnosti, ktorá má
charakter domáceho násilia, sú pamäťové stopy, materiálne stopy, stopy násilia na tele obete,
stopy násilia na psychike obete a iné stopy, vytvorené v tejto súvislosti. Pamäťové stopy sú
fixované predovšetkým vo vedomí obetí domáceho násilia. Menej početnými, ale predsa len
reálnymi pamäťovými stopami sú stopy vytvorené vo vedomí svedkov, pričom ide predovšetkým
o rodinných príslušníkov, susedov , kolegov a ošetrujúcich lekárov obetí. Prichádzajú do úvahy
aj takzvaní nepriami svedkovia – svedkovia z počutia, pričom spravidla ide o pedagogických
a výchovných pracovníkov detí z rodín kde sa vyskytuje domáce násilie, alebo o sociálnych
pracovníkov , ktorí sa starajú o deti, prípadne o prestárle alebo zdravotne postihnuté osoby.
Napokon sú to aj pamäťové stopy vo vedomí páchateľov domáceho násilia. Významnými
stopami sú materiálne stopy, a z nich najmä stopy biologické, najmä krvné stopy, kúsky tkanív
– kože, vlasy, chlpy, ejakulát, prípadne iné telesné tekutiny, či výlučky. Tieto sa nachádzajú na
miestach kde došlo k násiliu, na nástrojoch použitých na páchanie násilia, alebo na tele obete či
na tele páchateľa. Medzi významné stopy domáceho násilia patria stopy násilia na rôznych
častiach tela obete domáceho násilia, ktoré môžu mať rôzny charakter, najmä podliatiny,
modriny, škrabance, zlomeniny, vrátane starších neevidovaných už zrastených zlomenín. Medzi
stopy domáceho násilia možno zaradiť aj stopy na psychike obetí , ktoré vie v rámci vyšetrenia
zistiť a zaistiť znalec – psychológ, prípadne psychiater. Tieto stopy sa môžu vyskytovať nielen
na psychike priamo týranej obete, ale aj na psychike osôb, ktorí sa zdržujú v tej istej domácnosti
(napríklad v prípade týrania manželky manželom, deti). Medzi takzvané iné stopy možno zaradiť
zvukové, obrazové, prípadne obrazovo-zvukové nahrávky prejavov domáceho násilia,
vyhotovené obeťou, napr. pomocou smartfónu, fotoaparátu alebo videokamery. Pamäťové stopy
zisťujú, zaisťujú a dokumentujú pomocou metód kriminalistickej taktiky (procesných úkonov)
orgány činné v trestnom konaní. Materiálne stopy, stopy násilia na tele obetí, stopy násilia na
psychike obetí a iné stopy zisťujú, zaisťujú a skúmajú orgány činné v trestnom konaní
v spolupráci so znalcami – expertmi v príslušných odvetviach.
Osobitosti predmetu vyšetrovania
Osobitosti predmetu vyšetrovania pri domácom násilí sú podmienené najmä
osobitosťami, ktoré sa týkajú predmetu dokazovania. Osobitosti predmetu dokazovania tvoria
právne relevantné skutočnosti, od ktorých je priamo závislé rozhodnutie vo veci. Oblasť
trestných činov súvisiacich s domácim násilím je svojím charakterom pomerne rôznorodá.
Jednotlivé skutkové podstaty týchto trestných činov však majú aj spoločné znaky, hlavne
týkajúce sa objektov napadnutia a subjektov trestných činov. Preto predmet dokazovania pri
trestnom stíhaní trestných činov domáceho násilia tvoria skutočnosti najmä nasledovné
skutočnosti. Vo všeobecnosti platí, že v prípade trestných činov domáceho násilia sa dokazujú
tie isté základné skutočnosti, ako je to aj v prípade iných trestných činov. Dokazuje sa, či sa stal
skutok, ktorý vykazuje znaky trestného činu, to znamená – či vôbec ide o trestný čin, ak áno
o aký trestný čin ide, či ho spáchal obvinený, z akých pohnútok. Okrem toho je potrebné
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dokazovať podstatné okolnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie osobných pomerov páchateľa,
ako aj umožňujúce určiť následok a výšku škody spôsobenej trestným činom, miesto, čas
a spôsob jeho spáchania a okolnosti, ktoré viedli k trestnej činnosti alebo umožnili jej spáchanie.
Špecificky je potrebné objasniť aj ďalšie okolnosti, a to najmä okolnosti týkajúce sa rodinného
života obete a páchateľa, ich partnerských vzťahov, výchovných vzťahov, zvykov,
psychologického stavu a sexuálneho života. Skúmať treba genézu manželskej krízy, príčiny
narastania agresivity páchateľa, prípadne motívy zinscenovaného trestného činu a vierohodnosť
výpovedí. Okrem toho treba v jednotlivých špecifických prejavoch domáceho násilia zamerať
dokazovanie nasledovným spôsobom:
Predmet dokazovania pri trestnom čine týrania blízkej osoby a zverenej osoby je
zameraný hlavne na tieto skutočnosti:
 akou formou a akým spôsobom bolo vykonané týranie osoby, akú dobu,
 či týranie bolo uskutočnené osobou, ktorú poškodená označila ako páchateľa,
 aké boli motívy konania páchateľa,
 aké sú priťažujúce, prípadne poľahčujúce okolnosti páchateľa, jeho inteligenčný kvocient
/IQ),
 aké sú následky týrania, aké boli obeti spôsobené škody (aj sťaženie spoločenského
uplatnenia),
 či sa páchateľ snažil zakryť následky trestného činu a akým spôsobom,
 či sú svedkovia týrania a ak áno, z akých dôvodov neoznámili trestný čin, alebo nezasiahli
na obranu obete17.
Vyskytujú sa aj iné okolnosti ktoré treba dokazovať. Pri znásilnení manželky (družky)
alebo sexuálnom násilí sa dokazujú tieto skutočnosti:
 či bolo vykonané násilie zo strany manžela (druha), ak áno, akého bolo charakteru
(fyzické, psychické, využitie bezbrannosti),
 aké boli partnerské pomery poškodenej a páchateľa do vykonania skutku,
 aké boli motívy konania páchateľa,
 aké sú priťažujúce, poľahčujúce okolnosti páchateľa,
 aké sú následky znásilnenia, spôsobená škoda,
 ako poškodená prejavovala vážne mienený odpor,
 či sú nejakí svedkovia znásilnenia, ako reagovali18.
Predmet dokazovania pre sexuálnom zneužívaní vlastných aj nevlastných detí je
zameraný na tieto skutočnosti:
 či ide o využitie závislosti poškodenej osoby na páchateľovi,
 za akých okolností k zneužívaniu došlo, či bolo vykonané násilie zo strany otca –
páchateľa, ak áno, akého bolo charakteru (fyzické, psychické, využitie bezbrannosti),
 spôsob sexuálneho zneužívania,
 akým spôsobom bola táto trestná činnosť zakrývaná,
 ako dlho trvalo sexuálne zneužívanie, či sa dieťa niekomu zverilo,
 či matka zneužívaného dieťaťa vedela, alebo tušila o zneužívaní,
 aké boli vzťahy poškodeného dieťaťa a páchateľa do vykonania skutku,
 aké boli motívy konania páchateľa,
 sexuálna orientácia páchateľa, jeho vzdelanie, IQ, sociálne postavenie.
Osobitosti predmetu dokazovania sa týkajú aj zanedbávania a týrania seniorov, ktoré
má viaceré formy – najčastejšie fyzickú, psychickú, ekonomickú a sociálnu. Jeho špecifickosťou
17
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je, že pretrváva dlhodobo. Fyzické násilie znamená vo vzťahu k starším ľuďom nielen bitie
staršieho človeka, ale aj nešetrné zaobchádzanie pri každodennej starostlivosti. Násilie na
starších osobách vykazuje aj znaky vyhrážania a zastrašovania, zákazu styku s priateľmi
a s ďalšou rodinou, urážania a ponižovania. Preto sa pri týraní seniora dokazujú hlavne tieto
skutočnosti:
 či bolo vykonané násilie zo strany príbuzného, ak áno, akého bolo charakteru (fyzické,
psychické, využitie bezbrannosti),
 aké boli vzájomné vzťahy obete a páchateľa do vykonania skutku,
 aké boli motívy konania páchateľa,
 aké sú priťažujúce, poľahčujúce okolnosti páchateľa,
 aké sú následky týrania,
 či sú svedkovia týrania, ako reagovali.
Predmet dokazovania pri týraní hendikepovaných osôb je zameraný na tieto
skutočnosti:
 či ide o využitie závislosti poškodenej osoby na páchateľovi,
 za akých okolností k týraniu prišlo, či bolo vykonané násilie zo strany príbuzného alebo
opatrovateľa, ak áno, akého bolo charakteru (fyzické, psychické, využitie bezbrannosti),
 spôsob týrania,
 akým spôsobom bola táto trestná činnosť zakrývaná,
 ako dlho trvalo týranie, či sa hendikepovaná osoba niekomu zverila,
 či matka zneužívaného dieťaťa vedela, alebo tušila o zneužívaní,
 aké boli vzťahy obete a páchateľa do vykonania skutku,
 aké boli motívy konania páchateľa,
 rodinná anamnéza páchateľa, jeho vzdelanie, IQ, sociálne postavenie.
Typické podnety na vyšetrovanie a ich osobitosti
Vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s domácim násilím sa vykonáva spravidla na
základe trestného oznámenia poškodenej osoby – obete alebo osoby blízkej, príbuznej. Môže to
však byť aj sused, lekár, škola, pracovník sociálneho odboru úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny. Oznámenia sú vykonávané vo väčšine prípadov následne po spáchaní tohto trestného
činu, avšak časté sú aj oneskorené oznámenia. O prijatí trestného oznámenia podaného
poškodeným vydá prokurátor alebo policajt poškodenému písomné potvrdenie (§ 196 ods. 1
Trestného poriadku). Stáva sa pomerne často, že domáce násilie nie je oznámené vôbec.
Nezávisle na tom, či obeť trestné oznámenie podá alebo nepodá, policajt sa má snažiť zlepšiť jej
bezpečnostnú situáciu a spolu s obeťou sa pokúsiť zhodnotiť, či je jej situácia natoľko
nebezpečná, že je potrebné jej premiestnenie do azylového domu, vyhľadanie podpory
u priateľov, rodiny alebo profesionálnych inštitúcií alebo využitie zákonných možností pre
vynútenie odchodu násilníka z domu (§ 27a zákona o Policajnom zbore – vykázať z bytu alebo
domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou sobou a aj z jeho bezprostredného
okolia osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie,
slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby). Súčasťou vykázania
zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní
od vykázania. Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať
sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov19. Policajt, resp. príslušník
policajného zboru je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na vydanie
neodkladného opatrenia podľa § 324 Civilného sporového poriadku, na základe ktorého môže
19
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byť lehota vykázania zo spoločného obydlia predĺžená. Doručením návrhu na neodkladné
opatrenie počas vykázania zo spoločného obydlia sa trvanie vykázania predlžuje až do
nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu. Útvar Policajného zboru poskytne ohrozenej
osobe súčinnosť pri doručovaní návrhu na vydanie neodkladného opatrenia. O týchto
oprávneniach policajt oznamovateľa trestného činu domáceho násilia - ohrozenú osobu v rámci
poučenia upovedomí (§ 27a ods. 9 zákona o Policajnom zbore).
Typické vyšetrovacie situácie
O typických vyšetrovacích situáciách možno v prípade domáceho násilia hovoriť z dvoch
uhľov pohľadov. Môže ísť o vyšetrovacie situácie z pohľadu možného počiatočného skutkového
vzťahu , ale môže ísť aj o vyšetrovacie situácie z pohľadu vzťahu medzi páchateľom a obeťou
domáceho násilia.
Z pohľadu možného počiatočného skutkového stavu môže ísť o tieto počiatočné
vyšetrovacie situácie:
a) skutok sa stal, spáchala ho konkrétna osoba, jej totožnosť je známa a preto ďalšie
vyšetrovanie je zamerané na preukázanie spáchania skutku a vznesenie obvinenia,
b) skutok sa stal, spáchala ho konkrétna osoba, jej totožnosť je známa, ale miesto jej pobytu
nie je známe, preto je ďalšie vyšetrovanie zamerané na zistenie miesta pobytu páchateľa,
pátranie po ňom,
c) zistené informácie nenasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, preto je ďalšie
vyšetrovanie zamerané na potvrdenie alebo vyvrátenie týchto počiatočných informácií.
Z pohľadu vzťahu medzi páchateľom a obeťou domáceho násilia môže ísť o tieto
vyšetrovacie situácie:
a) Páchateľ je s obeťou v manželskom, partnerskom vzťahu, resp. sú osobami blízkymi
podľa § 127 ods. 4 Trestného zákona. Spúšťacím momentom týrania často býva v týchto
prípadoch akútny stres páchateľa vyvolaný často profesionálnou, resp. spoločenskou
neúspešnosťou, nezamestnanosťou, chronickým ochorením, alkoholovou alebo inou
závislosťou, materiálnou nedostatočnosťou, sociálnou izolovanosťou, chudobou,
stiesnenými bytovými podmienkami a pod., ktoré vedú nielen k vlastnej nespokojnosti,
ale aj k hľadaniu vinníka za existujúci neutešený a stresujúci stav, ktorým sa vo väčšine
prípadov stáva práve blízka osoba. Táto sa vzápätí stáva obeťou verbálnej agresie.
Demonštráciu sily, prejav pocitu moci a nadradenosti nad obeťou možno vidieť
v sociálnej a ekonomickej závislosti obetí od páchateľov, čo poskytuje veľký priestor na
páchanie tzv. ekonomického týrania. Nedostatok finančných prostriedkov tiež
zapríčiňuje, že obeť zotrváva v spoločnej domácnosti a trpí prejavy týrania páchateľa.
Príčinu páchania násilia je možné hľadať u samotného páchateľa, v jeho psychických
dispozíciách a povahových črtách, v prípadoch kde hlavnú rolu zohráva motív žiarlivosti,
čo sa odráža i v spôsobe týrania obete, najmä neustálym sledovaním, vyhrážaním,
vyvolávaním strachu alebo stresu, fyzickým napadnutím apod. V prípade, že obeťou
týrania (v jeho rôznych podobách) sa stala bývalá manželka (manžel) páchateľa,
dôvodom konania páchateľa môžu byť i nevysporiadané majetkové vzťahy, vyplývajú
z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nevyriešené spory týkajúce sa zverenia
maloletých detí do výchovy, určenie vyživovacej povinnosti a pod. V takýchto prípadoch
je základným problémom nútené spolužitie bývalých partnerov v spoločnej domácnosti
i po rozvode manželstva a ich neschopnosť vyriešiť si bytovú situáciu. Na mužoch je
týranie páchané najčastejšie psychickou formou.
b) Páchateľ je rodič, resp. iná dospelá osoba, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy, resp.
starostlivosti. Základom telesného týrania, resp. východiskom k nemu býva často telesný
trest, ktorý je ešte takmer všeobecne považovaný za prijateľný výchovný prostriedok.
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Rodičia sa prostredníctvom neho usilujú zdisciplinovať dieťa, usmerniť jeho
temperamentné alebo povahové črty, dosiahnuť požadované správanie, resp. zabrániť
opakovaniu jeho nežiadúcich prejavov. V dôsledku istej adaptácie dieťaťa na telesný trest
vzniká potreba zvyšovať nielen jeho frekvenciu, ale i intenzitu. Tým vzniká možnosť
prekročenia istej neviditeľnej hranice, za ktorou trest už prestáva byť trestom a stáva sa
týraním. Zanedbávanie dieťaťa predstavuje mnohotvárny a mnohodimenzionálny jav. Ide
o spôsob týrania, ktorý sa vyskytuje relatívne najčastejšie. Zanedbávaním treba chápať
akýkoľvek nedostatok starostlivosti, ktorý dieťaťu spôsobuje závažnú ujmu na zdraví,
vývoji a živote, alebo ho chronicky ohrozuje. Nie sú primerane uspokojené základné
potreby dieťaťa, ako neposkytnutie adekvátnej lekárskej starostlivosti, bývania, výživy,
ošatenia hygieny, vzdelania, ochrany pred nebezpečenstvom úrazu. Zanedbávanie sa
môže prejaviť v dvoch rovinách, ako čiastočné zanedbávanie, t.j. v určitej oblasti života
a potrieb dieťaťa a ako úplné zanedbávanie vo všetkých základných sférach jeho života20.
Osobitnou formou psychického týrania je verbálna agresia. Ide o komunikáciu
používajúcu rôzne nadávky zamerané na zníženie sebavedomia dieťaťa, jeho opakované
pomenovanie nevhodnými menami pred rôznymi ľuďmi, ide o jeho podceňovanie,
zosmiešňovanie, permanentné vyzdvihovanie jeho chýb a nedostatkov, porovnávanie jeho
výkonov s úspešnými, resp. výkonnejšími súrodencami, vrstovníkmi, spolužiakmi, absencia
zhodnotenia vynaloženého úsilia a pochvaly za dosiahnuté výsledky a prejavené úsilie.
Akcentovanie orientácie na výkon a úspešnosť, vlastné našej súčasnosti, vedie k vzniku celkom
nového spôsobu psychického týrania. Dieťa je ohrozované prehnaným úsilím rodičov o dobrú
výchovu dieťaťa. V tomto prípade ide neraz o výchovný program, vchádzajúci viac z potrieb
rodičov a vychovávateľov než z potrieb záujmov samotného dieťaťa. Ich výchova dieťa ubíja
neúnosnými požiadavkami a úlohami. Objektom týrania sa stávajú deti, ktoré si vzhľadom na
svoj telesný alebo duševný stav vyžadujú väčšiu pozornosť a starostlivosť, väčšiu pomoc
i intenzívnejšiu opateru. Veľmi vážnym spôsobom týrania dieťaťa je jeho zámerné vystavovanie
vplyvu látok spôsobilých poškodiť jeho zdravie. Môže sa jednať o dlhodobé podávanie pre dieťa
nevhodných liekov, rozličných chemických prostriedkov. Nízke sociálne postavenie vedie
páchateľov v úmysle zadováženia finančných prostriedkov k núteniu obetí žobrať.
a)
Páchateľ a obeť sú deti – súrodenci.
Typické situácie, pri ktorých môže dochádzať k rôznym spôsobom týrania medzi deťmi
možno vidieť v ich vekovom rozdiele, fyzickej a psychickej vybavenosti, v príbuzenskom
vzťahu (nevlastní súrodenci). Ide napr. o komplikované situácie, v ktorých sa ocitávajú
prvorodené deti, ktoré zažívajú frustráciu „zosadenia z trónu“ mladším súrodencom, ktorému je
poskytovaná väčšia starostlivosť a pozornosť. Príčinu, kedy sa z dieťaťa stáva páchateľ, možno
vidieť v týraní jeho samotného, kedy týrané dieťa sa identifikuje s agresívnym rodičom,
vychovávateľom, spolužiakom, od ktorých prijíma a osvojuje si týrajúce vzory správania.
b)
Páchateľmi sú osoby, ktoré sú vo vzťahu k dospelým obetiam ich deťmi a vnukmi.
K takýmto prípadom dochádza dosť často v rodinách neúplných, iba sjedným rodičom.
Zároveň sa však môže premeniť v tyrana, ktorý rozhoduje ovšetkom dianí v rodine. Napr. syn,
ktorý je častým svedkom arogantného chovania otca k matke, sa k nej môže začať správať
rovnakým spôsobom. Agresívnym chovaním voči rodičom sa často vyznačujú deti, ktoré nemajú
súrodencov. K častým situáciám týrania dospelých rodinných príslušníkov deťmi dochádza
v prípadoch ich drogovej, alkoholovej závislosti i závislosti v oblasti patologického hráčstva,
následkom čoho dochádza najmä k ekonomickej forme týrania. K špecifickému spôsobu týrania
dochádza v prípade, keď je dieťa použité ako nástroj týrania jedného z partnerov proti druhému
partnerovi, s ktorým je v konflikte. Z dôvodu, aby takto zmanipulované dieťa negatívne pôsobilo
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(ponižovaním, pohŕdavým správaním, citovým vydieraním a pod.) na druhého partnera, najmä
na jeho už aj tak narušenú psychiku.
c) Obeťou sú staré a hedikepované osoby a páchateľmi ich rodinní príslušníci resp.
osoby, ktorým boli zverené do starostlivosti.
Z pohľadu trestného práva chápeme seniora ako sobou vyššieho veku, ktorou sa rozumie
osoba staršia ako šesťdesiat rokov (§ 127 ods. 3 TZ). Seniorov ako obete trestného činu možno
chápať ako zdravých í seniorov žijúcich bežným životom, ako znevýhodnených seniorov
(osamelosť, zlá finančná situácia), ako telesne chorých alebo telesne postihnutých seniorov,
a ako duševne chorých seniorov21. Pojem hendikepovaná osoba je synonymom pojmu zdravotne
postihnutej osoby. V trestnom práve hendikepovaná osoba spadá pod pojem chorá osoba, ktorou
sa rozumie „osoba, ktorá v čase činu trpí fyzickou chorobou alebo duševnou chorobou, aj keď
prechodnou, bez ohľadu na to, či je dočasne práceneschopná, ako aj osoba so zmenenou
pracovnou schopnosťou, invalidná osoba alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom
intenzita takej choroby alebo postihnutia zodpovedá ťažkej ujme na zdraví“ (127 ods. 6 TZ).
Imobilná alebo mentálne narušená osoba je natoľko závislá, že psychický, resp. aj fyzický prejav
týrania zo strany násilnej osoby toleruje do krajnosti, pretože obava pred osamelosťou je natoľko
dominantná, že starý človek je pripravený znášať príkoria a krivdy až do konca života. Psychická
porucha alebo zlý zdravotný stav, imobilita starého človeka rozvíjajú vnútorné napätie, depresiu
až negatívny vzťah opatrovateľa k objektu ošetrovania. Starý človek sa pre mladších členov
rodiny stáva nechceným, ba až príťažou, najmä s postupným nárastom potrieb závislej starej
osoby. Dochádza zo strany páchateľa najmä k psychickej forme týrania, kedy je obeť neustále
ponižovaná, pohŕdavo sa s ňou zaobchádza. Potenciálnu skupinu páchateľov tvoria osoby, ktoré
za účelom vyriešenia svojej bytovej otázky sa zaviažu k povinnosti doopatrovať starého človeka.
Typické počiatočné úkony a ich osobitosti
Počiatočnými neodkladnými úkonmi pri trestných činoch súvisiacich s domácim
násilím sú:
a) výsluch osoby oznamovateľa, ktorá dáva podnet k začatiu vyšetrovania,
b) lekárska prehliadka tela poškodeného a páchateľa,
c) podľa typu domáceho násilia aj obhliadka miesta činu,
d) zadržanie podozrivého.
Ad a) Do úvahy prichádzajú výsluchy týchto typov poškodených osôb:
Výsluch dospelej poškodenej osoby
Mimoriadne dôležité je nadviazať s poškodenou psychologický kontakt uskutočnený
individuálnym prístupom, závislým aj od jej správania. V tomto „kontaktnom rozhovore“ je
potrebné poškodenú upozorniť-poučiť o jej právach a povinnostiach v trestnom konaní a zároveň
odpovedať na jej otázky, týkajúce sa priebehu prípravného konania a konania súdneho. Je
potrebné s trpezlivosťou, chápavým postojom a pokojným vystupovaním vytvoriť atmosféru,
ktorá poškodenej uľahčí popísanie trestného činu. Je vhodné nechať najprv poškodenú voľne
vyrozprávať celý priebeh udalosti. Potom prichádza na rad systematické kladenie otázok,
dôležité je ponechať tok spomínania na poškodenej. Vyšetrovateľ, ktorý prerušuje tok
spomínania poškodenej otázkami, narušuje jej sústredenie. Dlhým výsluchom sa znižuje
koncentrácia poškodenej a tým aj kvalita výpovede, preto je potrebné urobiť vo výsluchu krátku
prestávku. Vo výsluchu sa objasňujú nasledujúce okolnosti:
 osobné a rodinné pomery poškodenej, kedy začali nezhody medzi ňou a jej partnerom,
ako sa vyvíjala agresia muža,
 či a v akej miere partner požíva, alebo požíval alkoholické nápoje, drogy,
21
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ako s ňou partner zaobchádzal, akou formou sa prejavovalo psychické násilie, fyzické
a iné násilie, podrobný popis spôsobeného násilia, popis zranení, či má aj v súčasnej dobe
zranenia alebo stopy po zraneniach,
 ak voči nej partner pácha ekonomické násilie, napr, obmedzuje ju v prístupe
k spoločnému majetku, neposkytuje jej financie na vedenie domácnosti zakazuje jej
pracovať,
 či boli deti prítomné pri jej týraní, prípadne či boli prítomné iné osoby,
 kedy a komu sa o týraní zdôverila,
 či bola v minulosti so zraneniami vzniknutými týraním na lekárskom vyšetrení a či
oznamovala na polícii prípadne na sociálnom odbore napadnutie zo strany partnera,
 ak došlo k znásilneniu alebo sexuálnemu násiliu, ako ju muž napadol, čo hovoril ako sa
správal, akým spôsobom sa bránila, aké stopy násilia ostali na jej tele, aké stopy po jej
obrane mohli ostať na tele alebo odeve partnera,
 aký odev mala v tom čase na sebe, kde sa nachádza a či je v pôvodnom stave,
 v prípade vydierania presne popísať jeho priebeh, účinky, č a komu sa s touto vecou
zdôverila,
 ak boli týrané aj deti, či bola svedkom ich týrania, presný popis a následky konania
manžela voči nim,
 či boli na ošetrení, ich momentálny fyzický a psychický stav,
 či a kde oznamovala týranie detí mužom,
 či má znalosť o tom, kde sa muž nachádza v súčasnej dobe22.
V prípade, že ide o týranú ženu, ktorá sa nechce po výsluchu vrátiť domov v obavách
o svoj život, pretože páchateľa sa polícii nepodarilo zadrať, je vhodné ju upozorniť na možnosť
dočasného pobytu v azylovom dome v krajskom meste a dať jej telefonický kontakt na tzv.
krízovú linku príslušných občianskych združení.
Výsluch seniora ako obete domáceho násilia sa najčastejšie týka trestného činu týrania
blízkej osoby a zverenej osoby, avšak popri týraní môže násilník spáchať aj iný trestný čin.
Z taktického hadiska treba nechať seniora spontánne vyrozprávať celý priebeh týrania, ktoré
obvykle trvalo dlhší časový úsek. Výsluchom sa objasňujú nasledujúce okolnosti:
 osobné a rodinné pomery obete, kedy začali nezhody medzi ňou a páchateľom
(páchateľmi), ako sa vyvíjala jeho agresia,
 ako s ňou páchateľ zaobchádzal, akou formou sa prejavovalo psychické násilie, fyzické
a iné násilie, podrobný popis spôsobeného násilia, popis zranení, či má aj v súčasnej dobe
zranenia, alebo stopy po zraneniach,
 ak voči nej páchateľ pácha ekonomické násilie, napr. obmedzuje ju v prístupe k jej
majetku, je potrebné popísať obdobie, mieru násilia, dôsledky,
 či boli ďalšie osoby zo spoločnej domácnosti prítomné jej týrania, prípadne či
boliprítomné iné osoby,
 kedy a komu sa o týraní zdôverila,
 či bolo v minulosti so zraneniami vzniknutým týraním, na lekárskom vyšetrení
a oznamovala na polícii prípadne na sociálnom odbore napadnutie zo strany páchateľa,
 v prípade vydierania presne popísať jeho priebeh, účinky, či a komu sa s touto vecou
zdôverila,
 ak bol týraný aj partner obete, presný popis a následky konania páchateľa voči nim,

22

KONRÁD, Z. a D. BANGO. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících s domácím násilím. Praha:
Policejní akademie ČR, 2007, s. 32.

261

 či boli na ošetrení, ich momentálny fyzický a psychický stav23.
Výsluch dieťaťa ako poškodeného
V týchto prípadoch si výsluch dieťaťa vyžaduje individuálny prístup, podmienený
špecifickými vlastnosťami detí a stavom ich psychiky. Základom je nadviazanie primeraného
kontaktu. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý môže ovplyvniť relevantnosť výsluchu, je riziko
ovplyvnenia dieťaťa zo strany vypočúvajúceho. Čím sú deti mladšie, tým sú viac ovplyvniteľné,
a preto sa vyšetrovateľ musí vyvarovať sugestívnych otázok dávaných dieťaťu a unáhlených
reakcií na odpovede. Pred výsluchom vyšetrovateľ poučí maloletú osobu primerane k jej veku.
U mladistvých sa vykonáva zákonné poučenie svedka, u obetí týrania aj poučenie poškodeného.
Niet pochýb, že prítomnosť detského psychológa pri výsluchu je pozitívna. Dieťa ako objekt
domáceho násilia vyšetrovateľ vypočúva k nasledujúcim otázkam:
 aké sú pomery v jeho rodine,
 ako sa k nemu chovajú rodičia,
 kto z rodičov ho trestá,
 ak ho trestá otec, ako mu ubližuje a či o tom vie matka, a ako reaguje,
 kedy mu otec alebo matka, prípadne obaja rodičia začali ubližovať, akým spôsobom,
 či sa niekomu zdôverilo,
 aké násilie voči nemu otec, matka, súrodenec používajú a kedy sa tak stalo naposledy,
 ak ho otec, matka nútia žobrať, akým spôsobom,
 ak mu rodičia nechcú dávať jesť, šatiť ho, ako sa to odohráva,
 ak sa niektorý z rodičov, súrodencov vyhráža, aký spôsobom,
 ak ho nútia ťažko pracovať, akým spôsobom a čo musí robiť,
 ak mu dávajú piť alkoholické nápoje, navádzajú na fajčenie podrobné okolnosti,
 ako sa chovajú rodičia k jeho súrodencom,
 ak rodičia týrajú aj jeho súrodencov, čo o tom vie povedať,
 ak ho týrajú súrodenci, otázky zamerať ako pri násilí od rodičov24.
Ak je dieťa sexuálne zneužívané otcom alebo matkou, otázky treba klásť týmto spôsobom:
 „Je niečo, čo robí otec (mama) len s tebou?“
 „Robí otec (mama) niečo, čo sa ti páči?“
 „Robí otec (mama) aj niečo, čo sa ti nepáči?“
 „Robí otec (mama) niekedy niečo s tebou, čo sa ti nepáči?“
 „Hráva sa otec (mama) niekedy s tebou nejaké hry a aké?“
 „Čo sa deje, keď sa kúpeš?“
 „Ako sa o teba ocko (mama) stará, keď je mama (ocko) v práci?“
Dieťa ako svedok domáceho násilia vypovedá na nasledovné otázky:
 aké sú vzťahy medzi matkou a otcom, prípadne k jeho súrodencom,
 ak bolo svedkom, že otec bil matku, kedy sa tak stalo a ako sa to odohrávalo,
 ako často dochádza medzi rodičmi k hádkami, bitke a čo sa vtedy deje,
 ako prebiehala roztržka, ktorej bol svedkom naposledy, čo robil otec, čo robila matka,
 ako sa po roztržke k nemu správala mama, otec, čo mu hovorili,
 ak otec bráni matke vychádzať z domu, čo o tom vie,
 ak sa otec vyhráža matke, všetko, čo o tom vie,
23
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ak sú týraní jeho súrodenci, tak otázky sa kladú podľa formy tárania25.
Ak je vykonávaný v súvislosti s domácim násilím výsluch svedka, ktorý je dieťaťom
(osoba mladšia ako osemnásť rokov), je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 135 ods.
1 a 3 Trestného poriadku26. A ak je ako svedok vypočúvaná osoba ako obzvlášť zraniteľná obeť
, potom treba zvoliť postup podľa § 134 ods. 4 a 5 Trestného poriadku27.
Ad b) Prehliadka tela
Prichádza do úvahy u obetí domáceho násilia, ktoré v dôsledku týrania utrpeli zranenia,
prípadne boli sexuálne zneužité alebo znásilnené. Prichádza však do úvahy aj prehliadka tela
páchateľa. Rozdeľujeme ju na dve etapy:
 prehliadka šatstva (u znásilnenia, sexuálneho zneužitia a sexuálneho násilia), kde sa
zisťujú biologické stopy: spermie, krv, sliny... zaisťujú sa celé odevy,
 prehliadka tela zameraná na zdravotný a telesný stav obete , na možné stopy násilia na
tele, ako napr. hematómy, odreniny, ranky, prítomnosť spermií v pošve a pod.
Prehliadku tela vykonáva lekár, ktorý zaisťuje biologický materiál, pričom o prehliadke
tela vystaví lekársku správu. V prípade zadržania páchateľa je postup obdobný, pretože aj on
môže mať na tele rôzne poranenia, modriny, telesné výlučky a iné biologické stopy.
25
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Ad c) Obhliadka miesta činu
Vykonanie obhliadky miesta činu prichádza do úvahy iba pri niektorých druhoch
trestných činov súvisiacich s domácim násilím. Ide o trestné činy vraždy, znásilnenia,
sexuálneho násilia, pohlavného zneužívania a ublíženia na zdraví, pri ktorých môžu byť aj na
mieste činu zisťované a zaisťované materiálne stopy.
Ide predovšetkým o biologické stopy ako krv, spermie, chlpy, vlasy zaistené z tela obete,
prípadne aj z tela páchateľa. Je potrebné zaistiť ako biologickú stopu aj výter spod nechtov
páchateľa. V prípadoch sexuálneho zneužívania dievčat sa za nechtami prstov na rukách
páchateľa môže nachádzať aj vaginálny sekrét. Odevy páchateľa môže byť roztrhané
a obsahovať stopy spermií, krvi a slín. Je dôležité vykonať mimoriadne precízne obhliadku
miestnosti, kde došlo k trestnému činu. Môže to byť lôžko, kreslo, ale aj koberec, na ktorých sa
zaisťujú krvné stopy, stopy spermií, vaginálny sekrét, chlpy, vlasy a pod. Kriminalistický technik
z výjazdovej skupiny nemá dostatočnú výbavu na to, aby z nich sám zistil relevantný biologický
materiál, ktorý môže tvoriť biologické stopy. Preto je potrebné, aby technik zaistil na expertízne
skúmanie celú prikrývku a matrac, prípadne kreslo, či koberec. Ak je to možné, je vhodné aby sa
obhliadky miesta činu zúčastnil aj expert na kriminalistickú biológiu z Kriminalistického ústavu
PZ.
Typické (typové) vyšetrovacie verzie a osobitosti vytyčovania vyšetrovacích verzií,
plánovania a organizácie vyšetrovania
V prípade trestných činov súvisiacich s domácim násilím ide o trestnú činnosť, kde je
páchateľ od začiatku známy. Vzhľadom na špecifickosť trestnej činnosti je však aj pri známom
páchateľovi potrebné vytvoriť a overiť vyšetrovacie verzie za účelom objasnenia určitého
okruhu otázok. Pri tvorbe vyšetrovacích verzií sa vychádza zo zistenej kriminalistickej situácie
(zisteného skutkového stavu veci k určitému okamihu). Konkrétne prichádzajú do úvahy
nasledovné vyšetrovacie verzie:
 k spôsobu vykonania trestného činu s prvkom domáceho násilia (či nejde o zinscenované
znásilnenie),
 k osobe poškodenej (vzťah k páchateľovi, motív nahlásenia trestného činu),
 k osobe páchateľa (vzťah k poškodenej osobe, resp. k poškodeným, duševný stav,
doterajšia trestná činnosť),
 k osobám svedkov domáceho násilia (možnosť ovplyvnenia detí páchateľom – otcom,
matkou – obeťou domáceho násilia, deti ako potenciálne obete).
Plánovanie vyšetrovania trestných činov súvisiacich s domácim násilím sa vykonáva tak,
že policajt najprv zhodnotí prvotné informácie o trestnom čine a následne stanoví cieľ činnosti,
predmet a úlohy vyšetrovania. Policajt určí procesné úkony (dôkazné prostriedky), respektíve iné
úlohy na dosiahnutie cieľa vyšetrovania, ktoré sa vyznačia v pláne vyšetrovania spolu
s uvedením termínu vykonania úkonu alebo úlohy, ako aj s uvedením policajta, ktorý má úkon
vykonať. Po realizácii naplánovaného vyšetrovania sa vyhodnotia výsledky a plán je možné
doplniť za účelom získania ďalších informácií o vyšetrovanom prípade.
Policajt v rámci plánovania vyšetrovania trestných činov motivovaných domácim násilím
rozlišuje:
 plánovanie vyšetrovania trestného činu ako takého (súhrn vyšetrovacích úkonov
a opatrení až po návrh na podanie obžaloby),
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 plánovanie jednotlivých vyšetrovacích úkonov (výsluchov, konfrontácií, rekonštrukcie
a pod.)“28.
Policajt hodnotí relevantné informácie získané na základe vykonaných procesných
úkonov alebo splnených iných úloh, a tieto porovnáva s vytýčenými verziami, pričom tie, ktoré
neprichádzajú do úvahy, vylučuje. Verzia, ktorá zostane ako pravdepodobná, sa potom preveruje
a na túto sa špecializuje plánovanie vyšetrovania v súvislosti s predmetom dokazovania.
Osobitosti následnej etapy vyšetrovania
V následnej etape vyšetrovania trestných činov súvisiacich s domácim násilím je
potrebné sa zamerať na nasledovné druhy vyšetrovacích úkonov a ich osobitosti:
 výsluch obvineného
 výsluch svedka (dospelého, maloletého),
 konfrontácia,
 vyšetrovací pokus,
 znalecké dokazovanie29.
Výsluch obvineného
Väčšina páchateľov spáchanie trestného činu motivovaného domácim násilím popiera
alebo uvádza bagatelizujúce skutočnosti. Predmetom výsluchu obvineného sú všetky okolnosti
spáchania trestného činu. Zo začiatku je potrebné nechať obvineného spontánne popísať
skutočnosti, ktoré sa mu kladú za vinu. Obvinený má mať možnosť uviesť aj okolnosti, ktoré
obvinenie zoslabujú alebo vyvracajú a o týchto môže ponúknuť dôkazy. Obvinený má
odpovedať na doplňujúce otázky, týkajúce sa jeho rodinných vzťahov, problémov v manželských
vzťahoch, o jeho sexuálnom živote, vzťahu k deťom apod. Vyšetrovateľ v žiadnom prípade
nesmie klásť obvinenej osobne sugestívne a kapciózne otázky.
Pri sexuálnom zneužívaní detí sa páchateľ často bráni priehľadnými argumentmi, že
konal z lásky k deťom a bez sexuálnych pohnútok. Pokiaľ ide o znásilnenie manželky, alebo
družky, páchateľ sa bráni napríklad tým, že bol s partnerkou pohádaný a sexuálnym stykom sa
pokúšal s ňou udobriť. V prípade týrania blízkej osoby páchateľ zľahčuje svoje konanie,
vyhovára sa na manželkino správanie, páchateľ domáceho násilia často popiera svoju trestnú
činnosť, prípadne priznáva iba čiastočný podiel viny. Po spontánnej výpovedi obvineného je
potrebné, aby mu boli položené nasledovné otázky:
 „kedy začali nezhody medzi obvineným a obeťou, ako sa vyvíjali,
 či a v akej miere obvinený požíval, alebo požíva alkoholické nápoje, drogy, či bol liečený
na psychiatrii, na protialkoholickom liečení,
 či bol v detstve týraný jeho rodičmi a akou formou,
 čo bolo motívom jeho agresívnehosprávania voči obeti a akou formou prejavoval
psychické násilie,
 či bránil obeti vo voľnom pohybe, v nakladaní s finančnými prostriedkami,
 podrobný popis fyzického násilia, spôsobovaného obeti, aké mal obvinený pocity počas
spôsobovaného násilia a po ňom, pocit uspokojenia,
 či boli prítomné ďalšie osoby pri týraní obeti,
 reakcie ostatných členov rodiny na týranie,
 ak obvinený týral aj deti, aký mal motív,
 akým spôsobom týral deti,
28

STRAUS, J., J. VIKTORYOVÁ, J. BLATNICKÝ, J. PALAREC a L. VAJZER. Aktuálne problémy
vyšetrovania vybraných druhov trestných činov. In: Zborník z vedeckej konferencie Vyšetrovanie – história,
súčasnosť a budúcnosť. Bratislava: Akadémia PZ, 2012, s. 179.
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 reakcie manželky na týranie detí,
 ak došlo aj k znásilneniu alebo sexuálnemu násiliu na manželke, akým spôsobom ju
obvinený napadol, akým spôsobom sa bránila,
 aké stopy násilia podľa obvineného zanechal na tele obete, aké stopy po jej obrane mohli
ostať na jeho tele a odeve,
 ako sa správal po znásilnení (sexuálnom násilí) obvinený a ako obeť,
 či niekomu povedal o násilí vykonanom na obeti,
 akým spôsobom obeť vydieral, motív vydierania, jej reakcia,
 aké je jeho sexuálne spolužitie s manželku,
 čo viedlo k sexuálnemu zneužívaniu dcéry, aké ma sexuálne predstavy,
 aká bola realizácia sexuálneho zneužívania dcéry, ako reagovala,
 akým spôsobom zatajoval sexuálne zneužívanie dcéry, čo jej sľuboval, čím sa jej
vyhrážal“30.
Ak obvinený popiera spáchanie trestného činu na partnerke alebo deťoch, je potrebné ho
požiadať, aby sa vyjadril, aký má dôvod manželka, deti, pre podanie trestného oznámenia na
neho. Ak v prípade znásilnenia manželky alebo družky nepopiera fakt uskutočneného
pohlavného styku, avšak tento bol podľa neho z jej strany dobrovoľný, treba obvineného
podrobne vypočuť nielen k samotnému skutku, ale aj k týmto skutočnostiam:
 „čo pohlavnému styku predchádzalo, atmosféra rozhovoru s manželkou,
 kto dal podnet k pohlavnému styku, ako manželka reagovala na erotické návrhy z jeho
strany,
 kde sa nachádzali deti v čase, keď malo prísť k pohlavnému styku,
 možnosť obrany zo strany manželky, jej realizácia,
 na základe čoho usudzuje, že ho manželka k pohlavnému styku vyprovokovala,
 ako reagovala manželka po vykonanom pohlavnom styku, ako reagoval obvinený“31.
Výsluch svedka
Svedok po oboznámení s predmetom výsluchu najprv monológom vypovie všetko, čo je
mu o trestnom čine známe, odkiaľ sa dozvedel okolnosti, ktoré vo svojej výpovedi uvádza.
Následne sú mu kladené otázky na doplnenie výpovede. Ak je ako svedok vypočúvané dieťa, je
treba postupovať v súlade s ustanovením § 135 ods. 1 a 3 Trestného poriadku. A ak je ako
svedok vypočúvaná osoba ako obzvlášť zraniteľná obeť , potom treba zvoliť postup podľa § 134
ods. 4 a 5 Trestného poriadku.
Priamym svedkom, teda tým, ktorí pozorovali páchané domáce násilie, sú kladené
otázky týkajúce sa priebehu trestného činu a okolností, kvôli ktorým nezabránili páchateľovi
ďalej konať. Svedok vypovedá tiež k osobe obvinenej a poškodenej (pokiaľ sám nie je
poškodeným). Svedkami trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby môžu byť aj susedia
v bytovom dome. Svedkami môžu byť aj príbuzní, priatelia, kolegyne a kolegovia, ktorým sa
poškodená osoba zverila, že je týraná manželom, druhom alebo iným členom domácnosti.
Takého nepriameho svedka je potrebné vypočuť k nasledovným otázkam:
 kedy, kde a za akých okolností sa dozvedel od poškodeného – poškodenej, že je týraný týraná, resp. bolo znásilnená, alebo sú týrané deti,
 čo poškodená- poškodený povedal o násilníkovi, akým spôsobom týra, prípadne týra aj
deti, ako sa rozhodla – rozhodol situáciu riešiť,
 ako sa poškodená-poškodený správal, keď svedkovi oznámila, že je týraná, či bola – bol
rozrušený, bála sa – bál sa o deti,
30
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 či svedok-svedkyňa osobne pozná páchateľa, ako na ňu pôsobí, ako sa správa k obeti
v prítomnosti svedkyne- svedka,
 či má svedkyňa-svedok vedomosť o tom, že sa poškodená - poškodený zdôveril
o uvedených problémoch aj iným osobám32,
 kedy, kde a za akých okolností sa dozvedel od obete, že je týraná,
 čo mu obeť povedala o násilníkovi, ako ju týra a ako sa rozhodla situáciu riešiť,
 ako sa obeť správala, keď svedkovi oznámila, že je týraná, či bola rozrušená, bála sa
o seba,
 či svedok-svedkyňa osobne pozná páchateľa, ako na neho pôsobí, ako sa správa k obeti
v prítomnosti svedka,
 či má svedok-svedkyňa vedomosť o tom, že sa obeť zdôverila o uvedených problémoch
aj iným osobám.
Konfrontácia
V oblasti trestnej činností súvisiacej s domácim násilím sú častým javom rozpory vo
výpovediach poškodenej osoby, obvineného a dokonca aj svedkov. Ak sú rozpory vo
vykonaných výpovediach závažné a nemožno ich odstrániť inak, je potrebné vykonať
konfrontáciu. Odstrániť rozpory inak znamená napríklad vykonať opakovaný výsluch
obvineného či svedkov. Konfrontované osoby sa oslovujú a hovoria v priamej reči a pred
začiatkom konfrontácie sú vyšetrovateľom obaja poučení v zmysle zákonných ustanovení podľa
svojho procesného postavenia. Konfrontované osoby si môžu navzájom klásť otázky iba so
súhlasom vyšetrovateľa, vykonávajúceho konfrontáciu. Je nevhodné, aby maloleté detí boli
konfrontované, čiže opakovane vystavované psychickému stresu. Počas vyšetrovania môže
nastať situácia, keď i dospelá poškodená osoba má strach pred obvineným. Preto v prípadoch
domáceho násilia, vzhľadom na psychický stav poškodenej osoby, je vhodné vykonať
konfrontáciu iba v krajnom prípade.
„Predpokladom pre úspešnú konfrontáciu je jej dôkladná príprava, ktorá spočíva vo
vypracovaní nasledujúceho plánu:
 cieľ konfrontácie,
 konfrontačné otázky,
 zvolenie taktiky vykonania konfrontácie (komu sa položí prvá otázka)“33.
Miestnosť, použitá na vykonanie konfrontácie, má byť dostatočne priestorná, aby v nej
poškodená nemala pocit stiesnenosti a strachu z blízkosti obvineného. Konfrontované osoby
vyšetrovateľ usadí v primeranej vzdialenosti od seba tak, aby si mohli hľadieť do očí.
Vyšetrovateľ diktuje zápis konfrontácie zapisovateľke. Po zákonnom pučení oboch
konfrontovaných osôb, táto prebieha nasledovne:
 vyšetrovateľ po všeobecných otázkach prikročí ku konfrontačným otázkam,
 vyšetrovateľ kladie striedavo otázky obom stranám, pričom po zodpovedaní otázky sa má
druhá konfrontovaná osoba vyjadriť k tomu, čo povedala prvá,
 obe konfrontované osoby odpovedajú na otázky tak, že oslovujú druhú konfrontovanú
osobu a k jej činnosti tvoriacej predmet konania sa vyjadrujú v priamej reči,
 konfrontované osoby si môžu klásť navzájom otázky so súhlasom vyšetrovateľa,
 ak konfrontovaná osoba zmení svoju pôvodnú výpoveď, je vyšetrovateľom vyzvaná, aby
vysvetlila tento rozpor,
 otázky môže klásť aj obhajca obvineného.
Pri vykonávaní konfrontácie treba rešpektovať ustanovenia § 125 ods. 3, 4 a 5 Trestného
poriadku, podľa ktorých nie je použitie konfrontácie v stanovených prípadoch možné.
32
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Vyšetrovací pokus
Môže sa vyskytnúť potreba ozrejmiť, akým spôsobom boli obeti spôsobené zranenia,
prípadne či bolo možné opustiť priestor, kde došlo k napadnutiu. Na ozrejmenie týchto otázok sa
vykoná vyšetrovací pokus. Súdny znalec, ktorého prítomnosť pri vyšetrovacom pokuse je veľmi
dôležitá, sa môže hodnoverne vyjadriť, či mohli byť obeti spôsobné zranenia spôsobom ako to
udáva ona, alebo ako uvádza obvinený. Pri vyšetrovaní trestného činu sexuálneho zneužívania
sa logicky neodporúča vykonanie vyšetrovacieho pokusu, pretože môže mať na psychiku dieťaťa
negatívny účinok. Vyšetrovací pokus sa vykonáva tak, že zúčastnené osoby sú pred jeho začatím
vyšetrovateľom v zmysle zákona poučené a to podľa svojho procesného postavenia, pričom
obvinený má právo odmietnuť podrobiť sa vyšetrovaciemu pokusu. Vyšetrovateľ namiesto neho
použije inú osobu, tzv. figuranta. Priebeh vyšetrovacieho pokusu kriminalistický technik
dokumentuje fotograficky alebo na videozáznam. Na rozdiel od rekonštrukcie trestného činu,
vyšetrovací pokus nemusí byť vykonaný na pôvodnom mieste činu, avšak priestorové
podmienky a viditeľnosť by mali byť čo najvernejšie vo vzťahu k pôvodným.
Znalecké a expertízne skúmanie
Na podanie znaleckého posudku má byť pribraný znalec, zapísaný v zozname znalcov
alebo vyšetrovateľ priberie ústav. Vo výnimočných prípadoch, môže byť „ad hoc“
k vypracovaniu posudku pribraná iná odborne erudovaná osoba, ktorá nie je zapísaná v zozname
znalcov.
Súdno-lekárska expertíza
Zameriava sa na zisťovanie a posudzovanie účinku fyzického násilia na organizmus
obete, na zisťovanie a posudzovanie charakteru a závažnosti zranenia, mechanizmu jeho vzniku,
dĺžky liečenia a práceneschopnosti ako aj ďalších odborných otázok súvisiacich so spôsobenou
ujmou na zdraví. Posudzovaná je najmä otázka mechanizmu vzniku zranenia, či zranenie
zodpovedá vyšetrovanému, a teda aj predpokladanému spôsobu týrania, a či v konečnom
dôsledku závery znaleckého posudku sa zhodujú s tvrdeniami poškodenej, resp. obvinenej osoby.
V rámci súdno-lekárskej expertízy sa vykonávajú aj iné vyšetrenia ako napríklad toxikologické
vyšetrenie, analýza, a identifikácia biologických stôp, spätný prepočet hladiny alkoholu v krvi
v čase spáchania skutku a ďalšie. V zložitejších prípadoch znalec navrhne vyšetrovateľovi, aby
mu k vypracovaniu znaleckého posudku povolil pribratie konzultanta z príslušného odboru.
Namiesto pribraného znalca môže v jednoduchých prípadoch postačovať lekárske potvrdenie
alebo lekárske odborné vyjadrenie.
Psychiatricko-psychologická expertíza
Spáchanie trestného činu evokuje možný psychopatologický charakter osoby páchateľa,
najmä ak spácha takýto čin pod vplyvom alkoholu, resp. iných návykových látok, obzvlášť
surovým spôsobom alebo spôsobí ťažkú ujmu na zdraví prípadne smrť. Preto na základe príkazu
sudcu pre prípravné konanie rozhodne vyšetrovateľ uznesením o pribraní znalcov (psychiatrov,
psychológa), ktorí sú kompetentní posúdiť duševný stav obvineného a vyjadriť sa k jeho
osobnosti. Pri vyšetrovaní duševného stavu obvineného znalci psychiatri spolupracujú
s klinickým psychológom. Kvôli účelnosti pri vyšetrovaní duševného stavu obvineného
prichádza do úvahy jedným uznesením pribrať do konania znalcov psychiatrov a znalca
psychológa.Vo väčšine prípadov nielen páchateľ, ale aj obeť sa podrobuje znaleckému
psychologickému skúmaniu. Je to dôležité z dôvodu posúdenia vierohodnosti jej výpovede a jej
osobnosti, posúdenia možných následkov, ktoré zanechal trestný čin na jej psychike, ako aj
posúdenia otázky, či konanie zo strany páchateľa pociťovala poškodená osoba ako ťažké
príkorie. Vyšetrenie sa môže vykonať aj v prípade svedka závažného násilného konania, ak si to
povaha veci vyžaduje (napr. dieťa je svedkom týrania svojej matky, resp. naopak). Vyšetrenie
duševného stavu obete trestného činu sa realizuje len vtedy, ak sú závažné pochybnosti, či u obete
(svedka), ktorej výpoveď je pre rozhodnutie obzvlášť dôležitá, nie je podstatne znížená
schopnosť správne vnímať, či vypovedať.
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„Znalec psychológ v rámci vypracovania posudku na obvineného hodnotí a posudzuje:
 osobnosť obvineného (vlastnosti, schopnosti, intelekt, pamäť, myslenie, emotivitu, pudy,
vývoj osobnosti a pod.),
 pohnútku, resp.motiváciu kriminálneho chovania,
 povahové rysy, najmä z hľadiska jeho sklonov k agresivite a prejavom násilia,
 interpersonálne väzby, najmä k osobne poškodenej,
 možnosť resocializácie,
 prognózu individuálnej kriminálnej predispozície a posúdenie potreby odbornej
psychoterapeutickej pomoci páchateľovi, s cieľom predísť recidíve domáceho násiliatýrania,
 vierohodnosť výpovede“34.
Znalec z odvetvia psychológie vo vypracovanom posudku na poškodenú osobu, prípadne svedka,
hodnotí a posudzuje:
 „osobnosť poškodeného (svedka), najmä povahovo charakterové vlastnosti, intelekt,
 schopnosť správne vnímať prežité udalosti, zapamätať si ich a správne ich reprodukovať,
 sklony ku konfabulácii (skresľovaniu skutočnosti, vymýšľaniu) a sugestibilite
(ovplyvniteľnosti),
 interpersonálne väzby osobnosti, najmä so zameraním k osobe páchateľa,
 vzťah závislosti na osobe páchateľa,
 možné následky a zmeny v psychike obete, resp. priameho svedka udalosti – týrania,
v prípade dieťaťa posúdiť i dopad na jeho psychický vývoj,
 či je osoba poškodená, resp. svedok schopný po zdravotnej stránke aktívne sa zúčastňovať
na vyšetrovacích úkonoch.
Znalci psychiatri v rámci vypracovania posudku na obvineného hodnotia a posudzujú:
 či obvinený v čase činu trpel na psychickú poruchu, resp. chorobu, pre ktorú by boli
porušené jeho schopnosti rozpoznať závažnosť svojho konania pre spoločnosť a ovládať
svoje konanie (v prípade, ak by u obvineného bola celkom porušená čo i len jedna
z uvedených schopností, je to dôvod na zastavenie trestného stíhania),
 vplyv alkoholu, omamných látok,toxických látok, jedov, liekov na konanie páchateľa
v prípade, že tieto látky páchateľ nadmerne alebo dlhodobo užíva, resp. ich užil v dobe
spáchania trestného čiu a stupeň závislosti na nich,
 schopnosť chápať zmysel trestného konania (ak obvinený pre duševnú chorobu, ktorá
nastala až po spáchaní trestného činu, nie je schopný chápať zmysel trestného konania,
trestné stíhanie sa preruší),
 spoločenskú nebezpečnosť pobytu páchateľa s psychickou poruchou na slobode,
 opatrenia, ktoré prichádzajú do úvahy - ochranná psychiatrická liečba formou ústavnou
alebo ambulantnou“35.
Kriminalistická expertíza
Pri vyšetrovaní trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby ako aj ďalších
trestných činov, súvisiacich s domácim násilím sa vykonáva najmä biologická, chemická,
trasologická, mechanoskopická, grafologická a fonoskopická kriminalisticko-technická
expertíza. Vykonaniu expertízy predchádzajú veľmi dôležité úkony a opatrenia a to zisťovanie
a zaisťovanie relevantných stôp.
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Osobitosti zapojenia verejnosti do vyšetrovania a kriminalistickej prevencie
Z povahy tejto trestnej činnosti je zrejmé, že verejnosť sa do vyšetrovania zapája iba vo
výnimočných prípadoch.
Prevencia domáceho násilia je realizovaná:
 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately,
 inými štátnymi orgánmi, ktoré sú príslušné podľa osobitných predpisov chrániť práva
a právom chránené záujmy dieťaťa,
 obcami,
 vyššími územnými celkami,
 akreditovanými subjektmi,
 školami a školskými zariadeniami,
 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 záujmovými združeniami občanov.
V súvislosti s domácim násilím prichádza do úvahy primárna, sekundárna a aj
terciárna prevencia. V oblasti primárnej prevencie je treba zamerať pôsobenie na pokiaľ
možno čo najširšiu verejnosť resp. spoločnosť ako takú. Realizované aktivity by sa mali dotýkať
všetkých vrstiev obyvateľstva a všetkých úrovní bez ohľadu na rozlišovacie kritériá ako je vek,
pohlavie, povolanie, pracovné zaradenie či vzdelania, za najefektívnejší prostriedok v tejto
rovine možno považovať všestrannú, širokospektrálnu a mnohovrstvovú osvetovú činnosť,
potláčanie rodových stereotypov, vzdelávanie, dôraz kladený na rovnoprávnosť pohlaví, rôzne
kampane, programy či iné aktivity (o legislatívne orgány štátu, najrôznejšie mimovládne
organizácie a združenia, hnutia, ktoré sa na problém násilia v rodine špecializujú). Čo sa týka
sekundárnej prevencie, táto spočíva najmä vo vytipovaní rizikových skupín obyvateľstva na
základe všeobecných poznatkov o výskyte násilia v rodine. Jej súčasťou je presne cielené
pôsobenie na uvedené skupiny (spravidla rodiny) tak, aby dochádzalo k pozitívnemu
ovplyvňovaniu jednotlivých rizikových situácií, rizikových faktorov. No a napokon terciárna
prevencia zameriava pozornosť na oblasť pomoci obetiam – ženám, deťom, mužom či seniorom,
ak sa stali obeťami násilia v rodine. Prichádza do úvahy najmä laická pomoc, odborná
psychologická pomoc, odborná sociálna pomoc a odborná právna pomoc.
Záver
Účelom skúmania v tomto príspevku sú osobitosti vyšetrovania trestných činov
súvisiacich s domácim násilím, trestno-procesné postupy najmä v prípravnom konaní trestnom,
špecifiká týkajúce sa predmetu z rozsahu vyšetrovania (dokazovania), využitia jednotlivých
dôkazných prostriedkov, ako aj možností eliminácie prejavov domáceho násilia. Výsledkom
takéhoto skúmania je metodika vyšetrovania rôznych prejavov domáceho násilia, ktoré majú
charakter trestných činov. Ak je skúmanie dostatočne analytické a vychádza z analýzy
teoretických a aplikačných poznatkov o tomto negatívnom spoločenskom jave, zadovážených
odbornou verejnosťou v nedávnej minulosti, potom je predpoklad, že metodika vyšetrovania je
aktuálna a efektívna.
Na základe výsledkov skúmania osobitostí vyšetrovania domáceho násilia, možno
konštatovať nasledovné závery. Tak ako aj v prípade metodík vyšetrovania iných trestných
činov, tak aj v tomto prípade treba jednotlivé časti metodiky meniť a dopĺňať tak, aby
zodpovedali aktuálnym poznatkom teórie a praxe. Aj tá najlepšia metodika vyšetrovania
trestných činov je viac menej zbytočná, pokiaľ si jej odporúčania neosvoja subjekty aplikujúce
právo. A napokon osobitosti vyšetrovania domáceho násilia doslova predpokladajú potrebu
špecializácie orgánov zaoberajúcich sa vyšetrovaním tohto druhu trestných činov.
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Některé dílčí poznatky z bezpečnostního výzkumu zaměřeného na
konstituování bezpečnostních věd, jako samostatného vědního oboru za léta
2005–2019
Some partial knowledge from security research focused on constitution of
security sciences as an independent scientific field over the years 2005–2019
Viktor Porada1, Květoň Holcr2
Abstrakt
Výzkumné aktivity prováděného bezpečnostního výzkumu prováděného za období (2005-2019)
byly zaměřené na aktuální aktivity v oblasti konstituování bezpečnostní vědy jako samostatného
vědního oboru, a přinesli základní poznatky, vygenerovaly nanejvýš aktuální a neméně závažné
problémy metodologické, gnoseologické ale i praktické povahy. V předkládaném odborném
sdělení jsou naznačeny dílčí poznatky terminologické povahy, týkající se pojmového vymezení
bezpečnostní problematiky, jednotlivých druhů bezpečnosti, potřeby vědeckých poznatků a
jejích efektivní transfer do bezpečnostní praxe.
Klíčová slova
Bzpečnostní výzkum, fenomén bezpečnost, bezpečnostní vědy, kategorie bezpečnosti, potřeba a
transfer vědeckých poznatků, bezpečnostní teorie a praxe.
Abstract
The research activities of the security research conducted during the period (2005-2019) were
focused on current activities in the field of constituting security science as an independent
scientific field, and brought basic knowledge, generated the most current and no less serious
problems of methodological, gnoseological and practical nature. The present scientific paper
outlines some terminological knowledge related to the conceptual definition of security issues,
individual types of security, the need for scientific knowledge and its effective transfer to security
practice.
Keywords
S ecurity research, phenomenon of security, security sciences, categories of security, need and
transfer of scientific knowledge, security theory and practice.
Úvodní poznámka
Bezpečnost, jak jsme již několikakrát naznačili, je nesporně neobyčejně různorodý,
dynamický a neméně i závažný fenomén, který poutá trvalý zájem odborné i laické veřejnosti o
jeho všestrannou a současně vědeckou reflexi vyjádřenou mnohými výzkumnými aktivitami,
početnými vědeckými a odbornými publikacemi jakož i neutuchajícími polemikami mezi
zastánci různých (namnoze až navzájem se vylučujících) názorů anebo více nebo méně
ucelených koncepcí. Zatímco potřebu posilňování reálné bezpečnosti dnes už nikdo
nezpochybňuje, potom názory na možné nejvhodnější nástroje a na způsoby jejich použití při
praktickém zdokonalování bezpečnosti se více anebo méně liší. Přijímání rozhodnutí a
uskutečňování opatření v prospěch všestranné a spolehlivé bezpečnosti založené pouze na intuici
(byť i podpořené hlubokými znalostmi a mnoholetou zkušeností) nebo na metodě zkoušek a
omylů je prokazatelně nepostačující a kvalifikovaná odborná veřejnost je zajedno v potřebě
jejich uskutečňování na základě plnohodnotných vědeckých poznatků.
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Tento konsenzus však trvá pouze potud, pokud není zodpovězená otázka tázající se
na zdroj vědeckých poznatků o bezpečnosti. Tedy: je bezpečnostní praxe odkázaná na
využívání rozptýlených poznatků poskytovaných existujícími společenskými, humanitními,
přírodními, technickými a jinými vědními odbory, anebo může být konstituován nový speciální
vědní odbor, jehož předmětem zkoumání bude bezpečnost?
Pomíjíme a nesouhlasíme s až příliš unáhleném principiálním odmítnutím možnosti
konstituování samostatné speciální vědy3 o bezpečnosti (jako „pavědy“)4 jakož i povrchní
argumentací, že se jedná o pokus „…spojení nespojitelného…“. Uváděné „nespojitelné“
fenomény, jako je „…bezpečnost chemického provozu továrny, nebo protipožární bezpečnosti
budov, bezpečnost společenských skupin…“ apod. jsou skutečně natolik vnějšně různorodé, že
mohou navozovat představu o absolutní absenci společných, sjednocujících znaků. Aniž bychom
se pouštěli do obsáhlejší polemiky s touto pozicí, lze např. namítnout, že analogicky zdánlivě
nesouvisející, a tedy nespojitelné fenomény jako například úkladná vražda, rodinná výchova,
pomluva, chudoba, podvod, krádež, nezaměstnanost apod., nebyly považované za
nepřekonatelnou překážku pro vznik všeobecně uznaného vědního a studijního odboru
„kriminologie“.
Výzkumné aktivity zaměřené na další aktuální problémy o rozvíjení policejních věd, ale
zejména ale na konstituování bezpečnostní vědy jako samostatného vědního oboru,
vygenerovaly nanejvýš aktuální a neméně závažné problémy metodologické povahy. Korektní
vymezení předmětu zkoumání bezpečnostní vědy, precizace jejího kategoriálního aparátu,
výstavba jejího teoretického systému, rozšiřování a zpřesňování dalších obligatorních náležitostí
konstituující se vědy jsou nemyslitelné bez spolehlivých a účinných konceptuálních nástrojů,
tedy bez systému metodologie a s ním korespondujícím systémem metod.
Na základě analýzy nedávné minulosti prokazatelné snahy o budování policejní vědy jako
vědy fundamentální (respektive jako vědy teoretické, „čisté“) se nesetkaly s podporou
představitelů bezpečnostní teorie, ale i praxe. Konečným cílem těchto věd je vysvětlování a
interpretování faktů, kritériem je empirická ověřitelnost a poskytované poznatky jsou hodnocené
jako pravdivé anebo nepravdivé. Zjednodušeně řečeno odpovídají na otázky, co je a proč to je?
Korektní řešení reálných praktických bezpečnostních problémů se jistotně bez včasných,
spolehlivých a co nejucelenějších odpovědí na tyto otázky neobejde. Avšak poznatky získatelné
výhradně metodologickým instrumentáriem věd fundamentálních neuspokojovaly představitele
v praxi reálných bezpečnostních činností. Tvořící se vědecké společenství bezpečnostní vědy se
nanejvýš přesvědčivě přiklonilo k jejímu dalšímu rozvíjení jako vědy praktické, jako vědy o
3
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projektování činností, jako jejich technologií. Konečným cílem těchto praktických věd je
projektování maximálně efektivního konání, jejich kritériem je dosažení nejlepšího možného
stavu věci, hodnotou je správnost anebo nesprávnost. Stručně řečeno, odpovídají na otázky, co
má být a jak toho co nejefektivněji dosahovat?
Do systému metodologie konstituování společenské vědy bude nadále vcházet systém
věd fundamentálních a současně i věd praktických. Přičemž systém metod věd fundamentálních
bude při řešení problémů (ať už deskriptivních, nebo relačních či kauzálních) souvisejících
s bezpečností jako institucí a organizací a systém metod věd praktických při řešení problémů
souvisejících s bezpečnostním konáním. V tomto směru velmi pozitivní roli je třeba přisoudit
i vybraným vědeckým poznatkům, přístupům a výzkumům o fenoménu bezpečnosti, které
vznikali v rámci snahy o prosazení Securitologie (bezpečnostní nauky), jejíž pojetí je sice
zatíženo metodologickou neujasněnosti v projektu jejích konstituování, nikoli v přístupu ke
zkoumání objektů bezpečnosti. Na mysli máme stále metodologii bezpečnostní vědy jako
plnohodnotného konstituujícího se vědního odboru, nikoliv metodologii bezpečnostních
výzkumů. Multikomponentní, mnohostranná, a navíc různorodá povaha bezpečnosti je objektem
bezpočetných výzkumů, které mají samozřejmě výrazně interdisciplinární povahu vyplývající
z různorodosti předmětů zkoumání a jím odpovídajícímu metodologickému instrumentáriu (srov.
např. kapitoly o Vnitřní bezpečnosti, Vnější bezpečnosti, Evropské bezpečností, Informační
bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti apod.). Tomu odpovídá i použitá terminologie autorů
těchto kapitol, která tak vytváří portfolio pro následnou diskusi s cílem postupného ujednocování
společné terminologie.
Participuji na nich nejen vzájemně blízké, ale i zcela odlišné vědní odbory
společenskovědní, humanitní, přírodovědní, technické a jiné, avšak každý z nich k výzkumům
přistupuje z hlediska svého specifického předmětu zkoumání. Vstupem vědního odboru do
interdisciplinárního výzkumu zejména pokud se jedná o kategorii bezpečnost, se z něho nestává
„interdisciplinární vědní odbor“. Je tedy chybné považovat bezpečnostní vědu za vědu
interdisciplinární. Interdisciplinární vědní odbor je vlastně „contradictio in adjecto“, tedy
přídavným jménem přisuzujeme podstatnému jménu s ním neslučitelnou vlastnost (např. kulatý
čtverec apod.). Tedy: interdisciplinární (multidisciplinární) nejsou vědní obory, ale výzkumy
uskutečňované v rámci těchto vědních oborů. Interdisciplinární (multidisciplinární) bývají
zpravidla nauky5, jako souhrnné názvy pro učení, teorie (např. studijní předměty, nauky o
společnosti, přírodě apod.).
Snaha o určité ujednocení používaných termínů, počínaje kapitolou vymezení pojmů
bezpečnost, bezpečnostní strategie, doktrína a politika státu, přes kategorie vybraných druhů
bezpečnosti, směrem ke kapitolám úvodu do teorie a metodologie bezpečnostních věd (zahrnující
terminologii bezpečnostně-vědního poznání a dalších základních pojmů a teorií bezpečnostních
věd až k pokusu o určité ujednocení v rámci předkládané bezpečnostní výkladové terminologie).
Tento proces bude značně dlouhodobý a náročný na všeobecnou diskuzi a definitivně může být
vyřešen až postupně v procesu konstituování a rozvoje bezpečnostních věd a na tomto základu
na společném jednání participujících subjektů, teoretiků, ale hlavně těch, kteří jsou zařazeny
zejména v konkrétní bezpečnostní praxi v oblasti vnitřní, vnější, evropské, informační,
kybernetické a dalších druhu bezpečnosti. Pokud jde o minulost, současnost a budoucnost
bezpečnostních věd a objekty jejích zkoumání, zastáváme názor, že fenomén (jednotlivé druhy)
bezpečnosti a bezpečnostní prostředí, jsou souhrnným a koncentrovaným projevem bezpečnostní
situace v určitém prostoru a v určitém čase. Strukturu vymezeného bezpečnostního prostředí
tvoří sociální aktéři (aktéři bezpečnostního prostředí), kteří mají různé potřeby, záměry, zájmy a
vztahy a kteří konají podle těchto zájmů a potřeb, a další podmínky a činitele sociální, přírodní

5

Nauka je pojem spíše hovorový a není používaný jednoznačně.
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nebo technogenní povahy, které přímo či nepřímo ovlivňují situaci v bezpečnostním prostředí
(Hofreiter 2011, s. 3).
Zásadně nesouhlasíme s názorem, že záměrem vytvářených teorií bezpečnostních věd
nemá být objasňování obecných kauzálních souvislostí, ale jen porozumění kontextu a praktické
vědomosti. Kde jinde, než při zkoumání fenoménu bezpečnosti musí byt cílem odhalit kauzální
vazby a vztahy mezi prvky systému? Bez identifikace příčin, jak nutných, tak i postačujících, ale
i podmínek, které umožní jejích působení, není možné vytvořit žádný bezpečnostní systém. Právě
z těchto důvodů je základem našeho přístupu ke zkoumání bezpečnosti systémový přístup.
Většina referenčních objektů je charakterizována systémovým uspořádáním. Dekompozice a
následná analýza bezpečnosti každého prvku, resp. subsystému nám umožňuje komplexně
ohodnotit bezpečnost zkoumaného objektu.
V rámci vědeckého bezpečnostního společenství bude nezbytné soustředit pozornost na
problémy související s paradigmou bezpečnostních věd. Jde zejména o zvolení vhodné
metodologie bezpečnostních věd (což bylo provedeno), jako věd praktických, dosáhnout shody
v předmětu zkoumání, otázkách definování bezpečnosti, jej faktorů a používaných metod, resp.
modelů analýzy bezpečnosti a bezpečnostních činností. Myslíme si, že univerzálním modelem
pro analýzu a hodnocení bezpečnosti libovolného referenčního objektu je chápání bezpečnosti
(S) jako kategorie, z kauzálního hlediska sekundární, která je výsledkem působení primárních
příčin, vyvolávajících vznik/zánik ohrožení (T) anebo snížení/zvýšení odolnosti (zranitelnosti V) referenčního objektu v daném čase (t). Symbolické vyjádření tohoto modelu je možné zapsat
ve tvaru:
S(t) = f (T(t), V (t)
Vědy o bezpečnosti mají svou historii. President Evropské asociace pro bezpečnost EU,
prof. Korzeniowski se tímto problémem dlouhodobě zabývá. Ve svém vystoupení na
mezinárodní konferenci „Bezpečná Evropa 2012“ na VŠKV uvedl (2012, s. 101-106), že
bezpečnost odjakživa byla předmětem nejvyšší starostlivosti člověka, ve starověku byla
vyjadřována úctou k bohyni Securitas, později projevy víry a předsudků a v současnosti základní
potřebou, hodnotami a právem. Bezpečnost je rovněž předmětem zájmu vědy ve všech jejích
oblastech a sférách, zvláště pak vědního oboru nauk o bezpečnosti (securitologie). Bezpečnost
je podle něj jistým objektivním stavem spočívajícím v absenci ohrožení pro existenci,
rozvoj a běžné fungován člověka, který je subjektivně vnímán jedinci nebo skupinami.
Ohrožení jsou potenciální příčinou nežádoucího stavu; jsou samostatnou kategorií, neboť se vždy
týkají určitého subjektu, pro nějž mají destruktivní povahu. Mohou způsobit škodlivé důsledky,
protože se každý subjekt (člověk, systém, organizace, stát, přírodní bohatství) charakterizuje
menším nebo větším nedostatkem okolností, což umožňuje přeměnu potenciálního ohrožení ve
škodu (Korzeniowski 2012a).
K tomuto konstatování se výstižně vyjadřuje Sak (2004, s. 21-26), který uvádí, že
bezpečnost jako předmět výzkumu má multilaterární (mnohostrannou) povahu a je něčím víc,
nežli jen souhrnem absence ohrožení. Závisí na mnoha různorodých činitelích, které si zaslouží
důkladnou analýzu: (ohrožení objektivní nebo subjektivní, vnitřní nebo vnější, abstraktní nebo
konkrétní, potenciální nebo aktivní, statické nebo dynamické, konstruktivní nebo destruktivní.
Stručné závěry z výsledků bezpečnostního výzkumu shrnuty konstatují:
Pojmové vymezení bezpečnostní problematiky
Pojmové vymezení bezpečnostní problematiky je zásadní pro uchopení bezpečnostní
vědy nejen jako celku, ale i v recentních a teritoriálních souvislostech. Přesnost a sofistikovanost
pojmů, např. vojenská doktrína, bezpečnostní doktrína, bezpečnostní strategie, koncepce činnosti
MV o oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti atd. lze dovodit z promulgovaných pramenů práva
a interních normativních instrukcí příslušných států Organizace severoatlantické smlouvy, a
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dávají materii pro výzkum mimořádných ústavních stavů dle ústavního zákona o bezpečnosti
ČR. Bezpečnostní vědy si nicméně kladou vyšší cíle, jsou vodítkem pro transfer priorit
vědeckého poznání do optimálních směrů a postupů i v oblasti legislativních a exekutivních
státních orgánů při ochraně státního zřízení a lidských práv před globálními hrozbami a
kriminalitou. Rovněž jsou důležitým vodítkem pro právní vymezení bezpečnostní terminologie,
které tvoří základ pro následné bezpečnostní aplikace.
Vnitřní bezpečnost
V rozvoji věd lze rozpoznat dvě základní tendence. Na jedné straně dochází k neustálému
štěpení, diferenciaci věd již existujících, se snahou o dokonalejší a hlubší poznání jednotlivých
stránek skutečnosti. Současně s touto atomizací věd působí i tendence do značné míry opačná,
syntetizující, vyplývající z objevování podobností a souvislostí mezi odlišnými vědními obory –
hovoří se o sjednocování, integraci vědy. Tomu také nasvědčuje skutečnost, že neustálá
diferenciace vědy, prohlubující se specializace a vznik stále nových vědních disciplín nevede k
atomizaci poznání, desintegraci vědy, ale naopak k odhalování jednoty skutečnosti, systémovosti
objektivní reality. Předmětem systémové vědy jsou systémy, které mohou být definovány na
objektech nejrůznější povahy nebo mohou předcházet vlastní existenci těchto objektů (tj. při
projektování nových objektů), popř. mohou být bez jakéhokoliv vztahu k existujícím a
projektovaným objektům (např. některé systémy v matematice, softwarové systémy,
programovací jazyky aj.). Vývoj systémové vědy a jejich disciplín, stejně tak jako je tomu v
ostatních vědách, je otevřený systém a systémová věda vyvíjí metody řešení systémových úloh,
metody pro definování systémů a jejich okolí, zobrazení systémů, analýzu a optimalizaci jejich
struktury a chování, Současně si vytváří a rozvíjí vlastní jazykovou základnu specifických
systémových pojmů. Pro disciplíny systémové vědy je tedy společný předmět, kterým se zabývají
– různé typy systémů – a příbuzné jsou i metody, které využívají. Dalším společným znakem
systémových disciplín (a tedy systémové vědy) je jejich interdisciplinární charakter, který klade
specifické nároky na týmy zabývající se touto problematikou.
Systémové pojetí řízení plně vyhovuje systémovému přístupu k řízení vnitřní
bezpečnosti. Teoretickou a metodologickou základnou systémového řízení se stávají pojmové
kategorie, poznatky, postuláty, metody a techniky systémové analýzy a syntézy, resp. systémové
vědy jako celku. Zdůrazňování systémovosti je odezvou na vzrůstající rozsah, složitost a
dynamiku řídících a řízených systémů (subsystémů, prvků) a jejich kvalitativní ovlivňování ICT
technologiemi. Určujícím relevantním rámcem celostního řízení vnitřní bezpečnosti je
legislativní a institucionální rámec. Specifický model leadershipu zajišťování implementace
bezpečnostní strategie cestou rozvoje schopností a kapacit ozbrojených bezpečnostních sborů,
zejména Policie ČR je určující při přípravě a realizaci činností zabezpečujících koordinovaný
postup a synergie při zajišťování vnitřní bezpečnosti v průběhu nejrůznějších ohrožení
nevojenského charakteru v rámci policejních věd a v souvislosti s tím i rozvíjejících se
bezpečnostních věd.
Vnější bezpečnost
Je naznačená definice vnější bezpečnosti, vnějšího bezpečnostního prostředí
(bezpečnostní aktéři, bezpečnostní hrozby, bezpečnostní komplexy). Dále problematika
možností zajištění vnější bezpečnosti státu a způsobilosti organizací MKM při zajištění vnější
bezpečnosti. Hrozby jsou kombinaci naší slabosti a zájmu našeho protivníka využit svou sílu.
Hrozbou se stává vše, co může jakýmkoliv způsobem narušit naše chráněné zájmy. Někdy se
jako bezpečnostní hrozba vnímalo jen bezprostřední napadení vojenskou moci. Vědeckotechnický pokrok a rozvoj poznání způsobuje, že svět se neustále vyvíjí a dosáhnout svých zájmů
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je možné i jinými prostředky než pouze vojenskou sílou. Hybridní hrozby jsou ve své podstatě
tvořené jen různou kombinací bezpečnostních hrozeb a ve spolupůsobení v prostoru a čase
dosahují stanovené cíle. Jak vyplynulo z podaných definicí, původcem hybridních hrozeb nejsou
jen státy, ale především nestátní aktéři anebo skupiny, které dosahují cíle jistého státu, ale nejsou
s ním v přímé spojitosti. Boj proti hybridním hrozbám je veden s cílem zajistit bezpečnost
občanů. Hybridní hrozby narušují stabilitu bezpečnostního prostředí, útočí na celistvost EU, na
její společenský, politický, hospodářský rozvoj, na jej základní hodnoty vyjádřené v Lisabonské
smlouvě. Je proto zcela přirozené, že EU brání své hodnoty. Obrana, eliminace hybridních hrozeb
si vyžaduje komplexní přístup k realizování politik EU, efektivního použití jej nástrojů, sdílení
informací (především zpravodajských), koordinaci postupů s ostatními organizacemi, především
NATO a OSN. Významná je i rychlá reakce na událostí vyvolané hybridními hrozbami, to
předpokládá vytvoření účinného systému reakce na krize a možnost obnovy po útoku. Své místo
v komplexu opatření má i prevence těchto hrozeb.
Evropská bezpečnost
Je zaměřená na prostor Evropská unie, popisuje její snahu o zajištění „Prostoru svobody,
bezpečnosti a práva“ bez vnitřních hranic. Prezentuje stanovisko, že Evropané musí mít jistotu,
že ať se občané v Evropě pohybují kdekoli, jejich svoboda a bezpečnost jsou dobře chráněny, a
to při plném dodržování hodnot EU včetně právního státu a základních práv. Přirozeně, tento cíl,
není možné realizovat v plném rozsahu. Do „Prostoru svobody, bezpečnosti a práva“ spadají
oblasti politiky od řízení vnějších hranic EU až po justiční spolupráci. Patří sem i boj proti trestné
činnosti, např. terorismu a organizovanému zločinu. Konkrétně jsou uvedeny poznatky týkající
se Strategie vnitřní bezpečnosti EU, Evropského program pro bezpečnost na léta 2015-2020,
justiční spolupráci ve věcech trestních, policejní spolupráci v oblasti Europolu, ochrany Evropy
před terorismem a boj proti němu, proti organizované trestné činnosti a dále Evropského
programu pro migraci v evropském kontextu včetně současného stavu aplikace tohoto programu
v EU. Dále jsou zkoumány otázky vnější bezpečnosti a organizace mezinárodního krizového
řízení, tedy mírové operace a krizový management OSN (mise NATO v krizovém
managementu).
Shrneme-li uvedené, můžeme konstatovat, že udržování vnější bezpečnosti souvisí s
činností nejen samotných států jako suverénních aktérů vývoje mezinárodních vztahů, ale i tak
významných organizací jakými jsou OSN, NATO, EU nebo OBSE. Vznik právě těchto
mezinárodních organizací, které jsou nositelem zajištění míru a bezpečnosti ve světě a garantem
jejich dodržování je vlastně výsledkem potřeby zajištění a udržování vnější bezpečnosti pro stát,
regionální a mezinárodní organizace, bezpečnostní komplexy. Současné bezpečnostní prostředí,
které je nestabilní a vnější hrozby konfliktů na východě Ukrajiny a snahy tzv. Islámského státu
poukazují na potřebu společného a komplexního působení proti snahám státních i nestátních
aktérů. Současný stav aplikace Evropského programu pro migraci není vyhovující stávajícím
vnějším podmínkám. I úkoly takového významu pro bezpečnost EU budou v budoucnosti ve
středu pozornosti vědeckého společenství bezpečnostních věd, ve kterém se budou hledat a
nalézat správná technická řešení pro správné, efektivní a ekonomické bezpečnostní jednání, která
pak musí být ošetřeny odpovídající právní legislativou, která se promítne do bezpečnostní
strategie, doktríny a politiky EU.
Informační bezpečnost (bezpečnost informačních systémů)
Na funkčnosti informačních systémů, resp. informačních a komunikačních technologií
(ICT) je dnes zcela závislá lidská společnost. Z toho vyplývá nutnost zabývat se bezpečností ICT,
tedy bezpečností informačních systémů, informačních technologií a služeb a sítí elektronických
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komunikací. Informační systém je systém pro sběr, zpracování, ukládání, vyhledávání a šíření
informací, jehož prvky jsou informační a komunikační technologie, data a lidé. Některé
informační systémy jsou součástí bezpečnostního systému. V rámci bezpečnostního systému
existují jeho části – subsystémy a prvky, které tvoří tzv. bezpečnostní sektor. Jsou to subjekty,
jejichž hlavní úlohou nebo jedinou funkcí je zajištění bezpečnosti ve společnosti a které vstupují
do interakce mezi sebou, vůči společnosti a vůči subjektům, které představují ohrožení
bezpečnosti. Tím provádějí bezpečnostní činnosti. Vzájemný vztah informačních systémů a
bezpečnostní činnosti můžeme v souladu s teorií systémů chápat zásadně dvojím způsobem:
a) informační systémy určené pro zajišťování bezpečnostní činnosti (uvnitř i vně státu
nebo jeho podsystémů – orgánů, organizací, fyzických a právnických osob), tj. činnosti
bezpečnostního systému (či sektoru); tyto IS pracují s tzv. bezpečnostními informacemi,
hovoříme proto o bezpečnostních informačních systémech,
b) informační systémy určené pro jiné účely, které obsahují i informace využitelné také
pro zajišťování bezpečnostních činností.
Pro všechny druhy informačních systémů je důležité zajištění jejich bezpečnosti
(informační bezpečnosti), a to bez ohledu, zda se jedná o automatizované nebo neautomatizované
IS. Bezpečnost informací je charakterizována jako zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti
informací. Bezpečnosti informací lze dosáhnout implementací soustavy opatření, která zahrnuje:
1. prevenci (ochrana informací), 2. zvládnutí bezpečnostního incidentu (útoku, pohromy,
havarijního stavu apod.), 3. zajištění obnovy funkčnosti (business kontinuity). Tohoto
dosahujeme vybudováním systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), jehož součástí musí
býti i analýza a řízení rizik, včetně provedení klasifikace informací.
Kybernetická bezpečnost
Útoky, které se odehrávají v kyberprostoru, jsou kybernetickými útoky, a v souvislosti
s tím je nezbytné řešit i otázku kybernetické bezpečnosti. Podle zákona o kybernetické
bezpečnosti se kybernetickým prostorem rozumí digitální prostředí umožňující vznik, zpracování
a výměnu informací, tvořené informačními systémy, a službami a sítěmi elektronických
komunikací. Kyberprostor je tedy tvořen vším, co umí prostřednictvím protokolu TCP/IP či
nějakého jiného komunikovat s jinými prvky v kyberprostoru.
V kyberprostoru se obecně odehrávají různé typy útoků: 1. kyberterorismus v případě, že
cílem nebo nástrojem útoku teroristů je informační nebo telekomunikační systém, 2.
kybernetická válka v případě, že se jedná o akt nepřátelství vyvolaný cizím státem, 3.
kybernetická kriminalita v případě, že se bude jednat o kriminalitu v klasickém smyslu coby
sofistikovanější druh trestné činnosti, často prováděnou v rámci organizovaného zločinu.
Ochrana kyberprostoru je v ČR kodifikována v rámci zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Cílem zákona je stanovit podmínky spolupráce mezi
soukromým sektorem a veřejnou správou za účelem vyšší efektivity řešení kybernetických
bezpečnostních incidentů a zakotvit oprávnění a povinnosti v dané oblasti s cílem zvýšit
bezpečnost kybernetického prostoru. Tato je realizována prostřednictvím bezpečnostních
opatření, které definuje § 4 zákona jako souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti
informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických
komunikací v kybernetickém prostoru. Bezpečnostními opatřeními jsou organizační a technická
opatření, popsaná v prováděcím právním předpisu, kterým je vyhláška č. 316/2014 Sb. Zákon o
kybernetické bezpečnosti nastavuje pravidla a ukládá povinnosti řadě osob a orgánů provozující
informační systémy a sítě důležité pro fungování státu nebo jeho částí (kritická informační
infrastruktura, významný informační systém, významná síť, informační systém základní služby).
Velké množství správců a provozovatelů ostatních informačních systémů jej může použít
dobrovolně. Jakkoliv je pro kontrolu proti kybernetickým útokům důležitá represivní složka
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(odhalování trestné činnosti, zjišťování informací vedoucí k odhalení pachatele, zajišťování
důkazů, vlastní trestní řízení a jeho odstrašující složka), ještě důležitější je činnost preventivní a
náprava vzniklých škod. Klíčovou úlohu zde hrají řízení rizik, systém řízení bezpečnosti
informací, krizové řízení a řízení kontinuity činností tvořící systém prevence před
kybernetickými útoky. Zajišťování kybernetické bezpečnosti je nikdy nekončící spirálou mezi
možnostmi nových technologií, a tedy i možnostmi, jak je zneužít, a rovněž tak možnostmi, které
tyto technologie poskytují při prevenci i při odhalování a vyšetřování tohoto druhu trestné
činnosti. Z toho vyplývá, že kybernetická kriminalita je iterační, nikdy nekončící proces, který
trvá stejně dlouho, jako existují aktiva, jež je třeba chránit. Zvýšená závislost na bezchybném
fungování informačních technologií z nich činí nejrizikovější objekty (systémy, infrastrukturu)
nezbytné pro fungování celé společnosti a vytváří bezprecedentní bezpečnostní riziko. Proto je
třeba neustále řešit zabezpečení všech systémů, podsystémů a prvků, které tvoří náš kyberprostor.
Potřeba vědeckých poznatků v bezpečnostní praxi
V současné době se zvyšuje potřeba nových vědeckých poznatků a potřeba vědecké
organizace bezpečnostní činnosti. Nové strukturální a funkcionální dimenze bezpečnostní praxe
vyžadují efektivní transfer vědeckých poznatků, který funguje jako permanentní extenze a
vzájemné ovlivňování vědeckých poznatků a praktické činnosti. Jeho efektivnost je ovlivňována
především úrovni reálného využívání vědeckých poznatků v bezpečnostní praxi. Bezpečností
praxe je souhrnem bezpečnostních a jiných specifických činností bezpečnostních subjektů. Je to
komplex cílevědomé činnosti všech jejích složek, směřující k zabezpečení zákonem stanovených
úkolů, které bezpečnostní orgány a instituce ve společnosti plní. Pojem „potřeba“ je analyzovaný
především v odborné psychologické literatuře. Častá nejednotnost v definování základních
pojmů (charakteristická nejen pro psychologii, ale i pro jiné vědní obory) se projevuje i
v nejednotné terminologii vztahující se k potřebám. Existuje množství definic, v nichž i přes
rozdílnosti, nacházíme společné charakteristiky. Většina autorů se shoduje v tom, že potřeba je
nejvýznamnější motiv lidského chování, vyjadřující nevyhnutelnost organizmu (systému) získat
něco, co mu chybí, nebo se zbavit něčeho nadbytečného, co narušuje jeho vnitřní rovnováhu nebo
vnější vztahy k prostředí.
Potřebami bezpečnostní praxe rozumíme bezprostřední pociťování (nebo anticipaci)
nerovnováhy a napětí v jednotlivých prvcích bezpečnostního systému, které jsou (resp. s velkou
pravděpodobností se předpokládá, že mohou být) způsobené nedostatkem nebo nadbytkem
duchovních hodnot, materiálních věcí, podmínek, nebo jiných okolností nevyhnutelných pro jeho
optimální fungování a rozvoj v takové míře, že narušují (resp. by mohly vyvolat) takový stav,
který vyžaduje aktivity směřující k redukci nebo k odstranění nerovnováhy a napětí v tomto
systému. Na závěr je rozebrána potřeba prognostických poznatků, jako specifický druh
vědeckého poznání.
Transfer vědeckých poznatků bezpečnostních věd
Transfer vědeckých poznatků bezpečnostních věd (dále jen transfer vědeckých poznatků)
do praktické činnosti různých subjektů bezpečnostní praxe je vztahem složitým, protikladným,
multifaktoriálně podmíněným, a především vztahem oboustranným a odráží všeobecněfilozofické respektování vztahu teorie a praxe v konkrétním bezpečnostním prostředí. Při
úvahách o transferu vědeckých poznatků do praxe není možné uvedený jev chápat jako jeho
jednosměrnou analýzu a deskripci.
Chápání podstaty transferu vědeckých poznatků jako permanentní extenze a vzájemného
ovlivňování vědeckých poznatků a praktické činnosti (Erneker, Porada 2004), která probíhá
v proměnlivém, sociálně složitém prostředí, odráží všeobecně filozofické respektování vztahu
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teorie a praxe, avšak v konkrétním bezpečnostním prostředí. Je zřejmé, že také (především) v této
oblasti lidské činnosti musí existovat vyvážený vztah vědecké teorie a společenské praxe a to
zejména pro potřebu koncepce, strategie, ale také operacionalizovaných aktivit jednotlivých
subjektů vědecké fronty na jedné straně a bezpečnostní praxe na straně druhé. Teoretické otázky
transferu vědeckých poznatků zahrnují základní metodologické přístupy, charakteristické rysy,
stránky, roviny a hlediska: Intencionální průběh transferu bezpečnostních poznatků do
bezpečnostní praxe a funkcionální průběh transferu do bezpečnostní praxe. Dále je naznačen
informační transfer vědeckých poznatků, základní pojmy a východiska transferu a transfer
vědeckých poznatků v procesu rozhodování. Na závěr je zařazena problematika týkající se
bezpečnostního manažera, jako řídícího subjektu transformace vědeckých poznatků do
bezpečnostní praxe.
Bezpečnostní výkladová terminologie
V této oblasti byly shrnuty, upraveny nebo nově vytvořeny základní definice klíčových
pojmů v oblasti bezpečnosti. Cílem bylo vytvořit takové definice, které jsou multidisciplinární a
budou přijatelné pro různé obory. Za tímto účelem jsme prostudovali řadu českých i zahraničních
výkladových slovníků, monografií, další odborné literatury; prostudovali jsme dostupnou českou
literaturu z oborů, které mají k našemu tématu velmi blízko. Jsou to zejména práce D.
Procházkové, které vycházejí ze znalostí geologie, problematiky řízení kritické infrastruktury, V.
Smejkala a K. Raise, kteří se zabývali především řízením ekonomických rizik. Zde jsme čerpali
již z proslulé učebnice Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, která má již velký počet
neustále rozšiřujících se vydání. Velmi inspirativní jsou poznatky shrnuté v knize Ovládání rizika
M. Tichého, jež se, na rizika dívá z pohledu technického, stavebního. Nesmíme zapomenout ani
Terminologický slovník krizového řízení Fakulty speciálního inženýrství Žilinské univerzity,
vydaného pod vedením L. Šimáka či publikace F. Božeka: Řízení rizik, vydanou Fakultou
vojenského leadershipu Univerzity v Brně. Ke klasickým výstupům, ze kterých jsme rovněž
vycházeli, patří pochopitelně i práce Česká bezpečnostní terminologie, výklad základních pojmů
vydaná Ústavem strategických studií vojenské akademie v Brně pod vedením bývalého ředitele
Útvaru pro zahraniční styky a informace, P. Zemana. Toto dílo, vydané již v roce 2002 bylo pro
nás zvlášť inspirující, neboť nás přesvědčilo, že je nutné jej dále rozvíjet a upřesňovat. Stranou
našich studijních zájmů nezůstali ani naši kolegové a přátelé ze slovenské Akademie policejního
sboru v Bratislavě, J. Buzalka, V. Blažek, kteří se specializují na krizový management ve veřejné
správě. Poučnou, hlubokou studnici znalostí je i publikace Bezpečnost pro firmu, úřad, občana
českých autorů F. Brabec, J. Kameník, I. Látal, R. Musil, T. Vejlupek, a řada dalších autorů.
Vytvořit obecně platné definice základních pojmů v oblasti, jako je bezpečnost, není
nikterak jednoduchá záležitost. Některé definice již existují a myslíme si, že jsou obecné a
dostačující. U jiných pojmů se lze setkat i s různými výklady, které mohou být specifické, a tedy
lépe se hodící pro vícero oborů zvlášť. V takovémto případě uvádíme i více možných výkladů,
s citacemi původních autorů. Každý chybuje, a proto věříme, že i naše definice, poznatky budou
další autoři dále rozvíjet, upravovat, podrobovat konstruktivním kritikám, s cílem oblast
bezpečnosti i nadále rozvíjet.
Závěr
Prognózování v bezpečnostním prostředí je významnou a nesporně i nutnou součástí
poznávací, plánovací, řídící, výchovné, výzkumné a jiné činnosti. Pro současnost je již
naprosto nepostačující pouhé intuitivní hodnocení budoucích důsledků nynější činnosti. Složitost
současných bezpečnostních organizací a vztahů mezi nimi vyvolaná podstatnými přeměnami,
které se proběhly v posledních letech, si vynucuje přísně vědeckou a cílevědomou činnost ve
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všech jejich oblastech a na jejich všech stupních. Lze bez nadsázky říci, že zvládnutí základů
prognózování patří k nepostradatelným kvalifikačním požadavkům. Kultivované myšlení by
mělo být současně i myšlením „předvídavým“.
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Problematika chyb ve VIN, jejich vznik a řešení
Problems of VIN errors, their origin and solutions
Roman Rak1
Abstrakt
Každé vyrobené vozidlo po roce 1986 je povinně výrobcem označeno identifikátorem VIN
(Vehicle Identification Number), který je celosvětově unikátní. Jedná se o tzv. individuální
identifikaci vozidla, která se standardně používá jako primární datový informační klíč v různých
počítačových registrech, informačních systémech o vozidlech – v národním registru vozidel,
v policejních informačních systémech (národní i nadnárodní databáze odcizených vozidel apod.),
v databázích pojišťoven. Leasingových společností, v technologii eCALL apod. Chyba
v identifikátoru VIN znamená, že vozidlo není pak nalezeno a „tváří se“, že je pořádku a vše OK.
V národních i mezinárodních registrech vozidel se chybovost pohybuje v rozpětí 5-20 %. Nejvíce
chyb ve VIN vzniká v manuálních procesech přepisování, opisování VIN z dokladů do
informačních systémů. Příspěvek se zabývá anatomií vzniku chyb ve VIN v různých procesech
a nabízí možnosti jejich eliminace a zásadního zkvalitnění informačních systémů, obsahujících
identifikátor VIN. Jednoznačným, ve světě unikátním identifikátorem vozidla je VIN (Vehicle
Identification Number). VIN je fyzicky vyražen na vozidle, obvykle do samonosné karosérie
nebo rámu vozidla. Cílem je zabránit jeho padělání. Vehicle Identification Number je uváděn na
výrobních štítcích. V poslední době se vyskytuje i v digitální podobě přímo ve vozidle.
Nalezneme jej v různých významných řídicích systémech vozidla (v airbagu, v palubní desce,
jednotce eCALL apod.). VIN se uvádí pak následně v dokladech vozidla a v informačních
systémech. Zde se zpravidla přenáší manuálním přepisem. V důsledku vznikají chyby.
Chybovost je v různých informačních systémech v mezích 5 – 20 %. Příspěvek se zabývá
anatomií vzniku chyb ve VIN v různých procesech a nabízí možnosti jejich eliminace a
zásadního zkvalitnění informačních systémů, obsahujících identifikátor VIN.
Klíčová slova
VIN, Vehicle Identification Number, eCALL, VINdekodér, vznik, eliminace chyb, anatomie
chyb.
Abstract
Every vehicle manufactured after 1986 is obligatorily marked with a VIN (Vehicle Identification
Number), which is unique worldwide. This is the so-called individual vehicle identification,
which is normally used as the primary data information key in various computer registers, vehicle
information systems - in the national vehicle register, in police information systems (national and
transnational databases of stolen vehicles, etc.), insurance companies. Leasing companies, in
eCALL technology, etc. An error in the VIN identifier means that the vehicle is not found and
“looks” that it is OK and everything is OK. In national and international vehicle registers the
error rate ranges from 5-20%. Most errors in VIN arise in manual processes of rewriting, copying
VIN from documents into information systems. The paper deals with the anatomy of VIN errors
in various processes and offers possibilities of their elimination and significant improvement of
information systems containing VIN identifier. The unique vehicle identifier in the world is the
VIN (Vehicle Identification Number). The VIN is physically embossed on the vehicle, usually
in a self-supporting body or frame of the vehicle. The aim is to prevent counterfeiting. The
Vehicle Identification Number is indicated on the manufacturing plates and labels. Recently, it
is also present in digital form directly in the vehicle. It can be found in various important vehicle
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control systems (airbag, dashboard, eCALL box, etc.). The VIN is then listed in the vehicle
documents and information systems. Here it is usually transmitted by manual transcription. This
results in errors. The error rate in various information systems is within the range of 5 – 20 %.
The paper deals with the anatomy of VIN errors in various processes and offers possibilities of
their elimination and significant improvement of information systems containing VIN identifier.
Keywords
VIN, Vehicle Identification Number, eCALL, VIN decoder, origin, error elimination, error
anatomy.
Úvod
V příspěvku se zabýváme tzv. chybami individuálními, tj. chybami, kterých se dopouštějí
osoby, přepisující informace z dokladů vozidla do informačního systému, nebo přímo z vozidla
do dokladů nebo informačních systémů [2, 5]. Jedná se o chyby subjektivní, způsobené únavou,
nepozorností, ve stresu, v důsledku používání počítačové klávesnice, lidským záměrem (v
případě krádeží vozidel, jejich legalizace, podvodů apod. [4, 6]). Cílem je nalézt anatomii vzniku
tohoto druhu chyb a nalézt způsob jejich obecné eliminace. Předmětem příspěvku nejsou chyby
objektivní, jako jsou např. malá písmena identifikátorů vyražená na vozidle, zkorodovaný povrch
identifikátoru, který znemožní jeho nečitelnost apod. Tyto chyby nazýváme chyby systémové,
které lze řešit systémovými opatřeními [3].
Chyby individuální
Při přepisu VIN z vozidla nebo jeho dokladů do informačních systémů dochází k několika
typickým záměnám znaků, které jsou při této aktivitě charakteristické [7, 11]. Na základě
mnohaleté zkušenosti, analýz reálných evidencí vozidel je možné klasifikovat zejména tyto
charakteristické, typické záměny:
 Vizuální záměna.
 Poziční záměna.
 Kinetická záměna.
 Fonetická záměna.
 Myšlenkově-logická záměna.
 Záměna nastavení počítačové klávesnice.
Vizuální záměna
Vizuální záměna je důsledkem podobenství znaků používaných ve VIN. Vzniká při
odečtu znaků v lidské mysli [9]. Příčinou záměny bývá špatný nebo momentálně indisponovaný
zrak osoby odečítající VIN, a také neznalost, co na kterých pozicích VIN je obvyklé (zejména
sekce WMI a VIS). Místo správného znaku je zapsán znak jemu vizuálně podobný, blízký. Ke
špatné čitelnosti VIN pak též přispívá nevhodné osvětlení, umístění identifikátoru VIN na vozidle
(nepřístupné oblasti, zákryty, zastínění určitými komponentami vozidel, světelné podmínky),
procesy stárnutí a provozu (koroze, zašpinění), nevhodně zvolený font (ražby, gravírování,
tisknutí apod.) VIN atd. Záměna znaků je obdobná jako i v jiných obecných případech, kdy něco
čteme a přepisujeme. V praxi to jsou časté záměny znaků U-V, H-M, O-0, 5-S apod., více
příkladů je pak uvedeno v tab. 2.
Poziční záměna
Poziční záměna znaků vzniká při psaní na počítačové klávesnici při vstupu do
informačního systému. Uživatel stiskne sousední písmeno na klávesnici, než jaké správně má
být. Jedná se o znaky jak na alfabetické klávesnici, tak i číslice, které jsou obvykle zapisovány
z malé numerické klávesnice vpravo. Příčinami pozičních záměn je spěch, nepozornost,
nedokonalé návyky psaní z klávesnice, malá tlačítka nebo naopak velké prsty (tedy nevhodně
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vyrobená nebo zvolená klávesnice z hlediska ergonomie). U poziční záměny dochází
k prohození znaků sousedících vedle sebe na klávesnici. Poziční záměna je patrná z obrázků.

Obr. 1 Možné záměny písmena J za sousední klávesy. Zdroj autor
Kinetická záměna
Důsledkem kinetické záměny jsou prohozená písmena v pořadí zápisu. Uživatel chce
napsat např. dvojici znaků „TM“, ale napíše znaky v obráceném pořadí „MT“. Toto chyba je
častá u starších lidí, respektive u uživatelů, kteří velmi často a dlouze pracují s počítačem. Jedná
se o tzv. „předbíhání stisku kláves jednotlivými prsty“, které vzniká motorickými návyky mimo
vnímání našeho myšlení. U kinetické záměny dochází k prohození znaků sousedících vedle sebe
v zápisu VIN, nikoliv sousedících vedle sebe na klávesnici, což je typické pro poziční záměnu
znaků.
Fonetická záměna
Fonetická záměna je důsledkem stejného hlasového znění písmen při nedůsledném
hláskování (spellingu). Pokud diktující osoba řekne písmeno „V“ a nezdůrazní, že se ve
skutečnosti jedná o dvojité „V“, tedy správně „W“, uživatel zapíše pouze jednoduché „V“.
Fonetická záměna je velmi závislá na jednotlivých jazycích uživatelů.
Myšlenkově logická záměna
Záměny tohoto druhu zpravidla vycházejí z neznalosti standardů pro první tři písmena
VIN, tedy pro WMI [2]. Záměna je častá u vozidel vyráběných v Německu. Konkrétně se
především jedná o tyto (ale i jiné) tovární značky:
Tab 1 Příklady častých myšlenkově-logických záměn
Tovární značka

Chybně opisované WMI

Korektní WMI

Ford

WFO

WF0

Porsche

WPO

WP0

Opel

WOL

W0L

Bitter

WBI

WBJ

Heku

WHE

WHU

Holder

WHO

WH0
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IAV Cars

WIC

WJC

Iveco Magirus

WIM

WIM

WKO

WK0

Kögel
Zdroj autor

Při stanovení standardu WMI na národní úrovni sehrál významnou roli marketingový lobbing
továrních značek, který měl za cíl ve WMI odrazit název tovární značky. První písmeno W
pochází z tehdejšího názvu státu při tvorbě WMI – West Germany. Zbývající druhá a třetí pozice
byla již tvořena na úrovni Německa, takže bylo využito příležitosti tato písmena ztotožnit
s tovární značkou. Ve VIN je ale podle mezinárodních ISO standardů písmeno „O“ zakázáno,
takže podle normy byla použita číslice nula „0“ a u fyzické ražby VIN byl použit font, kdy je
nemožné dobře (pro norem neznalého uživatele) odlišovat znaky „O“ a „0“. V důsledku toho je
u mnoha německých vozidel v dokladech a informačních systémech nesprávně uváděno písmeno
„O“. Je to způsobeno i tím, že tvůrci informačních systémů zpravidla neznají normy pro VIN, a
zejména v minulosti nekontrolovali zakázané znaky při vstupu VIN do informačního systému.
Podobně jako záměna „O“-„0“ funguje i dvojice znaků „I“-„J“ (písmeno „I“ se nesmí používat).
V jiných případech dochází k záměně díky logickému podobenství WMI s tovární značkou, např.
u firmy HEKU je správné WMI WHU, ač bychom spíše očekávali WHE (které je chybné).

Obr. 2 Štítek vozidla Volkswagen WMI = „WVG“. Zdroj autor

Obr. 3 Uživatel informačního systému, nepozorný technik, má v podvědomí zafixováno, že
každé vozidlo Volkswagen má na začátku VIN první tři znaky WVW a při zápisu do IS vytváří
zcela novou, chybnou identitu vozidla. Správně má být uvedeno WVGZZZ1TZAW07704,
nikoliv chybně WVVZZZ1TZAW07704. Zdroj autor
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Podobnou, a velice častou, chybou je zápis WMI u vozidel tovární značky Volkswagen.
Název Volkswagen evokuje myšlenku, že WMI by mělo být VWV, místo správného WVW
(nebo WVG), kde je korektní logika W jako West Germany (vyplývá z ISO norem) a VW jako
Volkswagen. Nesprávných WMI= VWV pro značku Volkswagen najdeme v evidencích
poměrně hodně, jedná se o častý a typický jev.
Záměna nastavení počítačové klávesnice
Příčinou této záměny je nevhodné, nebo zapomenuté přepnutí (pomocí dvojhmatu AltShift) mezi národní a anglickou klávesnicí. V důsledku jsou pak v zápisech VIN proházeny mezi
sebou znaky Y a Z. Chyba je typická zejména pro programátory, osoby blízké intenzivnímu
využívání výpočetní techniky, rozšířených aplikací apod.
Tab. 2 Základní typy záměn VIN a příklady z praxe
Typické
Typ záměny
Nesprávný VIN
chybné situace
U-V
H-M
E-F
0-O
5-S
W-M
JM2BJ14L201274161
Vizuální záměna 2 –Z
6-G JF1GCHLJ3WG067014
G-C
WAUZZZ4804N045331
6-C
3-B ….
B-8
Y-V …
J-K J-U JZ
VF30A9HR8BS064344
J-H J-M JPoziční záměna
JV1VW70821F709644
L ….
EF04XXGBB41K55965
J-N (2)
…
TMB – TBM
SNJBAAN16U0314749
Kinetická
WF0 – W0F
TBMGS46Y023304024
záměna
WDB – WBD
JMZBJ134221473662
….
Fonetická
VVGZZZ5NZ8W000253
V-W
záměna
WAUZZZ4BZVN001678
WF0 – WFO
WFO4XXGBB41K55965
MyšlenkověWP0 – WPO
WOL0AHL3582003279
logická záměna
W0L-WOL
VWVZZZ1FZ9V028266
WVW-VWV
Záměna
nastavení
VF1FLB1B1EZ535433
Y-Z Z-Y
počítačové
JMYBJ12P200249824
klávesnice
Zdroj autor

2

Korektní VIN

JMZBJ14L201274161
JF1GCHLJ3W6067014
WAUZZZ4B04N045331

VF30A9HR8BS064347
YV1VW70821F709644
WF04XXGBB41K55965
SJNBAAN16U0314749
TMBGS46Y023304024
JMZBJ143221473662
WVGZZZ5NZ8W000253
WAUZZZ4BZWN001678
WF04XXGBB41K55965
W0L0AHL3582003279
WVWZZZ1FZ9V028266
VF1FLB1B1EY535433
JMZBJ12P200249824

Viz obrázky s rozložením znaků na klávesnici. Vyber si libovolný znak a podívej se na sousedící znaky na
okolních klávesách.
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Závěr a doporučení
Korektnost, kvalita dat identifikátoru VIN je klíčová pro efektivní využití informačních
systémů v automobilové branži [9]. Rozhoduje o výsledcích vyhledání vozidla, zejména v těch
případech, kdy potřebujeme získat/vyvrátit důkazy o negativních informacích k vozidlu (vozidlo
je v pátrání jako odcizené, jsou k němu vedeny negativní poznatky/signály – bylo sešrotováno,
je vedeno v exekuční blokaci, má dvojníka, tj. existuje jiné vozidlo se stejným VIN v jiném
registračním systému [10], má změněné údaje o najeté vzdálenosti apod.). Nároky na kvalitu
identifikátoru VIN rostou s množstvím vozidel v informačních systémech, s nasazením nových
a nových informačních systémů (obecná problematika nepřetržitého rozvoje informatizace
společnosti), neustále narůstajícím množstvím nejrůznějších trestných činů a podvodů spojených
s vozidly, nároky vzrůstají z pohledu celkové globalizace [1] (výměny informací
v mezinárodním měřítku), evropské integrace a kooperace, s periodicky se opakujícími
ekonomickými stagnacemi, v důsledku kterých pak vzkvétá šedá i černá ekonomika.

Obr. 5 Ukázka VIN s paralelně uvedeným čárovým kódem pro rychlé, pohodlné a zejména
bezchybné zadávání VIN do informačních systémů. Zdroj autor
Původně VIN byl rozhodující především pro administrativně-správní a bezpečnostní
praxi, tj. pro registrační úřady, policii a další bezpečnostní složky. S rozvojem pokroku, který
nelze zastavit, VIN vstupuje do oblasti záchranných systémů (projekt eCALL3). Zde kvalita VIN
rozhoduje o kvalitě informovanosti, organizační a technické připravenosti záchranných složek
bezprostředně před výjezdem k havárii vozidla, řešení situací ohrožení posádky automobilu,
která volá o pomoc. Mezi havarovaným vozidlem, integrovaným záchranným systémem a
dalšími spolupracujícími systémy dochází k výměně informací o technických, administrativně
správních a vlastnických charakteristikách vozidla. Podle místa havárie, jeho dostupnosti,
technických specifik vozidla v nouzi složky záchranného systému pak určují nezbytné
prostředky pro záchrannou akci v řádu desítek sekund. Jiným slovy – kvalita VIN v informačních
systémech rozhoduje o tom, zda záchranáři dostanou z automobilových evidencí (jako je
centrální registr vozidel) nezbytné, obsahově správné informace včas.
Kvalita VIN je dnes rovněž rozhodující i v komerčních procesech. Jedná se o informační
systémy pojišťoven, leasingových společností, automobilových výrobců, servisů a asistenčních
služeb. I zde roste četnost komunikací mezi různými automobilovými informačními systémy
s cílem výměny informací, zlepšení služeb jako takových, zvýšení spokojenosti zákazníka i
managementu z rostoucích zisků. V praxi však VIN nemá v mnoha informačních systémech
požadovanou kvalitu, chybovost je poměrně vysoká a výslednost vytěžování IS nízká. V této
kapitole byly objasněny příčiny, mechanismy či způsoby vzniku chyb při manuálních opisech
VIN do informačních systémů. V praxi je nutné věnovat maximální pozornost zajištění kontroly
kvality VIN v různých rovinách. Jedná se především o jednorázová či průběžná školení, analýzy
vzniklých chyb a hledání cest, jak je odstranit ve spolupráci s klíčovými uživateli systémů,
metodiky a v neposlední řadě s managementem. Kvalitu dat – VIN v informačních systémech
(IS) lze zabezpečovat v podstatě dvěma způsoby. Prvním způsobem jsou nejrůznější systémová
3

Emergency call.
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a kontrolní opatření (metodické, SW atd.) v průběhu manuálního zápisu VIN do IS. Jedná se o
kontroly při vkládání VIN, jako je eliminace zápisu zakázaných znaků (I, O, Q), jiné délky VIN
než je 17 znaků, kontroly logičnosti stavby VIN a kontrolní číslice (za pomoci tzv.
VINdekodérů). Druhým, modernějším způsobem je vyhnout se manuálním zápisům, a používat
automatizované odečty VIN přímo z vozu či dokumentů a ty přenášet přímo do IS. Jedná se o
využití způsobů práce s čárovým nebo dvourozměrným QR kódem (ve kterých je zakódován
VIN), odečítání VIN přímo z řídících jednotek vozidla pomocí OBD4 rozhraní. Dalším způsobem
je využívání referenčních databází, ve kterých je korektnost VIN garantována, takže ji je možno
přebírat jako odkaz pro jiné informační systémy.
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Faktory ovlivňující dynamiku sociálních jevů, právních norem a kriminality
ve vztahu ke společnosti
Factors affecting dynamics of social phenomenon, legal norms and criminality in
relation to the society
Petr Sak1, Karolína Kolesárová2
Abstrakt
Právní norma se odlišuje od sociální normy vznikem, fungováním, dynamikou, diferencovaností
v sociálním prostoru, formou, spontánností působení a sociální vymahatelnosti. Právní norma je
prvoplánově produktem formalizovaného, institucionalizovaného procesu a výrazem
ekonomických a politických zájmů. Právní norma je však také odrazem stavu společnosti a její
dynamiky. Změna právní normy způsobená historickým pohybem má dvojí podobu. Souhrn
kontinuálních změn nabude takové kvality, že vyžaduje právní změnu a dále historické změny
revolučního charakteru, kdy v krátkém čase dochází k podstatným změnám společnosti.
Klíčová slova
Právní norma, sociální jev, kriminalita, faktory změn právmích norem.
Abstract
Legal norms differ from social norms by the emergence, functioning, dynamics, differentiation
in social space, form, spontaneity of action and social enforceability. The legal norm is primarily
product of the formalized, institutionalized process and the expression of economic and political
interests. However, the legal norm is also a reflection of the state of society and its dynamics.
The change in the legal norm caused by the historical movement has a dual form. The sum of
continuous changes will be of a such quality, that it requires legal change and historical changes
of a revolutionary nature, when there are significant changes in society in a short time.
Key words
Legal norm, social phenomenon, criminality, factors of changes in legal norms.
Úvod
V našem příspěvku navazujeme na referát „Zdroje proměn normality, evoluční
normalita“ (Sak, 2018) z konference sekce sociální patologie České sociologické společnosti
konané v Luhačovicích 18-20.4 2018 a na referát připravený pro konferenci Socialia 2018
„Nemocná společnost“ (Sak 2019). Oproti sociální normalitě a multidisciplinárnímu tématu
nemocné společnosti se v tomto textu zaměříme na užší téma a sociologickou kategorii „právní
norma“ a s ní související kriminalitu.
Regulace sociálního života
Sociální život společnosti je regulován normami dvojího charakteru. Sociálními
normami, které vznikají spontánně a vytvářejí „měkký“ sociální tlak na jednání jedince a
právními normami, jejichž tvrdý sociální tlak je vytvářen sankcemi a institucemi, orgány činnými
v trestním řízení. Poměr obou typů norem je odlišný v různých společnostech a proměnlivý.
V ideální společnosti by víceméně právní normy nebyly potřeba. Zdraví společnosti znamená
také interiorizaci sociálních norem všemi členů společnosti, se zhoršující se interiorizací a
snižováním počtu členů s funkční interiorizací norem se společnost posouvá k sociální anomii a
1
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narůstá význam právních norem. Existují však ještě krizovější situace ve společnosti. Ve vztahu
k sociální normě, jestliže výchovné a socializační instituce neví, jaké hodnoty a normy mají
mladé generaci předávat, u právních norem, jestliže selektivnost ve vymáhání práva překročí
únosnou mez, instituce vymáhající právo přestávají být funkční a právní vědomí populace se
stane kriticky nízké a hodnotící konotace kriminálního jednání se blíží hodnocení chování, které
je považováno za normální.
Sociální normy ve svém úhrnu tvoří normalitu a jsou součástí „živého“ sociálna“. Živé
sociálno sociálních norem pro nás znamená, že je v sociálním prostoru rozloženo diferencovaně
podle sociálních znaků, osciluje podle střední hodnoty a stále se proměňuje a vyvíjí v závislosti
na proměňujícím se sociálnu, aniž by tyto změny byly vyvolány formálním a institucionálním
aktem. Ve vztahu k sociální normě, tvořící se, reprodukující a uplatňující svůj tlak na chování
lidí relativně spontánně, právní norma, její vznik a uplatňování tlaku na jedince a sociální entitu
se jeví prvoplánově kvalitativně odlišně. Sociální norma se jeví jako projev sociálního života,
nelze jí direktivně určit. Prvoplánově tedy není sociální norma produktem byrokratické regulace,
politické moci ani moci ekonomické na rozdíl od právní normy, u jejíhož zrodu asistuje politická
výkonná moc, zadání a potřeby byrokracie a často ekonomické zájmy. Temporalita života právní
a sociální normy je odlišná a zákonitosti jejích proměn, vzniku a zániku jsou také odlišné. Za
vznikem právní normy je voluntarizmus a zájmy.
Ze všech těchto důvodů se prvoplánově vnucuje odlišnost obou norem až do té míry, že
se jeví odlišná kvalita, odlišný charakter obou norem. U sociální normy je její sociální příčinnost
na první pohled patrná, zatímco u právní normy vidíme její zrod jako důsledek voluntaristického,
formálního aktu mocenské instituce. Následně však musíme svůj pohled od schválené normy a
aktu vytváření v politické instituci posunout dále ve směru do společnosti, do sociálna, a zde
hledat souvislosti s přijatou právní normou. Ve směru od hlasujících poslanců, poslaneckých
klubů, politických stran a lobbistů ve směru do sociálna zde nacházíme politické a ekonomické
zájmy přetavené do osobních a skupinových zájmů. Moment uplatnění zájmů při hlasování
připomíná měnění peněz za žetony v kasinu. Když se vydáme po stopách v hlasování do sociálna
uplatněného zájmu, postupně odkrýváme, že i za zrodem právní normy druhoplánově existuje
sociálno. Podobně jako při analýze látky v laboratoři se postupně objevují jednotlivé prvky, tak
také při analýze právní normy lze odhalit prvky sociálna, hodnoty, zájmy, sociální subjekty,
konspirace atd. Tedy právní norma je součást sociálna se silnými souvislostmi s dalšími entitami
sociálna a jako můžeme pomocí právní normy analyzovat a zkoumat společnost, tak také
můžeme pomocí společnosti zkoumat právní normy. Právní norma vypovídá o společnosti a
společnost vypovídá o právní normě.
Standardní chápání právní normy, procesu jejího přijetí a vymáhání jejího
dodržování je v její funkci regulovat jednání lidí, institucí a skupin, takovým způsobem,
aby odpovídalo hodnotám společnosti a napomáhalo fungování společnosti. Právní norma
má pro společnost podobný význam jako dopravní předpisy pro provoz na silnici. Právní normy
udržují společnost pohromadě a umožňují naplňování jejích funkcí. Právní norma propojuje
jedince se společností a je jedním z institutů, které přetvářejí masu jedinců ve společnost. Tedy
právní normy vznikají a existují pro společnost. To je ovšem ta formální, institucionální stránka
právní normy. Podobně jako hinduizmus vidí svět jako iluzi - máju, která svět vytváří a současně
ho zahaluje závojem iluze skutečnosti, podobně je iluzí zcela „objektivní“, pouze pro fungování
sociální entity vytvořená právní norma. V tomto případě není iluze vytvářena májou, ale
právními institucemi, komunitou právníků a propagandistickou mašinérií státu, fungující ve
prospěch ekonomicko-politické elity, resp. diskrétní a obslužné elity (Keller 2010).
Právní norma na rozdíl od sociální normy je sama o sobě mrtvá. Kdyby nebyla mrtvá,
nemusela by být přijata, protože její sociální podstata by existovala bez případné kriminalizace
jejího nedodržování podobně, jako je tomu u jako sociální normy. Pro její sociální vitalizaci je
potřebný složitý proces, který je vytvářen mnohačetným sledem institucí, institutů, postupů a
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rituálů. Čím složitější je proces zhodnocení události na základě právní normy, tím více se akt
vzdaluje nejen spravedlnosti ale i právu. Čím delší řetězec institucí, subjektů, byrokratických a
soudních aktů, tím větší pravděpodobnost korupce, zneužívání moci a „odklonění práva“ ve
prospěch ekonomických a politických zájmů jedinců a skupin. Nejen do přijetí právní normy, ale
i do jejího využívání, do toho, jak se s ní v „právních procesech“ pracuje, vstupuje sociálno. U
intervenujícího sociálna můžeme vnímat jeho různý charakter.
Historická stránka sociálna, vyjadřující dynamiku společnosti. Proměny společnosti
intervenují do právního řádu, některé právní normy ztrácejí relevanci a platnost a jiné jsou nově
přijímány ve smyslu posílení společenských změn. Rozlišujeme dvojí druh historických
intervencí, které vyplývají jednak z postupných, kontinuálních změn, jejichž rozsah nabude
takové kvality, že vyžaduje právní změnu a dále historické změny revolučního charakteru,
kdy v krátkém čase dochází k podstatným změnám společnosti. Příkladem změn prvního typu
jsou právní změny spojené s homosexualitou. Samozřejmě, že se homosexuálové ve společnosti
neobjevili náhle, ale změny ve vědomí společnosti a v souvisejících sociálních a právních
normách vytvořili skutečnost, která implikovala v roce 1961 potřebu změny právní normy o
postavení homosexuálů.
Změnu právní normy implikované revoluční změnou společnosti vidíme na dalším
příkladu. Po vzniku Československa byl přijat zákon rušící a zakazující šlechtické predikáty
s trestnou sankcí. Československo vzniklo v konfrontaci v řadě směrů s ještě feudálním,
Rakousko-Uherskem, jako demokratický stát, který si vybojovali sami občané na rozdíl od
dřívějšího vznikání států intrikami, sňatky, kšefty, válkami, na nichž vlastní občané státu či
národa neměli žádný vliv. Tento vztah mezi národem a státem byl i podtržen tím, že hlavní
osobnosti vznikajícího Československa, T. G. Masaryk, E. Beneš, A. Rašín, K. Kramář, A.
Švehla, R. Štefánik a další pocházeli z chudých poměrů a více než dobře nahradili politiky a
diplomaty z dědičné šlechty, kteří tyto profese vykonávali po generace. Na této právní normě
můžeme vidět logickou souvislost mezi společností a právní normou.
Ovšem uplynulo sto let a vidíme pozměněnou společnost. Vidíme řadu umělců, politiků
a dalších lidí náruživě využívat příležitostí, kdy mohou říci K. Schwarzenbergovi kníže. Jaké
jsou příčiny tohoto jednoduchého jevu? Síly, které vznikem Československa v roce 1918
prohrály, v nových podmínkách mají silnější pozici a vyprofilované zájmy, které tímto způsobem
demonstrují. Další motivací je hledání nové image kariéristických bývalých komunistů, ať již
stalinistů či normalizačních. Silnou stránkou právní normy je její politicko-ekonomická
dimenze, která se objevuje při jejím přijímání či nepřijímání a v podobě v jaké je přijata a dále
v aktivitách, které v rámci právní normy naplňují politicko-ekonomické zájmy. Podoba právní
regulace hazardu je za skutečností, že v České republice je největší koncentrace heren a kasin ve
světě, včetně známého Las Vegas. Podobně absurdní je skutečnost, že za nájem za místnost na
ubytovně ve vyloučené lokalitě uživatel zaplatí ze sociálních dávek jako za byt na exkluzivní
adrese v Praze na Vinohradech. Tato absurdita je dítětem politiků a práva, za porodní asistence
lobbistů.
Charakter organizovaného zločinu mají v Česku exekuce, a ač tento názor je ve
společnosti všeobecně sdílen a byl kritizován i ministrem spravedlnosti, jeho pokus o právní
nápravu měl kosmetický charakter a nedotkl se podstaty. Dalším příkladem byla právní norma
vztažená k lehkým topným olejům, umožňující danění s miliardovými zisky. Kauza s lehkými
topnými oleji je z devadesátých let, ovšem aktuální a stále živá je kauza solárních panelů na
výrobu elektřiny s absurdními dotacemi ze státního rozpočtu. Tato gigantická „legální
zlodějina“, která stála státní rozpočet v posledních několika letech kolem 600 miliard korun, stojí
na výsledcích legislativního procesu. Tyto kauzy, jejichž podstatou a příčinou je právní řád, se
vynořily ve společnosti, kterou charakterizují slogany, které jsme mohli slyšet od politiků:
„Špinavé peníze neexistují“, „Ekonomika musí jít před právem“, „Nejlepší je zhasnout a každý
ať si ukradne, co chce“, „Pokud je někdo chudý, tak je to jeho chyba, každý si mohl nakrást“.
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Těmto obecným prohlášením dala právní rozměr prezidentská amnestie Václava Klause. Tato
amnestie podpořila ve společnosti atmosféru právního nihilismu a z občanů, kteří v devadesátých
letech nekradli, udělala hlupáky a poznamenala minimálně dvě generace v jejich sociálním a
politickém zrání. Nedivme se proto jejich pragmatickému a nemorálnímu chování.
Každá doba a společnost je charakteristická také:
 souborem platných právních norem,
 souborem platných právních norem, které jsou porušovány,
 souborem trestných činů, které jsou odhaleny a souborem trestných činů, které nejsou
odhaleny (latence, korupce),
 souborem jedinců, kteří porušují právní normy, páchají tedy trestnou činnost a jsou trestně
postihováni,
 souborem jedinců, kteří porušují právní normy, páchají tedy trestnou činnost, avšak
nejsou trestně postihováni,
 sociálním chováním, které je nemorální, je proti slušným mravům, avšak není v rozporu
s právním řádem.
Soubor všech těchto aktivit a jevů charakterizuje kriminalitu společnosti a kriminalita
zase charakterizuje společnost. Výpovědí o kriminalitě společnosti tedy nejsou pouze odsouzené
trestné činy, ale také nepostihované trestné činy a činy, které jsou na hranicí kriminality. Hranice
kriminality a její posuny jsou také významnou výpovědí o společnosti a jejím vývoji. Za sto let
od vzniku Československa se kriminalita měnila v závislosti na vývoji společnosti. V posledních
desetiletích, za života posledních několika generací největší proměny právních norem se týkaly
majetku. Po 2. světové válce nejen v Československu, ale i ve zbytku Evropy docházelo
k socializaci, či k zestátnění určitého typu majetku (doprava, banky, velký průmysl), který po
roce 1948 v Československu pokračoval až na úroveň živnostníků a v zemědělství do podoby
státních statků a družstev. Společenské, ale spíše státní vlastnictví, se stalo těžištěm ideologie a
politiky a konzistentně s tím byl vypracován právní řád. I když lze mít k tomuto období řadu
výhrad, faktem zůstává, že za období státního majetku se národní majetek zvýšil sedminásobně,
neexistoval státní dluh a naopak stát měl v zahraničí pohledávky.
Listopadový převrat v roce 1989, ač se konal pod rouškou svobody a lidských práv, byl
ve skutečnosti majetkovým převratem. Cílem bylo převedení společenského či státního majetku
do soukromých rukou. Ovšem celý právní řád, včetně ústavy byl za desetiletí postaven na
„socialistickém“, resp. státním vlastnictví. Socializace, výchova, morální hodnoty, normy
chování působily na několik generací v tomto duchu, s cílem jejich zvnitřnění. Společenská
situace byla poněkud paradoxní, prostor byl otevřen pro nejrůznější zmocňování se státního
majetku, platný právní řád byl konzistentní se socialistickým vlastnictvím a socializace několika
generací proběhla v duchu socialistického vlastnictví. Tato situace byla ještě zpestřována např.
výroky Tomáše Ježka, ministra a předsedy výkonného výboru Fondu národního majetku ČR, že
převod majetku musí předbíhat právo. Již do rozběhlých převodů majetku se měnil právní řád ve
prospěch soukromého vlastnictví. Tento stav vedl k situacím, že aktivity vedoucí k převodu
majetku byly na hraně či dokonce za hranou kriminálního chování. Ovšem ke kriminálnímu
chování docházelo i při nezpochybněných právních normách. Ke známým patří kauza Marty
Chadimové, která na základě padělaných dokladů chtěla získat nemovitosti na Malé Straně.
Čím byl jedinec úspěšněji socializován předchozí společností, čím silněji interiorizoval
obsah této socializace v podobě hodnot a sociálních norem, tím více byl handicapován pro
nastalou společenskou situaci. Naopak, v získávání státního majetku byly nejúspěšnější jedinci a
skupiny, bez sociální a morální zátěže „majetku v socialistickém vlastnictví“. Proto v první vlně
zbohatlíků byl statisticky vysoký podíl „veksláků“ a lidí s předchozí majetkovou trestnou
činností. Kriminalita každé společnosti je výpovědí o této společnosti. Za první republiky oproti
současnosti bylo nepochybně mnohem méně případů porušení práva v souvislosti
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s automobilovou dopravou a kybernetická kriminalita neexistovala vůbec. Ovšem i za první
republiky byla rozšířena korupce a stejně jako dnes se obtížně odhalovala.
Současnou společnost významně charakterizuje sociální jednání, které je nemorální, je
proti slušným mravům, avšak není v rozporu s právním řádem a chování porušující právní normy
bez postižení pachatele. Oba tyto typy chování se odehrávají ve značné míře v oblasti politiky.
Moderní západní společnost stojí na třech pilířích moci: výkonné, zákonodárné a soudní. Moc
obecně, resp. jedinci, kteří jsou jejími držiteli, mají tendenci získanou moc upevňovat a
rozšiřovat. Při dělení na tři typy moci, je každá ze tří typů moci omezována zbývajícími dvěma.
Aby tento limit překonala, dochází k prolínání, k prorůstání třech typů moci a vzniká
sebereprodukující se elita, obsahující všechny tři typy moci, která je obtížně vyměnitelná.
Předseda ústavního soudu byl v několika politických uskupeních, vykonával funkci
místopředsedy vlády a je pro něho běžné v médiích vydávat politická prohlášení.
Při vzniku takovéto mocenské entity všechny instituty a instituce slouží jejím zájmům.
Legislativa slouží jako mocenský nástroj vůči zbytku společnosti, přičemž právní normy pro ni
nejsou závazné ani bariérou v realizaci politicko ekonomických zájmů. Přestože v politické sféře
je latentní kriminalita rozsáhlá, k trestním postihům nedochází. Převaha mocenské účelovosti
nad právem v justici je běžně pozorovatelná, někdy dokonce s neuvěřitelnou arogancí. Soudkyně
osvobodila generála, náčelníka vojenské kontrarozvědky s rozsudkem, že se sice dopustil
trestného činu, ale nevěděl, že se dopouští trestného činu. Když už může mít člověk s takovou
pozicí a kvalifikací nulové právní vědomí, jaké mohou mít soudy nároky na právní vědomí
běžného občana. Při této logice zrušme soudy, protože zločinci nevědí, co činí.
Vzhledem ke stavu a chování justice se ve společnosti používá termín justiční mafie3.
V tomto smyslu prezident republiky i předseda vlády se veřejně vyjádřili, že pro orgány činné
v trestním řízení, včetně justice, není problém vyrobit na politickou zakázku soudní kauzu.
Následné reakce vrcholných představitelů justice byly silácky odmítavé, nikoliv však věcné.
V prvním plánu právní norma a v jejich úhrnu právní řád integruje společnost, poskytuje záruky
k definovanému chování ve společnosti. Za touto společensky deklarovanou funkcí fungují
skrytě další funkce.
Politická funkce. Právní norma a oblast vymáhání práva je zdrojem moci. Policie, státní
zastupitelství a justice má možnost: trestný čin přehlédnout, nevzít na vědomí, nezahájit
vyšetřování, případ odložit, soud může rozhodnout o nezahájení soudního procesu pro nedostatek
důkazů, soud může na závěr soudního procesu rozhodnout o nevině, nebo dát minimální trest.
Ve všech fázích procesu si právníci prosadili tak obrovský prostor pro subjektivitu (je to věc
právního názoru), že je až s podivem, proč studují pět let. Právě tato subjektivita se podílí na
zrodu právní moci. Podle sociálního statusu a blízkosti k justiční moci (policii, státnímu
zastupitelství) a specifické roli v aktuálním politickém procesu je justiční (policejní,
zastupitelství) moc realizována a přetavena do politické moci. V roce 2009 parlament vyjádřil
nedůvěru vládě a vyhlásil předčasné volby. Poslanec zvolený za ČSSD M. Melčák, který při
paritě hlasů mezi ODS a ČSSD přeběhl k ODS a svůj mandát tedy naplňoval v rozporu s vůlí
občanů, kteří ho volili pro jiný politický program, než naplňoval po přeběhnutí, podal stížnost
Ústavnímu soudu, že mu je upíráno právo naplnit poslanecký mandát v celém volebním období.
Ústavní soud předčasné volby zrušil a zásadním způsobem tak zasáhl do politického procesu
České republiky. Skrytá politická funkce právního řádu a justice neguje to, co je zaručeno
ústavou, rovnost občanů před právem. Vytváří několik kategorií občanů.
Ekonomická funkce. Zákonodárci v propojení s dalšími politiky a podnikateli za pomoci
lobistů přijímají zákony napomáhající jejich podnikání, jejich obohacování. I tato nerovnost
v možnosti ovlivňovat zákony ve prospěch obohacování jedinců a malých skupin podporuje
globální trend bohatnutí bohatých a chudnutí chudých, rozevírání majetkových nůžek mezi nimi.
3

Na tento pojem nemá monopol bulvární tisk, byl použit prezidentem, premiérem i ministryní spravedlnosti.
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Bezpečnostní funkce. Především jedinci, kteří jsou uvnitř propojené elity a dále jedinci
z blízkého kruhu centra moci a elity jsou v bezpečí před zahájením trestního řízení v případě
trestní činnosti. V nejhorším případě půjde o kamufláž trestního řízení. Také tato funkce
diferencuje populaci na tu „hájenou“ a na tu, kterou je možné vyšetřovat, soudit a zavírat. Skrytá
politická, ekonomická a bezpečnostní funkce právní normy, právního řádu a justice představuje
skryté nástroje ovládání lidí, aniž by se zjevně porušovaly demokratické principy.
Závěry
O současných západních společnostech se v politologii běžně píše, že se jedná o
společnosti postdemokratické či mediokratické. V ekonomice se očekává krize, případně někteří
ekonomové tvrdí, že od roku 2008 krize trvá, čehož údajným dokladem jsou záporné úrokové
míry západních bank. Řada společenských vědců mluví o celkové krizi západní civilizace. Tento
stav je jednak důsledkem prohloubení již dříve známých negativních sociálních jevů a procesů,
jednak jevů nových. Můžeme mluvit o krizi a zkorumpovanosti elit, které nejsou schopny čelit
novým situacím v globální civilizaci. Na čelné pozice se ve společnosti nedostávají osobnosti,
které svým dosavadním životem prokázaly mravní a politické předpoklady k vůdcovství, ale
nahodilí jedinci, kteří před volbami nebyli buď vůbec známí, či byli populární jako baviči a herci
a marketingové neziskové organizace za pomoci médií je dokáží vnutit voličům a dostat do
ústavních funkcí. Ovšem volbou se jejich kompetence a schopnost řešit společenské problémy
nezvýší, a tak se stávají loutkami sil, které je do funkcí dostaly a působí ve směru jejich zájmů,
namísto řešení problémů společnosti. Článek analyzuje vznikání a modifikaci právní normy na
základě dalších sociálních jevů a její funkci při utváření nové třídy (Djilas 2019) a v jejím
ovládání společnosti. Ve svém fungování právní norma osciluje mezi působením ve smyslu
naplňování právního státu a jako nástroj obslužné elity (Keller, 2010) ve prospěch svého
skupinového zájmu a zájmu diskrétní elity.
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Zajišťování důkazů v kyberprostoru
Providing evidence in cyberspace
Vladimír Smejkal1
Abstrakt
Digitální stopy dnes slouží jako důkazní prostředky nejen proti pachatelům kybernetických
trestných činů, ale jsou zjišťovány prakticky u všech podezření ze spáchání závažnějšího
trestného činu. Klíčovými otázkami digitálních stop jsou: prokazatelnost, že se stopa nacházela
na určitém místě a že v procesu od jejího zajištění do ukončení znaleckého zkoumání nebyla
žádným způsobem modifikována. Dále pak, že lze prokázat pravost (pravdivost) jak obsahu této
stopy, tak dalších údajů k ní se vztahujících (metadat) a konečně nevyvratitelnost přiřazení stopy
konkrétní osobě. Fyzické a jiné objekty, včetně datových jsou jako stopa relevantní a mohou být
důkazem, jsou-li procesně proveditelné a získané zákonným způsobem. Aby se stopa stala
důkazem, musí obstát v prověrce důkazů. Zatímco EU teprve připravuje Nařízení Evropského
parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy
v trestních věcech, v ČR proběhla právní úprava trestního řádu v této oblasti, a to zákonem č.
287/2018 Sb., kterým byl s účinností od 1. února 2019 mj. zařazen nový institut typu předběžného
opatření, a to urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací
pro účely trestního řízení – § 7b.
Klíčová slova
Kyberprostor, digitální stopy, digitální důkazy, uchování dat uložených v počítačovém systému,
přeshraniční získávání digitálních dat, trestní řád.
Abstract
Digital traces now serve as evidence not only against cybercrime offenders, but are detected in
virtually all suspicions of committing a more serious crime. The key issues of digital footprints
are: the verifiability that the track was in a particular location and that it has not been modified
in any way from the time it was secured to completion of the expert survey. Further, it is possible
to prove the authenticity of both the content of this track and other data relating to it (metadata)
and, finally, the irrefutable assignment of the track to a particular person. Physical and other
objects, including data objects, are relevant as a trace and can be evidence if they are process
feasible and legally acquired. In order to become evidence, the clue must pass the examination
of the evidence. While the EU is still preparing the Regulation of the European Parliament and
of the Council on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in
criminal matters, the Czech Republic has passed the Criminal Procedure Code in this area by Act
No. 287/2018 Coll. On 1 February 2019, a new institute of the type of precautionary measure
was included, namely the accelerated storage of data stored in a computer system or on a medium
of information for the purpose of criminal proceedings – Section 7b.
Keywords
Cyberspace, digital tracks, digital evidence, accelerated storage of data stored in a computer
system, cross-border acquisition of digital data, Criminal Procedure.
Od stop k důkazům
Jak se jednání fyzických i právnických osob, států a jejich organizačních složek i dalších
subjektů stále více přesouvá do kyberprostoru, stejně jako se objevují digitální objekty, které
mohou, ale nemusí mít obdobu v reálném světě2, tím více roste i potřeba v případě podezření ze
1
2
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spáchání trestné činnosti zjistit (a zajistit) informace v tomto kyberprostoru se nacházející.
Zajímají nás přitom nejen data obsahující zmíněné informace, ale i „data o datech“, neboli
metadata, vypovídající o vlastnostech daného souboru, a v případě jeho přenosu i provozní a
lokalizační údaje o elektronické komunikaci3. Každé technologické zařízení, které získává,
zpracovává, předává nebo uchovává data, zanechává záznamy (odrazy) o své činnosti. Tedy
informace, které lze též označit jako digitální stopy, využitelné pro různé druhy řízení
prováděných orgány státu – od trestního řízení až po řízení daňové. Pro případné použití v
trestním řízení musí zjišťování stop probíhat v souladu s trestním řádem. V současnosti se
digitální stopy stávají v mnoha případech prakticky jedinými důkazy proti podezřelým,
obviněným či obžalovaným, a to ze dvou důvodů: 1. mnoho činností dnes probíhá výlučně v
digitální podobě, 2. pro policii je dnes nejjednodušší provádět automatizované odposlechy a
prohlídky obsahu zařízení a jiných nosičů dat, což vyžaduje minimální pracovní nasazení4.
Přitom digitální stopy dnes slouží jako důkazní prostředky nejen proti pachatelům
kybernetických trestných činů, ale jsou zjišťovány – snad s výjimkou krádeží prostých či řízení
motorového vozidla v opilosti – prakticky u všech podezření ze spáchání trestného činu, a to ze
dvou důvodů. Prvním je to, že mnoho činností dnes probíhá výlučně v digitální podobě, druhým
to, že pro policii je dnes nejjednodušší provádět odposlechy a prohlídky obsahu mobilů, počítačů
a jiných nosičů dat, což vyžaduje minimální pracovní nasazení oproti klasické detektivní práci.
Stopa je pojem technický, byť i v tomto případě se mnohdy používá pojem „důkaz“.
Fyzické a jiné objekty, včetně datových jsou jako stopa relevantní a mohou být důkazem, jsou-li
procesně proveditelné a získané zákonným způsobem. Prvá podmínka znamená, že to, co má být
důkazem a je prozatím stopou, je smyslově seznatelné, přezkoumatelné a interpretovatelné.
Zákonnost opatření stopy či důkazu je samostatná a někdy dosti složitá podmínka. Naproti tomu
důkaz je pojem právní. Podle § 89 odst. 2, věta prvá trestního řádu „Za důkaz může sloužit vše,
co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci
a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání.“ Pro české procesní předpisy je typický přístup
neomezené formy důkazů, přičemž zde podává trestní řád demonstrativní výčet důkazních
prostředků, které slouží v trestním řízení k dokazování skutečností, jež jsou jeho předmětem, a
umožňuje uplatnit důkazní aktivitu stran. Důkazem se obvykle rozumí výsledek činnosti orgánu
činného v trestním řízení při dokazování (např. obsah výpovědi vyslýchané osoby, obsah listiny,
výsledek znaleckého zkoumání, odpověď znalce na položené otázky, výsledek získaný ohledáním
atd.).5 Slovo „obvykle“ znamená, že důkaz může být opatřen i činností „protistrany“, tj.
obviněným, a to podle § 89 odst. 2, věta druhá „Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit
nebo jeho provedení navrhnout.“
Zde pak vzniká řada problémů, které lze rozčlenit například takto:
a) ze stejných stop jsou dovozovány různé závěry,
b) každá ze stran (obžaloba, obhajoba) pracuje s jinou množinou stop, potažmo důkazů.
Ad a) se jedná typicky o situace, kdy z obsahu digitálních stop jsou dovozovány skutečnosti, jež
mají sloužit jako důkazy o tom, že se určitého jednání dopustila určitá osoba (např. vytvoření
dokumentu nebo jeho modifikace). Přitom vzhledem k snadnosti podvržení či změny v těchto
stopách nelze takový důkaz považovat – bez existence dalších důkazů z „nedigitálního“ světa –
za důkaz, který by nebylo možno zpochybnit.
Ad b) se jedná například o případy, kdy ze zajištěného nosiče dat (např. pevných disků) jsou
selektivně vybrány soubory obsahující data (typicky na základě vyhledávání klíčových slov dle
zadání policie znalcem). Přitom jiné vyhledávání na základě jiných klíčových slov nebo bez nich
3
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TATE International, s.r.o., s. 215-225.
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(na celé množině dat) přinese další výsledky, které mnohou být v rozporu s předchozími
vyhledanými stopami. Jinou variantou téhož je omezená dostupnost obsahu zaheslovaných nebo
zašifrovaných souborů, k nimž má přístup pouze omezený okruh osob – např. ale nikoliv pouze
obviněný6.
Proces dokazování lze podle cit. komentáře Šámala a kol. rozdělit do několika fází:
a) vyhledávání důkazů,
b) provádění a procesní zajištění důkazů, které zahrnuje procesní úkony, jimiž si orgány
činné v trestním řízení způsobem stanoveným zákonem opatřují z pramene informaci o
skutečnostech významných pro věc a tyto zachycují v příslušném protokolu nebo též
jinak, např. fotodokumentací, zvukovým záznamem, videozáznamem, záznamem
prostřednictvím výpočetní techniky na nosič informací apod.,
c) prověrka důkazů, jejímž účelem je zjistit kvalitu pramene zpráv, spolehlivost a
bezpečnost těchto zpráv na základě analýzy každého jednotlivého důkazu a jeho srovnání
s důkazy ostatními. Prověřováním důkazů a jejich rozborem se zjišťují a odstraňují
rozpory mezi jednotlivými důkazy a objasňuje se jejich vzájemná spojitost a vztah k
okolnostem případu,
d) hodnocení důkazů je vyvrcholením procesu dokazování a jeho nejvýznamnější fází.
Uplatní se při něm zejména zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 tr. řádu),
přičemž se zde prolíná hodnocení důkazů s jejich prověrkou7.
K výše uvedenému lze uvést nález Ústavního soudu, podle kterého „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. Právě z
tohoto důvodu lze formulovat určité principy vážící se k provádění a hodnocení důkazů, např.
princip opomenutého důkazu, princip možnosti verifikace důkazů směřujících proti
obžalovanému, zásadu zákazu deformace důkazů či zákaz vyvozování z důkazu takových
skutkových zjištění, která při racionálním zhodnocení z provedeného důkazu nevyplývají a
nejsou podporována ani obecnou zkušeností“8.
Citovaný nález ÚS je zajímavý tím, že zde lze částečně nalézt paralelu mezi světem
hmotným (důkaz v podobě ztotožnění mechanoskopických stop) a digitálním (důkaz metadaty).
Soud cituje názor státní zástupkyně, která upozornila, že „mechanoskopické stopy mohou
spolehlivě prokázat pouze to, že daný trestný čin byl proveden určitým nástrojem. Nevypovídají
však nic o tom, kdo trestný čin spáchal.“ Ve zcela stejné důkazní situaci se ocitáme mnohdy ve
světě digitálním.
V oblasti digitálních stop:
a) pramenem důkazů jsou věci – nosiče dat, které dnes zahrnují prakticky každé médium, či
zařízení schopné uchovávat po určitou dobu a v nezkreslené podobě digitální informace,
b) důkazními prostředky jsou typicky ohledání věci (nosiče dat) vydaného nebo odňatého
(§ 78-79 tr. řádu) při domovní či osobní prohlídce, resp. při prohlídce jiných prostor (§
82-85c tr. řádu) nebo odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88-88a tr. řádu).
Digitální stopy jsou spojeny s jejich nosiči, takže věrohodnost, pravost a nezpochybnitelnost
existence věci a jejího vztahu k určitým osobám je nutnou, leč nikoliv postačující podmínkou
pro to, aby mohlo být na jejich základě provedeno dokazování. I v digitálním světě mohou být
použitelné i jiné způsoby dokazování – např. výpovědi svědků o tom, co viděli nebo se
domnívají, že viděli. Svědkové mohou vypovídat o spatřeném obsahu obrazovky nebo o tom,
kdo v daný okamžik pracoval na určitém počítači či do něj bušil kladivem. Ačkoliv takové
důkazy nebudou mít přímou vazbu na digitální stopy či dokonce důkazy, mohou přispět
6
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k dokazování jako tzv. nepřímé důkazy, které mohou pomoci vytvořit trestním procesem
vyžadovanou logickou, ničím nenarušenou a uzavřenou soustavu přímých a nepřímých důkazů.
Klíčovými otázkami digitálních stop jsou: prokazatelnost, že se stopa nacházela na určitém místě
a že v procesu od jejího zajištění do ukončení znaleckého zkoumání nebyla žádným způsobem
modifikována. Dále pak, že lze prokázat pravost (pravdivost) jak obsahu této stopy, tak dalších
údajů k ní se vztahujících (metadat). A konečně, nevyvratitelnost přiřazení stopy konkrétní
osobě9. Aby se stopa stala důkazem, musí obstát v prověrce důkazů.
Řekni, kde ta data jsou
Obecně vzato mohou být data, jež mohou sloužit jako stopa či důkaz v rámci trestního
řízení, kdekoliv. Může je vlastnit osoba A, být uloženy u osoby B, a to dočasně – např. při
přenosu v rámci nějaké služby elektronických komunikací, nebo trvale – např. u poskytovatele
služeb hostingu či housingu10 nebo cloudových služeb11, mohou být předány osobě C, získány
legálně či nelegálně osobou D, zveřejněny – tedy sděleny např. prostřednictvím sítě Internet blíže
neurčenému okruhu osob 𝕏 atd. Tyto okolnosti mají vliv na možnosti policie, resp. orgánů
činných v trestním řízení (dále také jen OČVTŘ) zjistit existenci takových informací a učinit
efektivní kroky k jejich získání a zafixování v místě a čase.
V prvé řadě je třeba odlišit vlastníka dat a jejich držitele (provozovatele, správce či – viz
níže – tzv. osoba, která data má pod svojí kontrolou). Nemusí to být tatáž osoba. Vlastník může
mít uložena data na svých zařízeních ve svých prostorách nebo cizích prostorách (housing), na
cizích zařízeních (hosting, veřejná či soukromá webová úložiště – např. Apple iCloud, Dropbox,
Acrobat.com, Microsoft One-Drive, Google Drive apod.) nebo v nějakém cloudu) nebo je svěřit
další osobě, která je má zpracovávat nebo jen prostě zajistit její uložení bezpečným způsobem,
přičemž tato osoba opět může použít kteroukoliv z těchto variant – de facto v řetězci takřka
nekonečném. Zvláštním případem pak bude uložení dat u osoby, která podléhá mlčenlivosti dle
zvláštního zákona, jako jsou advokáti, auditoři, daňoví poradci, notáři, znalci apod.12.
Limity při zajišťování stop v kyberprostoru
Dnes jsou zřejmě největšími problémy v kriminalistické praxi v oblasti ICT kriminality
následující:
Latentnost – data skrytá buď úmyslně, nebo „zahrabaná“ v množství jiných dat. Kryptografie či
steganografie (ukládání skrytých zpráv do „normálních“ souborů například obrazových či
audiovizuálních) umožní skrývat citlivé informace před kýmkoliv, orgány činné v trestním řízení
nebo zpravodajské služby nevyjímaje.
Extrémní dynamika prostředí – v každý časový okamžik je stav zkoumaného objektu
(informačního systému, počítače, elektronických komunikací, počítačové sítě apod.) jiný a mění
se velice rychle. Fixování stavu je prakticky nemožné a zastavení provozu IS nepřijatelné nebo
vyžaduje rozsáhlá opatření (přechod na záložní systém).
Složitost informačních systémů a jejich vzájemná provázanost, heterogennost a komplexnost
prostředí činí možnosti analýzy probíhajících procesů velmi náročné, někdy až nemožné.
9
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různých zákazníků).
11
Viz SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 59 an.
12
Viz ust. § 21 zákona o advokacii, § 15 zákona o auditorech, § 6 zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců České republiky, § 56 notářského řádu, § 10a stávajícího zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
resp. § 20 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech platného od 1. 1. 2021.
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Geografická vzdálenost mezi pachatelem, poškozeným a objektem, který má být předmětem
kriminalistické počítačové expertizy. Tento problém se objevuje nejen u Internetu, což je zcela
typické, ale i v případě jakýchkoliv jiných distančních trestných činů, páchaných byť jen
prostřednictvím lokální (LAN), natož vzdálené (WAN) sítě13.
Pro cloud computing, jak je zmíněn výše, je právě geografická vzdálenost, resp. jeho
provozování na jednom i více místech na zeměkouli (distribuovaný cloud), zdrojem právních i
technologických problémů, odvíjejících se ze specifik národních právních úprav, limitace
vzhledem ke zpracování osobních nebo jinak citlivých údajů, závislost na spolupráci
poskytovatele služby apod.
Pro účely zajišťování dat nacházejících se v cloudu, budeme rozlišovat zásadně tyto
situace:
1) interní cloud – vlastník cloudu ví, kde se cloud fyzicky nachází, má k němu vlastnická či
užívací práva a cloud se nachází v české jurisdikci, v takovém případě se nemusí vždy
jednat o plnohodnotný cloud, ale o podstatně jednodušší model lokálního hostingu, kdy
je vlastní nebo cizí zařízení umístěno u nějaké třetí strany, v tzv. serverovně s vysokou
konektivitou (rychlostí připojení do Internetu),
2) externí cloud – vlastník ví, kde se cloud fyzicky nachází, má k němu vlastnická či užívací
práva a cloud se nachází mimo českou jurisdikci,
3) externí cloud – vlastník má k němu užívací práva, ale nikoliv vlastnická, neví, kde jsou
aktuálně data uložena, případně ani v jaké jurisdikci.
Všechny varianty jsou možné, nicméně možnosti a postup orgánů činných v trestním řízení bude
odlišný.
V případě ad 1. je třeba tedy zajistit data (obsah disků) nacházejících se na místě, kde jimi
disponuje vlastník dat, provozovatel cloudu, případně poskytovatel hostingu. Je samozřejmě
možné nejprve postupovat podle ust. § 78 odst. 1 tr. řádu (povinnost k předložení nebo vydání
věci), nicméně podle odst. 2 „se povinnost podle odst. 1 nevztahuje na listinu nebo na jiný hmotný
nosič obsahující obrazový, zvukový nebo datový záznam, jejichž obsah se týká okolnosti, o které
platí zákaz výslechu, ledaže došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo k zproštění
povinnosti mlčenlivosti)“. K tomu také Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k otázce
výkladu pojmu „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ (§ 85b odst. 1 tr. ř.) a k
otázce, zda o návrhu ve smyslu § 85b odst. 3 tr. ř. má být vždy rozhodováno formou usnesení,
nebo zda přichází v úvahu i jiná forma „rozhodnutí“ a za jakých podmínek14. A samozřejmě stále
platí ust. § 78 odst. 3, podle kterého nikoho nelze nutit, aby předložil nebo vydal věc, jež v době,
kdy je požádáno o její předložení nebo vydání, může sloužit jako důkaz proti němu nebo proti
jeho osobě blízké.
Pokud tedy OČVTŘ nezjistí, kde se data (cloud či serverovna) nachází, potom lze obtížně
aplikovat postup obvykle používaný při nespolupráci podezřelých či dalších osob, spočívající v
odnětí věci nebo prohlídce. Možným, leč zcela výjimečným postupem je jejich lokalizování
prostřednictvím získání informací o telekomunikačním provozu podle § 71 odst. a) zákona č.
273/2008 Sb., o Policii České republiky, kdy „útvar policie, jehož úkolem je boj s terorismem,
může za účelem předcházení a odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu v nezbytném
rozsahu žádat od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí provozních a
lokalizačních údajů způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, nestanoví-li jiný
právní předpis jinak“. Případně pak lze místo vyžádání provozních a lokalizačních údajů či
současně s ním uskutečnit odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 tr. řádu,
pokud to ovšem bude zákonným postupem umožněno. Je nicméně otázkou, zda se pomocí těchto
informací podaří zjistit místo, kde se cloud či serverovna fyzicky nachází, a v ní pak vykonat
13
14

SMEJKAL, V. Op. cit., s. 716.
Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu, sp. zn. Tpjn 306/2014 ze dne 25. 6. 2015.
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prohlídku jiných prostor nebo domovní prohlídku za účelem odnětí věcí či zkopírování obsahu
nosičů dat.
V případech ad 2. a ad 3., tedy kdy se cloud nachází mimo českou jurisdikci, záleží na
míře spolupráce vlastníka či provozovatele cloudu (poskytovatele služeb). S odkazem na ust. §
78 tr. řádu by mohl být tento vyzván k vydání dat prostřednictvím dálkového přístupu. Pak může,
ale nemusí dojít k dobrovolnému vydání (viz ad 1. výše), otázkou pouze zůstává, že při
takovémto vydání nemůže mít OČVTŘ kontrolu nad tím, zda bylo vydáno vše požadované,
případně jinak prověřit autenticitu a správnost obsahu vydaných dat. Také je otázka, jak přimět
ke spolupráci poskytovatele cloudových služeb nacházejících se v jiném státě (podléhající jiné
jurisdikci). Odnětí věci podle § 79 je totiž bez použití nepříliš operativních nástrojů mezinárodní
právní pomoci neuskutečnitelné15. K tomu uvedl Ústavní soud: „Z hlediska ústavněprávní
kontroly je podstatné, že soud ve svém povolení dostatečně jasně specifikoval okruh počítačů,
které mají být sledovány. V rámci sledování elektronických zařízení z povahy věci plyne, že
předmětem sledování budou právě data na těchto zařízeních uložená, jejichž otisk lze pořídit za
využití utajené operativně pátrací techniky. Pořízení otisku elektronických dat lze povolit
postupem dle § 158d odst. 3 tr. řádu, pokud jde o data na sledovaných počítačích již uložená,
nikoli o data telekomunikačního provozu“16.
Přeshraniční získávání digitálních dat
Jak je zmíněno výše, používání především cloudových úložišť nacházejících se na
různých místech na světě, často dynamicky měněných např. dle momentální vytíženosti systémů,
tj. automaticky a bez rozhodnutí člověka17 neumožňuje využívat standardní nástroje pro
mezinárodní právní pomoc, jako je v zemích EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech 18 a
mimo EU to jsou mezinárodní smlouvy o právní pomoci19, resp. Úmluva Rady Evropy o
počítačové kriminalitě ze dne 23. 11. 200120.
Situace je nicméně vnímána jako naléhavá, a proto byl přijat v USA zákon Clarifying
Lawful Overseas Use of Data Act (tzv. CLOUD Act)21 a v EU se připravuje Nařízení Evropského
parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy
v trestních věcech22. CLOUD Act upřesňuje, že poskytovatelé služeb "elektronických
komunikací nebo vzdálené počítačové služby" jsou povinni uchovat, vyhotovit kopie nebo vydat
obsah komunikace a jakýkoliv záznam nebo jiné informace týkající se zákazníka nebo účastníka,
které jsou v jejich držení nebo pod jejich kontrolou bez ohledu na to , zda se tyto informace,
záznamy nebo jiné informace nacházejí na území nebo mimo území Spojených států. CLOUD
Act rozšířil geografickou působnost zákona SCA. Beze změny ponechal definici povinných z
příkazu (poskytovatelů elektronických komunikací nebo vzdálené počítačové služby, kam
řadíme např. Poskytovatelů e-mailu, četovacích služeb, cloudového hostingu), jakož i typ dat,
které spadají pod věcnou působnost zákona SCA23. Je jím obsah elektronické komunikace a data
uložená v cloudu, jakož i neobsahové údaje, týkající se elektronické komunikace (údaje o
15

SMEJKAL, V. Op. cit., s. 718-719.
Usnesení Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 3812/12 ze dne 3. 10. 2013.
17
Jde o tzv. load balancing neboli vyvažování zátěže.
18
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu
v trestních věcech. Úř. věst., L 130, 1. 5. 2014, s. 136.
19
Viz Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. 4. 1959 – viz Sdělení federálního
ministerstva zahraničních věcí č. 550/1992 Sb.
20
Úmluva o počítačové kriminalitě byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 104/2013.
21
Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act, H.R. 1625, 115th Cong. div. V (2018).
22
Evropská komise, Štrasburk, 17. 4. 2018, COM(2018) 225 final, 2018/0108(COD).
23
Stored Communications Act, Pub. L. 99-508, tit. II, 100 Stat. 1848, 1860-68 (1986).
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uživatelském kontě, záznamy o přenosu). Americké donucovací orgány mohou od poskytovatelů
sídlících ve Spojených státech požadovat i „zámořská“ data o uživatelích těchto služeb, které
jsou „v držení nebo pod kontrolou“ dané technologické společnosti. Donucovací orgány nejsou
oprávněny extrahovat údaje přímo ze systémů poskytovatelů služeb24.
Evropská komise vypracovala návrh nařízení o evropských předávacích a uchovávacích
příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech, nicméně toto zatím nebylo vydáno. Hlavní
principy by měly být následující: Do oblasti působnosti nařízení spadají následující typy
poskytovatelů služeb: poskytovatelé služeb elektronické komunikace, poskytovatelé služeb
informační společnosti, u kterých je určující složkou služby poskytované uživateli uchovávání
údajů, včetně sociálních sítí, nakolik je nelze kvalifikovat jako služby elektronické komunikace,
internetová tržiště umožňující transakce mezi jejich uživateli (např. spotřebiteli nebo podniky) a
jiní poskytovatelé hostingových služeb a poskytovatelé služeb v oblasti číslování a názvů
internetových domén. Kategorie údajů, které příslušné orgány mohou získat, zahrnují údaje o
účastníkovi, údaje o přístupu, údaje o transakcích (tzv. neobsahové údaje) a údaje o uloženém
obsahu. Nařízení se vztahuje na všechny poskytovatele služeb, kteří nabízejí služby v Unii, včetně
poskytovatelů služeb, kteří v Unii nejsou usazeni.
Nařízení rozlišuje dva druhy příkazů:
1) evropský předávací příkaz nutící poskytovatele služeb nabízejícího služby v Unii a
usazeného nebo zastoupeného v jiném členském státě předat elektronické důkazy,
2) evropský uchovávací příkaz nutící poskytovatele služeb nabízejícího služby v Unii a
usazeného nebo zastoupeného v jiném členském státě uchovávat elektronické důkazy
vzhledem k následné žádosti o předání údajů.
Přitom „elektronickými důkazy“ se rozumí důkazy uložené v elektronické podobě poskytovatelem
služeb nebo jeho jménem v době obdržení certifikátu předávacího nebo uchovávacího příkazu,
sestávající z uložených údajů o účastníkovi, údajů o přístupu, údajů o transakcích a údajů o
obsahu.
Evropský předávací nebo uchovávací příkaz musí být předán adresátovi prostřednictvím
certifikátu evropského předávacího příkazu (dále jen „EPOC“) nebo certifikátu evropského
uchovávacího příkazu (dále jen „EPOC-PR“). Po obdržení certifikátu EPOC musí být údaje
předány nejpozději do deseti dnů po obdržení tohoto certifikátu, ledaže vydávající orgán uvede
důvody pro dřívější sdělení. V naléhavých případech (které nejsou nijak specifikovány) musí
předat adresát požadované údaje bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti hodin od obdržení
certifikátu EPOC. Po obdržení certifikátu EPOC-PR adresát uchová bez zbytečného odkladu
požadované údaje. Uchování skončí po šedesáti dnech, pokud vydávající orgán nepotvrdí, že
byla podána následná žádost o předání. Potvrdí-li vydávající orgán ve lhůtě stanovené v odstavci
1, že následná žádost o předání byla podána, uchová adresát údaje tak dlouho, jak to bude nutné
k předání údajů, jakmile je následná žádost o předání doručena. Pokud uchování již není nutné,
vydávající orgán bez zbytečného odkladu informuje adresáta.
Příkazy k předání údajů o účastníkovi a údajů o přístupu lze vydat v souvislosti s jakýmkoli
trestným činem. Na údaje o transakcích a obsahu by se měly vztahovat přísnější požadavky, aby
odrážely citlivější povahu takových údajů a odpovídající vyšší míru invazivnosti příkazů u
takových údajů v porovnání s údaji o účastníkovi a přístupu. Příkazy lze tudíž vydávat u trestných
činů, pro které je stanoven maximální trest odnětí svobody v délce nejméně tři roky.
Kromě toho příkazy k předání údajů o transakcích nebo obsahu lze vydat i u specifických
trestných činů vyjmenovaných v ustanovení, spadajících do oblastí podvodů a padělání
bezhotovostních platebních prostředků, pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí
a dětské pornografie, terorismu. V situacích, kdy jsou žádané údaje uloženy nebo zpracovány
jako součást infrastruktury poskytované společnosti poskytovatelem služeb, zpravidla v případě
24

KESSELOVÁ, K. Cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom v trestných veciach. Visí vo vzduchu
európsky Cloud act? Revue pro právo a technologie, 2019, č. 19, s. 41-68.
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hostingových nebo softwarových služeb, by měla být prvotním adresátem žádosti vyšetřovacích
orgánů sama společnost. … Poskytovateli služeb může být evropský předávací příkaz adresován
pouze v případě, kdy by nebylo vhodné adresovat žádost společnosti, zejména pokud by to
ohrozilo vyšetřování, například v případech, kdy je vyšetřována sama společnost. Poskytovatel
služeb může požádat o náhradu svých nákladů vydávajícím státem, stanoví-li to vnitrostátní
právo vydávajícího státu pro vnitrostátní příkazy v obdobných situacích, v souladu s těmito
vnitrostátními ustanoveními.
Další detaily viz text návrhu nařízení25. Doprovodným předpisem je návrh směrnice,
kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem
shromažďování důkazů v trestním řízení.26 Jaké bude jejich konečné znění nelze s úplnou jistotou
odhadnout. Ve stanovisku evropského inspektora ochrany údajů se mj. uvádí27:
 Evropský inspektor ochrany údajů se v první řadě domnívá, že by měly být dále
posuzovány další alternativy, které by poskytly větší záruky a zároveň by dosahovaly
stejných cílů.
 Evropský inspektor ochrany údajů bere na vědomí, že navrhované nařízení již obsahuje
řadu procesních záruk. Evropský inspektor ochrany údajů je však znepokojen tím, že
důležitá odpovědnost za přezkum souladu certifikátů EPOC a EPOC-PR s Listinou je
svěřena poskytovatelům služeb, a doporučuje, aby do procesu shromažďování
elektronických důkazů byly co nejdříve zapojeny justiční orgány určené vykonávajícím
členským státem.
 Dále doporučuje přehodnotit rovnováhu mezi druhem trestných činů, u nichž by mohly
být vydávány evropské předávací a uchovávací příkazy, a kategoriemi dotčených údajů,
s přihlédnutím k poslední příslušné judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Zejména
možnost vydat evropský předávací příkaz k předání údajů o transakcích a údajů o obsahu
by měla být omezena na závažné trestné činy.
Urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému
Přestože nařízení EU nebylo doposud vydáno, v ČR proběhla právní úprava trestního
řádu (dále jen tr. ř.) v této oblasti, a to zákonem č. 287/2018 Sb., kterým byl s účinností od 1.
února 2019 mj. zařazen nový institut typu předběžného opatření, a to urychlené uchování dat
uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení – § 7b
tr. ř. Přijetím této úpravy byly implementovány čl. 16 a čl. 29 Úmluvy Rady Evropy o počítačové
kriminalitě ze dne 23. 11. 2001. Podle článku 16 této úmluvy mají smluvní strany povinnost
přijmout taková legislativní a jiná opatření, která budou nezbytná k tomu, aby umožnila svým
příslušným orgánům činným v trestním řízení přikázat anebo obdobně zajistit urychlené
uchování specifických počítačových dat, včetně provozních dat, které byly uloženy
prostřednictvím počítačového systému, zejména pokud existují důvody pro přesvědčení, že tato
počítačová data jsou zvláště ohrožená ztrátou nebo pozměněním. Stát má mít možnost přikázat
určité osobě uchovat data nejdéle na 90 dnů, aby mohly příslušné orgány požádat o jejich
zpřístupnění, přičemž tuto lhůtu lze prodloužit. Stát má mít možnost rovněž správci nebo jiné
osobě, která má uchovat počítačová data, stanovit povinnost udržovat tyto příkazy v tajnosti po
dobu stanovenou svými vnitrostátními právními předpisy. Podle článku 29 této úmluvy může
smluvní strana požádat druhou smluvní stranu, aby nařídila nebo jinak zajistila urychlené
28
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uchování dat uložených prostřednictvím počítačového systému, který je umístěn na území této
druhé strany, a která mají být předmětem následné žádosti dožadující strany o justiční spolupráci
za účelem prohlídky, zajištění nebo zpřístupnění uchovaných dat29. Nutnost přijetí takového
institutu je – nikoliv překvapivě – odůvodňována bojem proti praní špinavých peněz, terorismu,
úplatkářství a maření spravedlnosti.
V tr. ř. proto nalezneme ustanovení § 7b tohoto znění:
(1) Je-li zapotřebí zabránit ztrátě, zničení nebo pozměnění dat důležitých pro trestní řízení, která
jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, lze nařídit osobě, která uvedená
data drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu
stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom,
že bylo nařízeno uchování dat.
(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit
osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému
nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.
(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní
zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí
souhlas státního zástupce, bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán
jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.
(4) V příkazu podle odstavce 1 nebo 2 musí být označena data, na která se příkaz vztahuje, důvod,
pro který mají být data uchována nebo k nim má být znemožněn přístup, a doba, po kterou mají
být tato data uchována, nebo k nim má být znemožněn přístup, která nesmí být delší než 90 dnů.
Příkaz musí obsahovat poučení o následcích neuposlechnutí příkazu.
(5) Orgán, který vydal příkaz podle odstavce 1 nebo 2, jej neprodleně doručí osobě, vůči které
směřuje.
Podobně je provedena úprava zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních, vkládají se nové § 65a a 65b, Uchování dat na žádost České republiky a
Uchování dat na žádost cizího státu. Pro tento účel byl doposud využíván postup podle § 8 tr. ř.
o součinnosti v trestním řízení ze strany třetích osob (státních orgánů, fyzických a právnických
osob), tzv. dožádání. V Důvodové zprávě k návrhu novely tr. řádu se tvrdí, že postup podle § 7b
bude operativnější a umožní zajistit data, jež mohou sloužit jako důkazy, aniž by bylo nutno
rovnou postupovat podle ust. § 77b, § 78-79, § 82-83a, případně § 158d tr. ř. Je přitom
nepochybné, že novela tr. řádu byla z velké části inspirována připravovaným nařízením EU.
Této významné změně s dopadem prakticky na všechny osoby, zpracovávající digitální data, byla
věnována pozornost prakticky výlučně advokáty, a to nejen proto, že tento institut může souviset
i s činností advokáta při poskytování právních služeb, zatímco veřejností, a to i odbornou
(provozovatelé serverů, sítí a služeb) prakticky nikoliv. Ani žádná odborná diskuse nad
potřebností takto závažného zásahu do občanských práv, nad pravidly, podle nichž má být
postupováno, aniž byla pojmenována a odstraněna rizika zneužití, a aniž byly prodiskutovány
vzájemné vazby na další, podobná ustanovení, která již trestní řád obsahuje30. Jak uvádí
Informace k ustanovení § 7b trestního řádu vydaná Českou advokátní komorou31, „Nejde o
nástroj, který by sám osobě orgánům činným v trestním řízení umožňoval na základě uvedeného
příkazu zpřístupnění obsahu uchovaných dat.“ Dále se uvádí, že „Požadavek na uchování dat
nezbytně neznamená jejich zmrazení, tj. že musí být nezbytně zcela nepřístupná komukoli a že
29

Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony. Sněmovní tisk č. 79/0, 8. 2. 2018.
30
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deník, 9. 8. 2019. Dostupné na https://www.ceska-justice.cz/2019/08/ekonomicky-denik-policie-muze-bezsouhlasu-soudce-zalohovat-data-internetu-i-telefonu/.
31
Informace k ustanovení § 7b trestního řádu. Česká advokátní komora, 2018. Dostupné na
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=21353.
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tato data nebo jejich kopie nemůže být legitimně užívána. Ustavení § 7b se vztahuje pouze na
data, která v okamžiku vydání příkazu existují, nikoli na data, která v budoucnu vzniknou.“
K dikci tohoto ustanovení lze mít řadu připomínek:
1. Jak budou definována „data důležitá pro trestní řízení“, resp. podle odst. 4 „data, na která se
příkaz vztahuje“? Podle dosavadních zkušeností z trestního procesu se lze nadít
„všeobjímajících“ specifikací, jež budou synonymem k tomuto označení, např. „všechna data
společnosti X.Y.“. Je otázkou, zda a s jakými náklady bude možné takové výzvě vůbec vyhovět.
Otázkou rovněž je, jak bude definován příslušný počítačový systém nebo nosič informací. To
platí i pro důvod, jež má být uveden, a kde se lze nadít rovněž vysoce nekonkrétních odůvodnění.
2. Je možné v praxi reálně dodržet požadavek, aby povinná osoba „učinila potřebná opatření,
aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat“? Pokud bude výzva
(správně) adresována statutárnímu představiteli společnosti, pak lze předpokládat, že povinnost
uchování specifických počítačových dat budou ve skutečnosti zajišťovat jiné osoby, a to i externí
dodavatelé. Jedinou možností bude, aby odpovědná osoba, jíž bude výzva adresována, utajila
existenci výzvy a tvářila se, že koná z vlastního rozhodnutí. Tím ale s největší pravděpodobností
bude taková skutečnost třetím osobám spolehlivě indikována. A co si lze představovat pod
požadavkem „učinit potřebná opatření“? Vzhledem k možnosti udílet pořádkové pokuty až do
výše 50 000 Kč (§ 66 tr. řádu) těm, kdo neuposlechnou příkazu nebo nevyhoví výzvě, které mu
byly dány podle tohoto zákona, je velmi důležité, kdo a jak bude posuzovat, zda byla opatření
provedena a zejména, nakolik jsou potřebnými (rozumějme účinnými).
3. Jak je již řečeno výše, k diskusi je i to, kdo je osobou, která „uvedená data drží nebo je má
pod svojí kontrolou“. Budeme-li hledat oporu v občanském zákoníku32, který pojmy
„vlastnictví“ a „držba“ upravuje v části třetí, hlavě II., vzhledem k dikci § 987 nelze v tomto
případě poskytovatele hostingu označovat za držitele, ten sice může být držitelem počítače, ale
nikoliv dat. Předpoklady držby jsou jenom dva, a sice faktické ovládání věci a vůle nakládat s
ní jako se svou vlastní. Tyto předpoklady držby musí být splněny oba. … Kde není vůle vykonávat
právo pro sebe, nemůže vůbec jít o držbu (ale nanejvýš o pouhou detenci) 33.
V daném případě má faktickou moc nad daty jejích vlastník, i když se nacházejí v pronajatém
zařízení. Faktická moc nad věcí znamená vedle skutečného fyzického nakládání s věcí i takové
ovládání, které se podle obecných pravidel jeví jako „panství“ nad věcí, tedy možnost o věci
rozhodovat34. Výzva tedy by měla směřovat k vlastníkovi dat, nikoliv provozovateli datacentra,
kde se nacházejí.
4. Daleko problematičtější je požadavek podle odst. 2, „aby znemožnila přístup jiných osob k
takovým datům“. Nejen, že se tím zcela spolehlivě vyzradí existence takového příkazu, ale dojde
ke střetu práva soukromého (držitel dat jejich prostřednictvím může poskytovat služby jiným
osobám) a veřejného (příkaz podle tr. řádu). Situace, kdy přestane držitel dat poskytovat službu,
k níž se smluvně zavázal, a to např. pod sankcí, aniž by mohl poskytnout svým zákazníkům
jakékoliv vysvětlení, je značně nepříjemná a může jej zásadně obchodně poškodit. V případě,
kdy bude příkaz adresován advokátovi, nakládajícímu s daty klienta, pak může dojít k narušení
důvěry mezi advokátem a klientem35. To samozřejmě platí i pro jiné osoby, jimž je uložena
povinnost mlčenlivosti zvláštním zákonem, jak je uvedeno výše. Nejasné je i to, jaké jiné osoby
se tím myslí. Jsou to zaměstnanci této povinné osoby? Externí správci IT systému? Tento
požadavek je v prostředí počítačových sítí obtížně realizovatelný, a ještě obtížněji
kontrolovatelný.
32
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5. Možnost, kterou připouští odst. 2, „bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním
orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu“
by měla být používána za nejrestriktivnějších podmínek a vždy podléhat kontrole státním
zástupcem v rámci jeho dozorové činnosti. Z dikce tohoto ustanovení přitom jednoznačně
nevyplývá, že musí policejní orgán získat následný výslovný souhlas státního zástupce. Tato
otázka je o to významnější, že nová právní úprava zasahuje do práva na soukromí a ochrany
osobních údajů. „Zákonodárce do napadeného ustanovení především nijak nepromítl požadavek
proporcionality zásahu do základního práva s ohledem na sledovaný účel, neboť přístup k
předmětným údajům upravil v podstatě jako běžný prostředek zaopatřování důkazů pro účely
trestního řízení, a to dokonce vedeného pro jakýkoliv trestný čin. Takovéto omezení přitom
vzhledem k závažnosti předmětného zásahu do soukromé sféry jednotlivce obstojí toliko tehdy,
bude-li respektovat podmínky vyplývající z principu proporcionality. … Poněkud zvláštní je, že
příkaz k urychlenému uchování dat není vázán na závažnost trestné činnosti. To ve svém
důsledku znamená, že takový příkaz může být vydán i u bagatelní trestné činnosti, což je s
ohledem na zásah do práva na soukromí, které je garantováno i na nadnárodní úrovni,
zarážející“36.
6. Podle odst. 4 „doba, po kterou mají být tato data uchována, nebo k nim má být znemožněn
přístup, která nesmí být delší než 90 dnů“. Jak je českým zvykem, je tato doba delší, nežli 60 dnů
uvedených v návrhu nařízení EU. A na rozdíl od něj nic nebrání OČVTŘ, aby takový příkaz
vydával opakovaně, dokonce každodenně a každý den tedy lhůta začne běžet znovu.
7. Mělo by být diskutováno, zda škoda, která vznikne tímto postupem podle § 7b povinné osobě
nebo dokonce i třetím osobám, ukáže-li se, že postup byl neopodstatněný nebo nebyl vydán
zákonným způsobem, spadá pod působnost zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem37.
Závěr
Je nepochybné, že v rámci stávající dikce ust. § 7b tr. řádu dochází k významnému
posunu v oblasti pravomocí OČVTŘ vzhledem k digitálním datům. Jak uvádí Sokol, „Podle
Důvodové zprávy je uchování dat mírnějším institutem než domovní prohlídka a tedy tam, kde se
advokát nedostává při respektování příkazu do rozporu se svými advokátními povinnostmi, by
měl spíše ocenit, že si policejní orgán pro data „nedošel“, ale že umožňuje věc řešit tímto
způsobem, tedy primárně uchováním či znepřístupněním a následně pak v případě uchování dat,
řešení dalšího postupu soudní cestou“38. Velkou otázkou především zůstává, jak bude – zejména
s přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám – v praxi tento nový procesní institut používán.
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Národný model kriminálneho spravodajstva
National Model of the Criminal Intelligence
Jozef Stieranka1
Abstrakt
Príspevok v základných rysoch charakterizuje Európsky model kriminálneho spravodajstva
(ECIM) a zároveň poukazuje na jeho rozdiely oproti právnej úprave kriminálneho spravodajstva
v zákone č. 171/1993 o Policajnom zbore v Slovenskej republike. Detailnejšia pozornosť je
venovaná procesu tvorby a realizácie ECIMU-u na strategickej úrovni, vrátane schválených
priorít Európskej únie v oblasti boja proti organizovanej kriminalite na roky 2018-2021. Druhá
časť príspevku charakterizuje operačnú úroveň ECIM-u, ktorá obsahovo a metodologicky
predstavuje proces odhaľovania konkrétnej trestnej činnosti – Národný model kriminálneho
spravodajstva. Príspevok je čiastkovým výstupom vedecko-výskumnej úlohy „Národný model
kriminálneho spravodajstva“ riešenej na Akadémii PZ v Bratislave (VYSK č. 231).
Kľúčové slová
Kriminálne spravodajstvo, Európsky model kriminálneho spravodajstva, stály výbor pre
operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti Rady EÚ – COSI, SOCTA – analýza
hrozieb organizovanej kriminality, Empact projekty, Národný model kriminálneho
spravodasjtva.
Abstract
This paper deals with the possibilities and conceptual base of the European model of criminal
itelligence service, along with the differences of legal regulations of the criminal intelligence
service according to the 171/1993 act ( Police force of the Slovak Republic). Closer attention is
focused on process of creation and implementing of ECIM at the strategic level, including
approved priority of the European union fight against organized crime in a timeframe of 20182021. Second part of the paper characterizes ECIM operational level, which represents contentmethodological process of concrete crime detection – National model of the criminal intelligence.
This paper is partial output of the research project „National model of criminal intelligence
service“ solved at the Academy of the Police Force in Bratislava.
Key words
Criminal intelligence service, European model of criminal intelligence service, standing
committee for operational cooperation in the field of internal EU Safety Council – COSI, SOCTA
– analysis of organized crime threat, Empact projects, National model of the criminal
intelligence.
Úvod
Vláda Slovenskej republiky v súlade s Haagskym programom v rámci Schengenského
akčného plánu v roku 2008 opatrením číslo 77 v časti 2.5.1 prijala úlohu zaviesť do policajnej
praxe v Slovenskej republike Európsky model kriminálneho spravodajstva (ďalej len „ECIM“)
s cieľom jeho spustenia v roku 2008. Doposiaľ však boli realizované len čiastkové opatrenia na
úrovni policajného informačného toku, a to vybudovaním informačného systému ACHERON,
ktorý slúži na ukladanie a spracúvanie všetkých informácií zúčastnených policajných útvarov
získaných a spracúvaných pri výkone operatívno-pátracej činnosti (ďalej len „OPČ“). Pre
komplexné zavedenie ECIM-u do policajnej praxe bude však potrebné vykonať zásadné zmeny
v oblasti celej analytickej činnosti, najmä v oblasti spracovávania strategických analytických
1
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informácií pre potreby komplexného riadenia operatívnej činnosti a ich aplikácie do priameho
výkonu policajných služieb. Pre vytvorenie vlastného národného modelu kriminálneho
spravodajstva (ďalej len „NMKS“), ktorý by vychádzal z princípov ECIM-u sú nevyhnutné aj
zmeny v oblasti súčasnej právnej úpravy operatívno-pátracej činnosti a kriminálneho
spravodajstva2, v rámci ktorých je nevyhnutné zosúladiť pojem kriminálneho spravodajstva
v Slovenskej republike tak, aby bol rovnako chápaný ako je chápaný predstaviteľmi Europolu
a policajnými špecialistami tzv. „starých krajín“ Európskej únie. Toto si uvedomuje aj vedenie
Prezídia Policajného zboru, ktoré iniciovalo vytvorenie spoločného riešiteľského tímu zloženého
zo zástupcov policajnej praxe a zo zástupcov akademickej obce, ktorý by spracoval súhrn
legislatívnych, metodických a taktických návrhov a odporúčaní potrebných k vytvoreniu nového
konceptu kriminálneho spravodajstva v podmienkach Slovenskej republiky. Na základe tejto
iniciatívy Akadémia Policajného zboru v Bratislave rieši vedecko-výskumnú úlohu VYSK č. 231
s názvom „Národný model kriminálneho spravodajstva v SR“. Primárnym cieľom vedeckovýskumnej úlohy je vytvoriť metodologický podklad na spracovanie legislatívnych,
metodických a taktických návrhov a odporúčaní potrebných k vytvoreniu národného modelu
kriminálneho spravodajstva v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý by vychádzal z ECIMu a akceptoval by odporúčania Európskej únie a Europolu. ECIM spája v sebe strategickú úroveň
a operačnú úroveň a toto bude potrebné akceptovať aj vytváraní NMKS v Slovenskej republike.
Strategická úroveň ECIM-u
Strategická úroveň ECIM-u je zameraná na poznávanie všeobecného objektu, ktorým je
kriminalita a jej hrozby, najmä nadnárodná organizovaná kriminalita. Na strategickej úrovni je
ECIM tiež označovaný ako cyklus politík Európskej únie. Pri jeho tvorbe má významné
postavenie Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti Rady
Európskej únie (Committee on Operational Cooperation on Internal Security – ďalej „COSI“).
COSI má multidisciplinárnu právomoc na uľahčenie a zabezpečenie účinnej operačnej
spolupráce. Zabezpečuje koordináciu aj v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje policajná a colná
spolupráca alebo ktoré podliehajú orgánom zodpovedným za kontrolu a ochranu vonkajších
hraníc. Výbor koná aj v prípadoch justičnej spolupráce v trestných veciach, ak vec súvisí s
operačnou spoluprácou v oblasti vnútornej bezpečnosti3. Strategická úroveň ECIM-u sa realizuje
v štvorročnom cykle politik Európskej únie, čo znamená, že každé štyri roky sa určujú nové
priority v boji proti kriminalite, ktoré sa na konci tohto obdobia vyhodnocujú a následne sa určia
nové priority. Celý proces tvorby cyklu politík Európskej únie prebieha v štyroch základných
krokoch - etapách:
 V prvom kroku sa na základe podrobnej analýzy identifikujú najzávažnejšie hrozby
organizovanej kriminality v Európskej únii. Analýzu hrozieb tzv. SOCTA (Serious and
Organised Crime Threat Assessment) – posúdenie hrozieb závažnej a organizovanej
kriminality koordinuje v spolupráci so všetkými členskými štátmi EU Europol. Na
spracovávaní SOCTU sa podieľajú členské krajiny EÚ a európske agentúry, inštitúcie
a orgány.
 V druhom kroku COSI schváli z identifikovaných hrozieb (SOCTA) prioritné oblasti
kriminality, ktoré predstavujú najzávažnejšie hrozby v príslušnom štvorročnom cykle.
Pre každú prioritu je následne vytvorený 4-ročný strategický plán (tzv. MASP) s cieľom
dosiahnuť multidisciplinárny, integrovaný a integrálny prístup k účinnému riešeniu tej
danej prioritnej hrozby. MASP obsahuje konkrétne strategické ciele. Ku každému
strategickému cieľu v konkrétnej prioritnej hrozbe je vypracovaný ročný operačný akčný
2
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plán (OAP) tak, aby bol zosúladený so strategickým cieľom a zároveň integroval aktivity
do národných plánov. MASP a OAP-s spracovávajú zástupcovia zúčastnených členských
krajín EÚ a inštitúcie a agentúry EÚ (Eurojust, Frontex, CEPOL a ďalšie) a formálne ich
schvaľuje COSI. OAP-s v sebe obsahujú jednak spoločné aktivity, ale aj samostatné
činnosti členských krajín a agentúr.
 V treťom kroku prebieha realizácia ročných operačných akčných plánov OAP-s
prostredníctvom EMPACT projektov - European (európska) Multidisciplinary
(multidisciplinárna) Platform (platforma) Against (proti) Criminal (kriminálnym) Threats
(hrozbám), v ktorých sa vykonávajú konkrétne činnosti a akcie. Príslušný EMPACT
projekt riadi a koordinuje vedúci projektu a jeho zástupca z niektorého členského štátu.
Na plnenie úloh vyplývajúcich z daného plánu na vnútroštátnej úrovni dohliada národný
EMPACT koordinátor (NEC). Každý členský štát vymenúva národného EMPACT
koordinátora v rámci svojej vnútroštátnej právomoci a v závislosti od štruktúry orgánov
činných v trestnom konaní. Mal by ním byť starší dôstojník so strategickým riadením,
ktorý má právomoc zabezpečiť implementáciu cyklu politík Európskej únie v tej danej
krajine. Táto osoba musí zostať plne informovaná a mať celkovú zodpovednosť za
záväzok členského štátu voči Cyklu politík Európskej únie.4 V podmienkach PZ v SR je
EMPACT koordinátorom 1. viceprezident Policajného zboru.
 Na konci štvorročného cyklu politík sa vykonáva komplexné hodnotenie, ktoré slúži ako
podklad pre ďalší cyklus politík.
Postup tvorby cyklu politík Európskej únie ako strategickej úrovne ECIM-u je znázornený na
obrázku číslo 1:

Obr. 1 Schéma cyklu politík5
Prvý skrátený cyklus politík Európskej únie, ktorého priority boli vypracované na základe
OCTA 2011 (predchodca SOCTA) a schválené Radou ministrov v júni 2011, prebiehal v rokoch
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2011–2013. Členské štáty sa v rámci tohto cyklu zamerali na operatívnu spoluprácu v 8
prioritných hrozbách. Ako hlavné hrozby boli identifikované nasledovné oblasti:
1. Západná Afrika – cieľom tejto priority bolo oslabiť schopnosť organizovaných a
zločineckých skupín, ktoré pôsobia alebo majú ústredie v západnej Afrike, pašovať
kokaín a heroín do Európskej únie a obchodovať s nimi v rámci Európskej únie.
2. Západný Balkán – cieľom bolo obmedziť úlohu západného Balkánu ako kľúčovej
tranzitnej a skladovacej zóny nelegálnych komodít určených pre Európsku úniu a ako
logistického strediska organizovaných a zločineckých skupín, vrátane albánsky
hovoriacich organizovaných zločineckých skupín.
3. Nelegálna migrácia – cieľom tejto priority bolo oslabiť schopnosť organizovaných a
zločineckých skupín uľahčovať nelegálne prisťahovalectvo do Európskej únie, najmä cez
južnú, juhovýchodnú a východnú Európu a najmä na grécko-tureckých hraniciach a v
krízových oblastiach Stredozemného mora v blízkosti severnej Afriky.
4. Syntetické drogy – cieľom bolo znížiť výrobu a distribúciu syntetických drog v Európskej
únie, vrátane nových psychoaktívnych látok.
5. Pašovanie v kontajneroch – cieľom takto formulovanej priority bolo narušiť dodávky
nelegálnych komodít vrátane kokaínu, heroínu, konope, falšovaného tovaru a cigariet do
Európskej únie, a to najmä dodávky formou kontajnerových zásielok.
6. Obchodovanie s ľuďmi – cieľom tejto priority bolo bojovať proti všetkým formám
obchodovania s ľuďmi a pašovania ľudí, a to zameraním sa na organizované a zločinecké
skupiny, ktoré túto trestnú činnosť vykonávajú v južných, juhozápadných a
juhovýchodných oblastiach Európskej únie.
7. Mobilné organizované skupiny – cieľom priority bolo znížiť všeobecné schopnosti
mobilných (migrujúcich) organizovaných a zločineckých skupín zapájať sa do trestnej
činnosti Európskej únii.
8. Počítačová kriminalita – cieľom tejto priority bolo zintenzívniť boj proti počítačovej
kriminalite a trestnému zneužívaniu internetu organizovanými a zločineckými
skupinami.
V júni 2013 Rada schválila priority pre cyklus politík Európskej únie na roky 2014–2017.
Priority boli opäť stanovené na základe OCTA 2013 na elimináciu:
1. Nelegálneho prisťahovalectva najmä v zdrojových krajinách, hlavných vstupných
bodoch do EÚ, na hlavných trasách, alternatívnych cestách a súvisiace zneužívanie
zákonných kanálov migrácie.
2. Obchodovania s ľuďmi najmä na účely vykorisťovania práce a sexuálneho
vykorisťovania a súvisiaceho využívania legálnych obchodných štruktúr.
3. Výroby a distribúcie falzifikátov, ktoré porušujú predpisy týkajúce sa zdravia,
bezpečnosti a potravín a tovar s nižším štandardom.
4. Podvodov podliehajúce spotrebnej dani a MTIC (Missing Trader Intra Community).
5. Výroby a obchodovania so syntetickými drogami v EÚ.
6. Obchodovania s kokaínom a heroínom do EÚ a ich distribúcie v EÚ.
7. Počítačovej kriminality, najmä online podvodov a podvodov s platobnými kartami, online
sexuálneho zneužívania detí a počítačových útokov, ktoré postihujú kritickú
infraštruktúru a informačné systémy v EÚ.
8. Nezákonného obchodovania so strelnými zbraňami.
9. Organizovanej majetkovej trestnej činnosti spáchanej mobilnými (migrujúcimi)
skupinami organizovaného zločinu.6
6
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V roku 2016 bola spracovávaná SOCTA, ktorá bola začiatkom roka 2017 oficiálne
vydaná a distribuovaná. Na základe hrozieb stanovených SOCTA, ako aj na základe záverov
nezávislého hodnotiaceho mechanizmu predchádzajúcich cyklov politík Európskej únie, boli
v máji 2017 na Rade Európskej únie schválené priority pre nový cyklus politík Európskej únie
na roky 2018 – 2021. Išlo o nasledovné priority:
1. Boj proti počítačovej kriminalite a to:
 narušovaním trestnej činnosti, ktorá sa týka útokov na informačné systémy, najmä
trestnej činnosti podľa obchodného modelu „zločin ako služba“ (z angl. Crime-as-aService) a trestnej činnosti, ktorá funguje ako sprostredkovateľ internetovej trestnej
činnosti,
 prostredníctvom boja proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí vrátane
produkcie a šírenia materiálu obsahujúceho zneužívanie detí a
 zameraním sa na páchateľov trestných činov v oblasti podvodov a falšovania pri
bezhotovostných platobných prostriedkoch vrátane rozsiahlych podvodov s
platobnými kartami (najmä podvody, pri ktorých karta nie je fyzicky prítomná, tzv.
card-not-present), nových hrozieb pre iné bezhotovostné platobné prostriedky a
umožňujúcich trestnú činnosť.
Táto priorita sa bude vykonávať prostredníctvom troch operačných akčných plánov:
(1) Útoky na informačné systémy,
(2) Sexuálne vykorisťovanie detí a
(3) Podvody páchané bezhotovostnými platobnými prostriedkami.
2. Narúšať činnosť organizovaných a zločineckých skupín, ktoré sú
 zapojené do veľkoobchodného obchodovania s marihuanou, kokaínom a heroínom v
EÚ,
 bojovať proti zločineckým sieťam zapojeným do obchodovania s rôznymi typmi drog
na trhoch EÚ a ich distribúcie,
 znížiť výrobu syntetických drog a nových psychoaktívnych látok v EÚ a odstrániť
organizované skupiny zapojené do ich výroby, distribúcie a obchodovania s nimi.
Táto priorita sa bude vykonávať prostredníctvom dvoch operačných akčných plánov:
(1) Marihuana, kokaín, heroín a
(2) Nové psychoaktívne látky a syntetické drogy.
3. Narúšať činnosť organizovaných a zločineckých skupín, ktoré uľahčujú nelegálne
prisťahovalectvo, poskytovaním pomocných služieb neregulárnym migrantom pozdĺž
hlavných migračných trás prechádzajúcich cez vonkajšie hranice EÚ a v rámci EÚ, a to
najmä zameraním sa na organizované a zločinecké skupiny, ktorých metódy ohrozujú
životy ľudí, a ktoré ponúkajú svoje služby online a ako súčasť svojho obchodného modelu
používajú podvody v oblasti dokladov. Táto priorita sa bude vykonávať prostredníctvom
jedného operačného akčného plánu.
4. Bojovať proti organizovanej majetkovej trestnej činnosti so zameraním na narúšanie
vysoko mobilných organizovaných a zločineckých skupín, ktoré páchajú organizované
krádeže a vlámania v celej EÚ. Malo by to zahŕňať aj organizované a zločinecké skupiny,
ktoré používajú nové technológie alebo zdokonalené protiopatrenia, pri ktorých sa
zneužíva nedostatočná interoperabilita nástrojov cezhraničného sledovania. Táto priorita
sa bude vykonávať prostredníctvom jedného operačného akčného plánu.
5. Bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi v EÚ, pokiaľ ide o všetky formy vykorisťovania
vrátane sexuálneho a pracovného vykorisťovania, ako aj všetky formy obchodovania s
deťmi. Táto priorita sa bude vykonávať prostredníctvom jedného operačného akčného
plánu.
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6. Narúšať spôsobilosti organizovaných a zločineckých skupín a odborníkov zapojených do
podvodov v oblasti spotrebnej dane a podvodov v rámci Spoločenstva založených na
chýbajúcom obchodnom subjekte (podvody MTIC).
Táto priorita sa bude vykonávať prostredníctvom dvoch operačných akčných plánov:
a) Podvody v oblasti spotrebnej dane a
b) podvody MTIC.
7. Narúšať činnosť organizovaných a zločineckých skupín, ktoré sa zúčastňujú na
nezákonnom obchodovaní so strelnými zbraňami, ich distribúcii a používaní. Táto
priorita sa bude vykonávať prostredníctvom jedného operačného akčného plánu.
8. Narúšať činnosť organizovaných a zločineckých skupín, ktoré sa zúčastňujú na trestných
činoch proti životnému prostrediu, konkrétne na nezákonnom obchodovaní s voľne
žijúcimi druhmi a nezákonnom obchodovaní s odpadom. Táto priorita sa bude vykonávať
prostredníctvom jedného operačného akčného plán.
9. Bojovať proti finančnej kriminalite a praniu špinavých peňazí a uľahčovať vymáhanie
majetku v záujme efektívnej konfiškácie ziskov organizovaných a zločineckých skupín z
trestnej činnosti, najmä so zameraním na kriminálne gangy aktívne v oblasti prania
špinavých peňazí a ponúkajúce služby v oblasti prania špinavých peňazí iným
organizovaným a zločineckým skupinám. Tiež na tie organizované a zločinecké skupiny,
ktoré na pranie príjmov z trestnej činnosti v rozsiahlej miere používajú nové platobné
metódy. Táto priorita sa bude vykonávať prostredníctvom jedného operačného akčného
plánu. Okrem toho sa bude vykonávať aj ako spoločný horizontálny minimálny
strategický cieľ prostredníctvom plánov MASP a OAP pri všetkých ostatných
relevantných prioritách boja proti trestnej činnosti. Je nadmieru dôležité vyhnúť sa
duplicite a zabezpečiť koordináciu medzi týmto OAP a všetkým ostatnými OAP. Na
vykonávanie strategických cieľov jednotlivých OAP preto budú vymenovaní príslušní
expertní lídri pre každú prioritu.
10. Bojovať proti podvodom v EÚ v oblasti dokladov a zamerať sa pri tom na organizované
a zločinecké skupiny, ktoré sú zapojené do výroby a zabezpečovania falošných dokladov
a dokladov získaných podvodným spôsobom iným zločincom. Táto priorita sa zrealizuje
ako prierezová priorita v rámci hlavného pracovného seminára venovaného MASP,
ktorého cieľom bude určiť minimálne horizontálne spoločné strategické ciele, ako aj
prostredníctvom OAP pre relevantné priority v oblasti trestnej činnosti7.
Slovenská republika je v súčasnosti zapojená do všetkých priorít, okrem priority „organizovaná
majetková kriminalita“.
Operačná úroveň ECIM-u
Operačnú úroveň ECIM-u je potrebné chápať ako odhaľovanie konkrétnych trestných
činov realizovaných pomocou tzv. EMPACT projektov. Predstavitelia Európskej únie chcú
využívať ECIM, ktorý bude založený na využívaní NMKS v jednotlivých krajinách Európskej
únie, pre plánovanie spoločných operácií v boji proti najzávažnejšej trestnej činnosti, ktorá je
identifikovaná na základe analýzy hrozieb (SOCTA) s schválených príslušných prioritných
oblastí. Nadnárodný organizovaný zločin sa stal v európskom priestore vzrastajúcou hrozbou.
Pre zločinecké skupiny, v súvislosti s dostupnosťou komunikačných a informačných technológií
sa množia príležitosti pôsobiť nadnárodne. Vplýva na to aj zvýšenie mobility osôb, pohyb tovaru
a služieb cez hranice členských štátov. Zločinecké skupiny v súčasnosti predávajú zbrane, pašujú
migrantov, obchodujú s ľuďmi a drogami a zameriavajú sa na páchanie podvodov
7
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v ktoromkoľvek európskom štáte. Vytvorenie „koncepcie“ európskeho modelu kriminálneho
spravodajstva je jedným z hlavných dôvodov tohto nového spravodajsky orientovaného prístupu
v boji proti organizovanému zločinu na úrovni Európskej únii, ako aj v jednotlivých členských
štátoch.
Operačnú úroveň ECIM-u bude predstavovať NMKS, pričom obsahovo a metodologicky
je potrebné ho chápať ako odhaľovanie konkrétnej trestnej činnosti. Odhaľovanie trestnej
činnosti predstavuje také činnosti, ktoré sú vykonávané k zisteniu samotnej existencie skutku,
ktorý je možné kvalifikovať ako trestný čin a ktorý nebol oznámený orgánom polície (resp.
určených orgánov finančnej správy) a nie je ani inak evidovaný v príslušných štatistikách8.
Základným znakom odhaľovania trestnej činnosti je skutočnosť, že odhaľovanie je zahájené
v okamžiku, v ktorom ešte neprebieha žiadne iné šetrenie, na základe ktorého je možné
charakterizovať dôvodné podozrenie z trestnej činnosti, pretože prejavy tejto činnosti sú
latentné. Z tohto pohľadu je zrejmé a logické, že odhaľovanie trestnej činnosti sa spája
s latentnou trestnou činnosťou a nie s oznámenou a teda už s registrovanou trestnou činnosťou.
Odhaľovanie bude predstavovať také činnosti, ktorými sa latentný trestný čin stane zjavným.
Takéto vymedzenie pojmu odhaľovania má opodstatnený základ a zhoduje sa na ňom väčšina
odborníkov (prof. Pješčák, prof. Nesnídal, prof. Porada). Proces odhaľovania je potrebné chápať
len vo vzťahu k latentnosti.
NMKS ako operačná úroveň ECIM-u obdobne ako spravodajstvo (spravodajská činnosť)
má nasledovné základné charakteristiky:
 povahu poznávacej činnosti,
 prácu s informáciami,
 procesuálny charakter,
 obdobné rincípy a zásady,
 cyklickosť,
 využívanie špecifických foriem, metód a prostriedkov.
Povaha poznávacej činnosti (poznávacieho procesu) znamená vykonávanie takých
činností, kde sa zo štádia neznalosti postupuje ku konkrétnemu poznaniu. Pri poznávaní je veľmi
dôležité zachytiť zmeny, ktoré trestný čin alebo hrozby zanechali, resp. vyvolali vo svojom okolí,
to znamená zachytiť indikátory trestnej činnosti ako hrozieb. Metodologický základ NMKS
(odhaľovania) ako operačnej úrovne ECIM-U sa odvíja od teórie odrazu. Podstatou odrazu
trestného činu je spôsobilosť jedných materiálnych systémov a objektov odrážať sa v inej forme
vlastnosti druhých materiálnych systémov a objektov. V odrážajúcom systéme vznikajú pod
vplyvom odrážaného systému zmeny. Tieto zmeny v istej miere ukazujú, reprodukujú vlastnosti
odrážaného systému. Výsledkom vzájomného pôsobenia je odraz v podobe zmien v
materiálnom prostredí (materiálne stopy) a zmien vo vedomí ľudí (pamäťové stopy)9.
Práca s informáciami tvorí obsahovú stránku NMKS (odhaľovania) ako operačnej
úrovne ECIM-U. V samotnej podstate ide o získavanie a prácu s informáciami, ktoré majú
charakter indikátorov trestnej činnosti. Ide o aktívnu činnosť smerujúcu k zisteniu neznámych
informácií, ktoré do tej doby neboli poznané a ktoré charakterizujú kriminálnu udalosť, resp.
ohrozené chránené záujmy. V danom prípade kriminálna udalosť je synonymum policajnej
relevantnej udalosti10. Ide o plnenie celého radu samostatných, avšak vzájomne zladených,
logicky na seba nadväzujúcich a doplňujúcich činností. Týmito činnosťami je poznávaná
8

NESNÍDAL, J. Neodvratnost trestního postihu a operativně pátrací činnost. Praha: Kriminalistický ústav VB,
1989, s. 92.
9
PORADA, V. a J. STRAUS. Kriminalistická stopa. Kriminalistika, č. 3/1999, s. 187.
10
ŠIMOVČEK, I. a kol. Záverečná správa z výskumu – Konštituovanie policajno-bezpečnostnej vedy. Bratislava:
Akadémia PZ v Bratislave, 1997, s. 68. „Policajná relevantná udalosť je jav, dej, ktorý sa pripravuje, vzniká, má
svoj priebeh a zaniká a ktorý vyvoláva a podmieňuje vznik policajnej situácie, na riešenie ktorej je oprávnená
a spôsobilá polícia“.
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kriminalita za účelom jej kontroly, pričom kontrolou kriminality možno chápať plnenie úloh pri
ochrane občanov pred kriminalitou. Zahŕňa všetky spoločenské stratégie a sankcie, ktorých
cieľom je dosiahnutie konformity správania občanov v súlade s normami práva11.
Procesuálny charakter NMKS (odhaľovania) ako operačnej úrovne ECIM-U
zdôrazňuje, že tieto činnosti nie sú jednorazovým aktom, ale predstavujú súbor činností, ktoré sú
vykonávané v určitej postupnosti. Pri ich realizácii je veľmi dôležité hneď na začiatku (v prvej
etape) zachytiť zmeny, ktoré trestný čin vyvolal vo svojom okolí. Znamená to zachytiť indikátory
trestnej činnosti. Indikátor predstavuje prvotný poznatok o možnej, pripravovanej, páchanej
alebo spáchanej trestnej činnosti, resp. porušovaní chránených záujmov. Pojem indikátor má
viacdimenzionálny charakter. V prvom rade ide o prvotný poznatok o nejakom jave, na základe
ktorého sa začína proces jeho poznávania. Rovnako ho možno chápať ako signál nasvedčujúci
vzniku určitej udalosti, vyvolávajúci záujem alebo podozrenie zo strany pozorovateľa, prípadne
ako „odchýlku od normálnej situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu
zákonov, nariadení a iných spoločenských noriem“12. Okrem toho môže predstavovať aj
konkrétnu formu prejavu určitého javu navonok, to znamená, že o predmetoch a javoch sa
dozvedáme prostredníctvom ich vonkajších prejavov, čo platí aj naopak.
V ďalšom kroku (druhej etape) sa indikátory trestnej činnosti a hrozieb doplňujú zberom
a získavaním ďalších informácií so zameraním na všetky stránky skutočnosti, ktoré potvrdia,
alebo vyvrátia prvotné signály o spáchaní resp. páchaní trestnej činnosti. K tomuto sa využívajú
hlavne existujúce informačné systémy a poznatkové fondy spracovávané Policajným zborom SR
a inými bezpečnostnými zbormi (napr. spravodajskými službami). Získavať doplňujúce
informácie je možné aj s využitím špecifických metód a prostriedkov. Všetkým získaným
informáciám je nevyhnutné určovať hodnovernosť a pravdivosť. V priebehu vykonávania NMKS
(odhaľovania) ako operačnej úrovne ECIM-U príslušníci polície získavajú veľké množstvo
informácií rôznej kvality z mnohých informačných zdrojov. Preto je nevyhnutné, aby informácia
po jej získaní bola ihneď ohodnotená. Správne ohodnotenie si však vyžaduje samostatne hodnotiť
spoľahlivosť zdroja informácie a samostatne hodnotiť pravdivosť obsahu informácie a jej vzťahu
ku zdroju. Hodnotenie informácií je veľmi dôležité predovšetkým z hľadiska následnej analýzy
získaných informácií a tvorby logických záverov. Preto je vypracovaný štandardizovaný systém
hodnotenia informácií, čo umožňuje porovnávanie rôznych informácií a zároveň ich rovnaké
rozpoznávanie aj nezainteresovanými osobami. Zistené informácie je potrebné podľa ich kvality
triediť a fixovať (uchovávať). Uvedené platí predovšetkým pre tie informácie, ktoré môžu byť v
súlade so stanovenými cieľmi využité. Fixáciou vytvárajú dokumentačný odraz (dokumentáciu)
všetkých podstatných skutočností, ktoré charakterizujú samotný priebeh a výsledky odhaľovania.
Samostatnou etapou NMKS (odhaľovania) ako operačnej úrovne ECIM-U je analýza
získaných informácií. Analyzovanie informácií vo všeobecnosti predstavuje činnosť, pri ktorej
sa skúmajú vzťahy medzi vyhodnotenými informáciami. Kriminálna analýza je súbor činností
zameraný na cielený výber informácií z dostupných informačných zdrojov, poznávanie,
skúmanie ich vzájomných vzťahov a súvislostí a ich interpretácia v podobe integrovaného
analytického produktu za účelom zefektívnenia kontroly kriminality s cieľom poskytnúť
žiadateľovi analytický produkt13. Je procesom dôsledného poznávania vzájomných vzťahov a
súvislostí medzi získanými informáciami. Tým, že zobrazuje predmetnú trestnú činnosť v čo
najväčšej šírke jej vlastností a vzťahov, umožňuje preniknúť do jej podstaty a objasniť skryté
súvislosti. Základným cieľom analýzy získaných informácii je vytvoriť a „otestovať“ logické
závery, ktoré by odrážali kto, kedy, kde, prečo, ako a s čím spáchal trestný čin. Využívajú sa
rôzne štruktúrované analýzy, ktorých cieľom je vizualizovať sled udalostí, aktivít, resp. komodít
11

NOVOTNÝ, O., J. ZAPLETAL a kol. Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2011, s. 18-19.
LÁTAL, I. Příznaková analýza a možnosti jejího užití v policejní praxi. Kriminalistika, 1996, roč. XXIX, č. 1,
s. 73.
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Nariadenie Prezídia PZ č. 11/2019 o kriminálnych analýzách.
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v čase a v priestore. V praxi sú to analýzy, ktoré sa zameriavajú na trestný čin, alebo na
páchateľov. Využívajú sa hlavne prípadové analýzy, porovnávacie prípadové analýzy, analýzy
skupiny páchateľov, analýzy špecifického profilu páchateľa, analýzy vyšetrovaní a pod. Ak
čiastkové výsledky realizovaných analýz nadobudnú taký charakter, že je možné vytvoriť logické
závery, ktoré by odrážali spáchanie trestnej činnosti, pristúpi sa k spracovaniu celkových záverov
(interpretácii záverov), pričom je potrebné rešpektovať zásady teórie analytickej činnosti.
Významnými črtami NMKS (odhaľovania) ako operačnej úrovne ECIM-U je jeho etapizácia
(fázovitosť) a cyklickosť. NMKS (odhaľovanie konkrétnych trestných činov) ako operačnej
úrovne ECIM-U je proces, v rámci ktorého sú vykonávané vyššie uvedené činnosti, ktorý
prebieha v jednotlivých fázach v cykle. V určitom okamžiku môžu byť vykonávané naraz viaceré
etapy. Zároveň v tomto procese sa môže poznávanie vrátiť aj do predchádzajúcej etapy. Proces
NMKS - odhaľovania trestných činov ako operačnej úrovne ECIM-U prebieha v informačnom
cykle obdobne ako je tomu pri spravodajskom cykle.

zber a získanie
doplňujúcich
informácií

získanie indikátora
trestnej činnosti

hodnotenie,
ukladanie a
uchovávanie
informácii

vytvorenie
logických záverov

kriminálna
analýza
informácii

Obr. 2 Národný model kriminálneho spravodajstva (proces odhaľovania trestných činov)
Zdroj autor
NMKS ako operačná úroveň ECIM-u obdobne ako spravodajská činnosť pri realizácii
aplikuje obdobné princípy a zásady, a to:
 princíp ústavnosti,
 princíp zákonnosti resp. legality,
 princíp pacta sunt servanda,
 zásada efektívnosti, primeranosti a vhodnosti použitia metód, foriem a prostriedkov,
 zásada vzájomnej kooperácie,
 zásada plánovitosti,
 zásada objektívnosti a včasnosti (aktuálnosti),
 zásada spravodajskej a operatívnej intuície a zásady erudície,
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zásada utajenia resp. konšpirácie,
zásada nevyhnutnej znalosti (need to know).
NMKS ako operačná úroveň ECIM - bude pri odhaľovaní trestných činov využívať
špecifické formy, metódy a prostriedky. Tieto bude potrebné v NMKS legislatívne upraviť. V SR
podľa názoru odborníkov z policajnej praxe bude nevyhnutné aby sa tieto špecifické formy,
metódy a prostriedky formálno-právne a obsahovo definovali vo všeobecne záväznom právnom
predpise – zákone. Podľa názorov odborníkov, s ktorými boli vykonané riadené rozhovory
v rámci prieskumu14, bude to možné riešiť viacerými spôsobmi:
 v spoločnom zákone pre trestné konanie,
 v samostatnom zákone o operatívno-pátracej činnosti,
 v spoločnom zákone o operatívnej a spravodajskej činnosti,
 v samostatnej časti (oddiely) príslušných zákonov (zákona o policajnom zbore, zákona
o orgánoch štátnej správy v colníctve, zákona o zbore väzenskej a justičnej stráže).
Diskusia akým z vyššie uvedených spôsobov sa špecifické formy, metódy a prostriedky
formálno-právne upravia nie je uzavretá. Je aj otázne či sa odborná verejnosť dokáže zhodnúť na
niektorom z riešení. Zároveň je potrebné uviesť, že v súčasnosti špecifické formy, metódy
a niektoré prostriedky v SR sú chápané ako operatívno-pátracia činnosť, ktorá vychádza ešte
z právnej úpravy pred rokom 1989. Použitie týchto foriem, metód a prostriedkov operatívnopátracej činnosti sa realizuje na základe utajovaných interných predpisov ministerstva vnútra
a nie na základe všeobecne záväzných predpisoch. Ponechať súčasné „status quo“ je aj z týchto
dôvodov nepostačujúce a dlhodobo neudržateľné.
Analýza prístupu policajnej praxe v Slovenskej republike k vytvoreniu zavedeniu NMKS
Policajná prax v Slovenskej republike zúžila chápanie a zavedenie ECIM-u do policajnej
praxe len do oblasti informačného toku a koordinácie analytickej činnosti, ktorá bola zabezpečená
vytvorením informačného systému ACHERON. Aj keď problémy po zavedení IS ACHERON do
praxe v roku 2010 sa v oblasti analytickej činnosti a informačných tokov sčasti odstránili, stav
v tejto oblasti je stále neuspokojivý a dlhodobo neudržateľný. V súčasnosti je v Policajnom zbore
Slovenskej republiky informačný tok a analytická činnosť organizovaná autonómne, často krát
v rámci jednotlivých služieb a útvarov, resp. úradov. Autonómne riadenie a organizácia analytickej
činnosti mala za následok, že v Policajnom zbore si jednotlivé úrady a služby vytvorili vlastné
informačné systémy a samostatné databázy, v ktorým sústreďujú informácie získané svojou
činnosťou, vrátane operatívnych a spravodajských činností. Práve služby Policajného zboru,
ktorých hlavnou úlohou je odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti, ako Národná kriminálna
agentúra a Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru vrátane krajských a okresných
odborov kriminálnej polície sa uberali a stále aj uberajú smerom vytvárania autonómnych
informačných systémov. Tento prístup má za následok, že vybudované informačné systémy sú úzko
zamerané na potreby danej služby, ktorá si ich vytvorila pre individuálny spôsob zberu, triedenia
a distribúcie údajov potrebných pre vlastnú špecifickú činnosť. Takto prevádzkované informačné
systémy nie sú navzájom kompatibilné, podliehajú individuálnemu spôsobu správy a majú za
následok, že získať z nich informácie pre inú službu Policajného zboru je zložité a v niektorých
prípadoch až nemožné. Tento stav často krát spôsobuje duplicitu vykonávaných činnosti
a neumožňuje koordináciu operatívnych a spravodajských činnosti, vrátane analytických činností
Policajného zboru. Existujúce autonómne analytické pracoviská na jednotlivých útvaroch a úradoch
využívajú často krát rôzne softvérové nástroje, ktorých nekompatibilita neumožňuje automatické
spracovanie celej šírky dostupných dát, čo má za následok množstvo manuálnej práce a zdĺhavé
a nekomplexné výstupy. Prevádzkované samostatné a nekooperujúce informačné systémy
neposkytujú požadovanú efektívnosť a komfort práce, dnes bežný a očakávaný od informačných
systémov. Je možné konštatovať, že takáto koexistencia rôznych dátových systémov je neefektívna.
14

Empirický výskum vykonaný v rámci dizertačnej práce JUDr. Igora Sidorjaka.
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Naznačené problémy v oblasti koordinácie operatívnej činnosti vykonávanej Policajným zborom,
vrátane organizácie a riadenia analytických činností, do značnej miery odstránilo vybudovanie
centrálneho analytického pracoviska – Odboru riadenia kriminálnych analýz, ktoré má však
pôsobnosť len na útvary spadajúce pod riadenie 1. viceprezidenta PZ. Doposiaľ sa nepodarilo
vybudovať centrálne pracovisko pre celý Policajný zbor vrátane Národnej kriminálnej agentúry,
ktoré by v konečnom dôsledku zefektívnilo činnosť Policajného zboru ako celku. Doposiaľ
prevládali a stále prevládajú partikulárne záujmy a je malá ochota jednotlivých útvarov vkladať
relevantné operatívne, kriminálne a ďalšie informácie do centrálneho informačného systému.
Častokrát sa to odôvodňuje bezpečnostnými rizikami, možnosťami únikov citlivých informácií aj
do kriminálneho prostredia. Stále existuje určitá vzájomná nedôvera jednotlivých služieb a na
druhej strane „rivalita“ týchto služieb v oblasti výslednosti.
Policajná prax, ale aj súčasná právna úprava v Slovenskej republike chápe a vymedzuje
kriminálne spravodajstvo ako prostriedok operatívno-pátracej činnosti využívaný v súvislosti
s použitím agenta, pričom na tomto úseku plnenie úloh zabezpečujú policajti-legalizanti pod
trvalou legendou, dočasnou legendou alebo bez legendy. Kriminálne spravodajstvo je vykonávané
len úzkym okruhom policajtov, ktorí sú zaradení na špecializovanom pracovisku – odbore
kriminálneho spravodajstva Úradu špeciálnych služieb a operácií Prezídia PZ. Z tohto dôvodu je
v Slovenskej republike kriminálne spravodajstvo v policajnej praxi využívané len obmedzeným
okruhom policajtov a jeho aplikácia je minimálna. Naopak v tzv. starých krajinách Európskej
únie kriminálne spravodajstvo nechápu len ako prostriedok na zavedenie agenta do kriminálneho
prostredia, ale ako súbor činností zameraných na poznávanie kriminality. Chápanie kriminálneho
spravodajstva je v týchto krajinách oveľa širšie a preto je aj jeho využívanie v policajnej praxi
oveľa významnejšie. Napríklad vo Veľkej Británii predstaviteľmi Národného centra pre rozvoj
činností polície (NCPE) je kriminálne spravodajstvo chápané ako systém činností policajných
služieb od najnižších článkov až po najvyššie riadiace zložky polície, vrátane minimálnych
požiadaviek na fungovanie systému a definovania základných informačných zdrojov. Národné
centrum pre rozvoj činností polície spracovalo metodiku „Národného modelu kriminálneho
spravodajstva“, v ktorej tento model charakterizuje ako operatívne orientovaný prístup
k policajnej praxi a označuje ho ako z informácií vychádzajúci praktický systém, ktorý je
základom riadenia činností policajných a bezpečnostných zložiek. I z tohto vymedzenia je vidieť,
že využívanie kriminálneho spravodajstva vo Veľkej Británii nie je viazané len na malý okruh
policajtov - špecialistov, ale na široký okruh policajných a bezpečnostných služieb a je chápaný
ako systém práce a riadenia.
Obdobné chápanie kriminálneho spravodajstva je aj predstaviteľmi Európskej únie a Europolu
a preto riešitelia vedeckovýskumnej úlohy č. 231 odporúčajú v Slovenskej republike vytvoriť a
zaviesť do policajnej praxe NMKS ako operačnú úroveň ECIM-u, zameranú na odhaľovanie trestných
činov. Na základe výsledkov 1. etapy výskumu formulovali nasledovné závery:
 Kriminálne spravodajstvo je systematická poznávacia činnosti, ktorou sa na základe
získaných, zozbieraných, ohodnotených a zanalyzovaných informácií súvisiacich
s trestnou činnosťou a ich páchateľoch prijímajú závery, ktoré sú poskytnuté orgánom
činným v trestnom konaní k ďalšiemu procesnému konaniu.
 Kriminálne spravodajstvo je procesuálnou a cyklickou činnosťou, ktorá obsahovo
vychádza z teórie odrazu a informačného cyklu, ktorého obsahom je získavanie
indikátorov trestnej činnosti, zber a získavanie doplňujúcich informácií, hodnotenie
informácii a prijímanie logických záverov. Pri kriminálnom spravodajstve však nejde
o ideálny informačný cyklus, nakoľko v určitom okamžiku môžu byť vykonávané naraz
viaceré činnosti v rôznych etapách tohto procesu, pričom poznávanie sa môže vrátiť aj
do predchádzajúcej etapy.
 Pri vykonávaní kriminálneho spravodajstva je potrebné dodržiavať celý rad princípov
a zásad a to najmä: princíp ústavnosti, princíp zákonnosti resp. legality, princíp pacta sunt
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servanda, zásadu efektívnosti, primeranosti a vhodnosti použitia metód, foriem
a prostriedkov, zásadu vzájomnej kooperácie, zásadu plánovitosti, zásadu objektívnosti
a včasnosti (aktuálnosti), zásadu spravodajskej a operatívnej intuície a zásady erudície,
zásadu utajenia resp. konšpirácie, zásadu nevyhnutnej znalosti (need to know).
Súčasné právne vymedzenie kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike ako
prostriedku operatívno-pátracej činnosti nezodpovedá požiadavkám policajnej praxe a je
nekompatibilné s odporúčaniami Europolu o zavádzaní európskeho modelu kriminálneho
spravodajstva.
Policajná prax v Slovenskej republike zúžila chápanie a zavádzanie európskeho modelu
kriminálneho spravodajstva do praxe len do oblasti informačného toku a koordinácie
analytickej činnosti.
V policajnej praxi v Slovenskej republike doposiaľ stále prevládajú partikulárne záujmy
v oblasti spracovávania a uchovávania kriminálnych informácií a je malá ochota
jednotlivých útvarov Policajného zboru vkladať relevantné kriminálne informácie
a ďalšie informácie do centrálneho informačného systému, čo je základným
predpokladom úspešného boja proti trestnej činnosti.
Do budúcnosti je pravdepodobne nevyhnutné, aby sa kriminálne spravodajstvo,
formálno-právne a obsahovo definovalo vo všeobecne záväznom právnom predpise
– zákone. Konkrétne ako a v akom zákone bude odporučené riešiteľmi vedeckovýskumnej úlohy po vykonaní empirickej časti výskumu.
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Pád z výšky a počítačová simulace
Fall from height and computer simulation
Jiří Straus1
Abstrakt
Článek se zabývá kriminalistickým experimentem a možností využití počítačového
modelování. V příspěvku jsou popsány současné možnosti využití počítačové simulace a
uvedena možnost využití při objasňování verzí v případě konkrétního trestného činu.
Perspektivní metoda je program Virtual Crash 3. Jedná se o certifikovaný software, který byl
vyvinut pro soudně inženýrské a biomechanické aplikace. Touto metodou je možné simulovat
situace, které nelze prakticky realizovat skutečným experimentem s figurínou nebo živým
člověkem. Počítačová simulace pohybu člověka může velmi přesně objasnit pravděpodobnost
jednotlivých verzí při posuzování pádu člověka z výšky.
Klíčová slova
Kriminalistika, forenzní biomechanika, pády z výšky, počítačová simulace.
Abstract
The article deals with criminological experiment and the possibility of using computer
modeling. The paper describes the current possibilities of using computer simulation and the
possibility to use it for clarifying the versions in the case of a specific crime. The Perspective
Method is Virtual Crash 3. This is a certified software that has been developed for forensic
engineering and biomechanical applications. With this method, it is possible to simulate
situations that can not be practiced by a real experiment with a mannequin or a living person.
A computer simulation of human movement can very accurately illustrate the likelihood of
individual versions when assessing a person's fall from a height.
Keywords
Criminalistics, Forensic biomechanics, height falls, computer simulation.
Úvod
Studium pádu lidského těla z výšky je významnou aplikací forenzní biomechaniky. Pád
lidského těla z výšky vychází principiálně z fyzikální podstaty hodnocení vodorovného vrhu
tělesa. Jde o složený pohyb, skládá se z pohybu vodorovným směrem a volného pádu. Koná jej
těleso, kterému udělíme počáteční rychlost vodorovným směrem. Trajektorií pohybu je část
paraboly s vrcholem v místě hodu. Délka vrhu je závislá na počáteční rychlosti a na výšce, ze
které bylo těleso vrženo. V případě biomechanického hodnocení pádů z výšky je nutné přísně
vycházet ze zákonů fyziky. Pro objektivní posouzení faktorů ovlivňujících průběh pádu těla a
dopadovou polohu je nutné brát v úvahu podmínky, za kterých došlo ke ztrátě kontaktu těla v
počátečním bodě. Pád těla je determinován v okamžiku ztráty kontaktu těla s podložkou2.
Pády z výšky jsou často kriminalistickým problémem v těch případech, kdy chybí přímí
svědci pádu nebo videozáznam pohybu těla, který by objasnil podstatu a mechanismus pádu.
Případy, v kterých jsou pády člověka spolehlivě objasněny prostřednictvím svědectví nebo jsou
dokumentovány videozáznamem, mohou být dobře objasněny bez pomocí znaleckého
zkoumání. V ostatních případech je třeba odpovědět na otázku, zda byl pád důsledkem nehody,
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STRAUS, J. a kol. Biomechanika pádu z výšky. Praha: PA ČR, 2004; STRAUS, J. a V. PORADA. Teorie
forenzní biomechaniky. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018.

321

sebevraždy nebo vraždy. Jednalo se o náhlou situaci, kdy oběť omylem uklouzla, zakopla,
převážila se, úmyslně skočila nebo byla oběť vytlačena či vyhozena?
K pádu z výšky dochází, pokud se tělo nachází na vyvýšené podložce vzhledem
k rovině a dojde-li k překlopení těla kolem překlopné hrany a jeho odpoutání od podložky
a následnému pádu. V závislosti na přítomnosti přiložených sil a jejich velikosti se tělo
pohybuje buď po parabole, vertikále, ve výjimečných případech po obecné křivce. Jedná se
o pády z relativně malých výšek, tedy výšek do sto padesáti metrů. Po celou dobu pádu se
pohyb těla rovnoměrně zrychluje v závislosti na tíhové konstantě, zároveň lze zanedbat
působení odporu vzduchu.
Při biomechanickém posuzování pádů lidského těla z výšky uvažujeme poměrně často
o pádu těla s přiloženou vnější silou. Termín přiložená síla či působící síla označuje sílu, která
působí na lidské tělo v okamžiku odpoutání od podložky, a může ji vyvinout sám člověk, který
padá, svým pohybem, nebo jiná osoba, která na něj působí silou. Kolmice pádu či svislice je
označení pro myšlenou přímku, která představuje kolmici vedenou od okraje podložky, z níž
tělo padá, na dopadovou plochu. Budeme-li se při vyhodnocování průběhu pádů zmiňovat
o posunu, máme na mysli vzdálenost, o kterou se posune těžiště těla z výchozí pozice do
okamžiku, kdy tělo opustí oporu podložky. Úhel náklonu α při opuštění opory je úhel, který
svírá kolmice pádu s přímkou, která je spojnicí hrany (okraje) podložky, z níž tělo padá,
a celkového těžiště těla. Úhel dopadu β představuje úhel, který je při dopadu těla na hladinu
vody svírán dvěma přímkami. První z nich prochází bodem, ve kterém došlo k prvnímu
kontaktu těla s hladinou, a je zároveň rovnoběžná s kolmicí pádu. Druhá přímka je spojnicí
celkového těžiště těla a průsečíku roviny hladiny vody a první přímky.
Pro všechny následné úvahy předpokládejme, že tělo se při pádu chová jako otevřený
kinematický řetězec. Těžiště těla se při pádu pohybuje po parabole. Z polohy stoj do okamžiku
ztráty kontaktu (zpravidla horizontální poloha) se tělo pohybuje po kružnici. Na tělo působí jen
ty síly, které vznikly v okamžiku odrazu. Pád těla je z relativně malé výšky, a proto sílu odporu
vzduchu lze zanedbat.
Počítačová simulace pádu
Velmi pozitivní posun v kvalitě kriminalistických experimentů a modelování situací
přinesl rozvoj výpočetní techniky. Kriminalisté začali využívat grafickou počítačovou metodu
z trojrozměrných dimenzí a to zejména u vražd spáchaných střelnou zbraní, vyhození oběti
z oken, sebevražedných skoků z oken či nešťastných pádů z výšky3. Vedle klasických
kriminalisticko taktických metod, jako je kriminalistický experiment získává na významu
počítačová simulace. Z pohledu forenzní biomechaniky se rozumí zjištění kinematických a
dynamických parametrů popisujících pohyb a interakci lidského těla s dalšími objekty na místě
činu. To vše v souladu s dostupnými důkazy a výpověďmi svědků, poškozených, případně
podezřelých osob.
Typický postup rekonstrukce je retrospektivní, tj. známe konečný stav děje a z
dostupných důkazů se snažíme zjistit výchozí stav a jeho změny v čase až po námi známý stav.
U pádu z výšky neexistuje obecný jednoznačný vztah mezi počátečními podmínkami pádu a
konečnou polohou poškozeného a finální polohy lze dosáhnout z různých vstupních podmínek4.
Počítačové modelování je potřeba zejména v těch případech, kdy je nutné objasnit možné či
nemožné varianty pohybové činnosti. Kriminalistické metody umožňují vyjádřit se k otázce,
zda daná pohybová činnost je biomechanicky přijatelná nebo nepřijatelná. Je možné se také
3
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vyjádřit cestou počítačového modelování pohybu, která z variant je více pravděpodobná.
V literatuře se v posledních letech prezentují možnosti počítačové simulace, někteří autoři
využívají model PC Crash, MADYMO, PAM-Crash nebo Virtual Crash5, v poslední době se
využívá simulační program Virthuman6. Vzhledem k rozvoji vědy a techniky se pro potřeby
forenzní biomechaniky jeví jako zpřesnění používaných modelů metoda konečných prvků a
vícetělesových systémů. Metoda konečných prvků umožňuje řešit biomechanické problémy,
včetně problematiky deformace jednotlivých těles. Metodu konečných prvků využívá např.
program PAM-Crash, MADYMO nebo Virthuman. Finanční náročnost pořízení těchto vysoce
profesionálních programů a časová náročnost výpočtu je staví do pozice programů využitelných
pouze výjimečně na specializovaných pracovištích7. Pro běžné výpočty pro potřeby forenzní
biomechaniky není jejich praktické využití myslitelné.Vícetělesový systém je definován pouze
několika tuhými tělesy navzájem spojeny kloubními vazbami, tento přístup neposkytuje
možnost deformace, jeho předností je však krátký čas výpočtu a vysoká přesnost a názornost
simulace.
Vhodné je aplikovat Virtual Crash a PC Crash pro řešení problému forenzní
biomechaniky. V základních informacích o využití počítačové simulace Virtual Crash je možné
nalézt příklad řešení pohybové situace pádu člověka na schodech. V podkladech se jasně uvádí,
že Virtual Crash je velmi vhodný softwarový nástroj pro rekonstrukci nehod, dopady chodců,
dopady jízdních kol a další biomechanické rekonstrukce8. V literatuře byl popsán případ
přepadnuti muže přes hranu zábradlí a následný kaskádovitý pád ze třetího podlaží na podlahu,
případ byl analyzován jako podrobná studie s využitím počítačové simulace PC Crash9. Pomocí
PC Crash byla provedena řada simulací, což umožnilo stanovit hraniční podmínky. Bylo
prokázáno, že tato simulace může přinést cenné informace pro odhalení mechanismu pádu a
ověření různých hypotéz.
V nedávné době se objevil nový simulační program Virthuman10. Virthuman je model
lidského těla založený na přístupu MBS (Multi Body Structure). Model se skládá z pohyblivých
tuhých segmentů, které představují správnou hmotnost každé lidské části a umožňují
vyhodnotit kritéria poškození popisující bezpečnostní rizika během scénářů havárie. Model
Virthuman byl vyvinutý pro posouzení bezpečnostního rizika při různých složitých srážkových
scénářích včetně nárazů v různých směrech11. Jednotlivé segmenty, které jsou připojeny k
základní kostře pomocí nelineárních pružin reprezentujících chování okolních měkkých tkání
lidského těla. Chování jednotlivých segmentů těla (hlava, hrudník, pánve, dolní končetiny) je
validováno pomocí obecně uznávaných postupů a metodik, Model Virthuman je navržen
5
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modulárně tak, aby byl jednoduše modifikován pro definované parametry lidského těla, kterými
jsou pohlaví, věk (6-75 let), výška (105-195 cm) a hmotnost.
Pro forenzně biomechanické aplikace je velmi vhodné využití počítačového modelování a
simulace v programu Virtual Crash. Jedná se o rychlý, cenově dostupný softwarový nástroj pro
rekonstrukci nehod a řešení biomechanických otázek. V tomto programu lze analyzovat srážky
motorových vozidel, dopady chodců, dopady jízdních kol, dopady motocyklu, a také provádět
biomechanickou analýzu vybraných pohybových situací12. Příklad výpočtu pádu lidského těla
s podporou simulačního programu dokumentuje, že při korektních vstupních parametrech lze
s pomocí vícetělesového systému velmi dobře modelovat i jiné pohyby, než jsou pohyby při
analýze silničních nehod13. Simulační program Virtual Crash je program nové generace
primárně určen pro technické analýzy silničních nehod, stále se zdokonaluje a novější verze
simulačního programu je možné jej úspěšně využít i pro řešení biomechanických situací.
Rychlý vývoj počítačů a programového vybavení umožňuje čím dál více realizovat komplexní
výpočty v reálném čase. Simulační program umožňuje zobrazit výsledky ve 3D pohledech a
výstupy mohou být prezentovány mnoha diagramy a tabulkami. Komparaci kriminalistického
experimentu s počítačovou simulací uvedu na konkrétní simulaci z experimentů s figurínou.

Obr. 1 Schéma pádu lidského těla z výšky
Zdroj: autor

12
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práce, ÚSI VUT Brno, 2008, s. 64.
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Obr. 2 Pád ze 7 metrů

Obr. 3 Pád z 11 metrů

Obr. 4 Pád ze 3 metrů do bazénu s vodou
Zdroj: autor
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Další využití počítačové simulace ukazuje znalecké hodnocení pádu se schodů
(zpracován v souvislosti s řešením pracovně právního sporu). Poškozený byl nalezen pod
schody v hale, byl převezen do nemocnice. Úraz se dále stal na jediném místě v hale, které není
monitorováno bezpečnostními kamerami. Znaleckým zkoumáním mělo být zjištěno, zda mohl
pád ze schodů proběhnout tak, jak ho poškozený popsal, a to tak, že při vstupu na schodiště mu
ujela levá noha po kamínku, pravděpodobně kousku korundu z prvého schodu. Zavrávoral a
jako levák se chtěl levou rukou zachytit zábradlí. To se mu nepodařilo, došlo k jeho přetočení
a poté při pádu k úderu do pravé strany hlavou. Z hlediska forenzní biomechaniky je přijatelná
varianta - poškozený spadl při vstupu na schodiště tak, že mu ujela levá noha po kamínku (uvedl
ve výpovědi), pravděpodobně kousku korundu z prvého schodu. Zavrávoral a jako levák se
chtěl levou rukou zachytit zábradlí. To se mu nepodařilo, došlo k jeho přetočení a pádu na
schodišti. Varianta je znázorněna v simulaci Virtual Crash 4 (obr. 59). Následující obrázky
ukazuji biomechanicky přijatelnou variantu.

Obr. 5 Pád poškozeného podle simulace ve Virtual Crash 4
Zdroj: autor
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Obr. 6 Finální poloha poškozeného podle
výpovědi

Obr. 7 Finální poloha poškozeného podle
počítačové simulace

Obr. 8 Finální poloha poškozeného podle
výpovědi

Obr. 9 Finální poloha poškozeného podle
počítačové simulace

Diskuse
Využití počítačového modelu je výhodná pro řešení pohybových situací při vyšetřování
trestné činnosti ve forenzně biomechanických aplikacích. Metoda přináší lepší výsledky než
pokusné variování s figurínou. V počítači je možné simulovat velké množství variant, které
v praxi nelze realizovat. Přesnost výsledku je závislý na množství vstupních informací a
dokonalosti počítačové simulace. Využití počítačové simulace poskytuje několik výhod, ale i
nevýhod. Výhoda spočívá v poměrně rychlém řešení úlohy, simulovaná situace vysoce
odpovídá realitě a lze velmi přesně rekonstruovat podmínky na místě činu. Modely osob jsou
validované a jedná se o dokonale tuhá tělesa. Obecným problémem je fakt, že do modelů nelze
zavést vnitřní aktivní síly, jakou jsou např. aktivity svalů. To je ovšem problém všech
dosavadních simulačních programů. Hlavní výhodou výpočtu s podporou počítačové simulace
je její objektivita, kvantitativní charakter analýzy, kvalitní vizualizace umožňující rychle
pochopit problémy i laikům a v neposlední řadě i možnost vytvářet nepřeberné množství
variací.
Díky možnostem jak výpočetním, tak vizualizačním lze pak dokonce laikům v oboru
biomechaniky poskytnou jasnou představu o události, aby lépe porozuměli podstatným
okolnostem případu. Rovněž lze lehce měnit nastavení vstupních parametrů a výsledky jsou
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pak objektivní v tom smyslu, že pohyb a interakce jsou řízeny zákony mechaniky a tedy
nezávislé na osobních zkušenostech nebo názoru experta. Další velkou výhodu představuje
schopnost poskytnout kvantitativní data časová, prostorová a dokonce, pokud to model
dovoluje, i dynamická14. Metody forenzní biomechaniky budou využívat stále více možností
počítačové simulace a ukazuje se, že jsou vhodným nástrojem pro forenzně biomechanické
aplikace (zejména Virtual Crash 4). Jsou to metody rychlejší, přesnější, lacinější a přináší zcela
jasně širší možnosti experimentální práce. Pro další využití prezentované metody počítačové
simulace bude vhodné komparovat výsledky kriminalistických experimentů s výsledky
počítačového modelování.
Závěr
Experiment je v kriminalistice praxi vědecky opodstatněná, procesně přípustná a praxí
ověřená metoda sloužící jako prostředek k poznání a dokazování objektivní pravdy. I přes
některé specifické prvky dané specifickým předmětem zkoumání (událost trestného činu) si
zachovává základní principy vědecké experimentální metody poznání. Kriminalistický
experiment je v základních principech shodný s experimentem v kterékoliv jiné oblasti lidské
činnosti. Při kriminalistickém experimentu může orgán činný v trestním řízení sám vyvolávat
jevy analogické poznávanému jevu, měnit podmínky, za kterých jev probíhá nebo izolovat
jednotlivé podmínky, prokazovat jejich prioritu významu pro vyvolaný jev atp.15. Zvláštnosti
kriminalistického experimentu lze spatřovat v tom, že kriminalistický experiment probíhá za
podmínek, za kterých proběhla kriminalisticky relevantní událost a jeho výsledky jsou zřejmé,
registrovatelné pouhými smysly, bez potřeby přístrojů, složité analýzy nebo zvláštních znalostí.
Objektem experimentu jsou jednotlivé okolnosti kriminalisticky významné události (např.
trestného činu).
Pronikání vědy a techniky do kriminalistiky zlepšuje, zkvalitňuje a urychluje
objasňování trestné činnosti. V kriminalistické praxi se často stává, že je potřeba analyzovat
jednotlivé reálné varianty průběhu pohybové činnosti. Požívají se jak figuranti, tak figuríny. To
ale přináší komplikace, velmi často není možné „odehrát“ celý děj, tak jak uvádějí jednotliví
účastníci, vzniká tak v pohybové činnosti interval pohybu, který je neurčitý. Na něj mohou mít
jednotliví zainteresovaní účastníci různý názor, představivost. I když se použijí figuríny, např.
při objasňování pádu těla z výšky, vznikají nedokonalosti a neurčitost pohybu těla. Počítačové
simulování vhodnými softwarovými programy přibližuje realitu děje co nejpřesněji. Lze
v počítači variovat všechny reálné varianty pohybu a vyjádřit tak biomechanickou přijatelnost
nebo nepřijatelnost pohybu člověka. Uvedený simulační program je podle mého názoru velmi
vhodný pro biomechanické modelování pohybové akce, umožňuje velmi reálně simulovat
pohyb člověka.
Počítačová simulace s použitím modelů lidského těla poskytuje vysvětlení mnoha do té
doby nejasných aspektů případu. Tato metoda poskytuje objektivní a kvantitativní informace
umožňující daleko přesnější analýzu studovaného jevu nebo události – kinematické i
dynamické parametry lidského těla a jeho interakce s okolními strukturami. Dokonce je možné
zjišťovat i síly působící uvnitř organismu a díky tomu přesněji predikovat trauma. Všechny
důležité neznámé parametry (počáteční podmínky numerické simulace, jako pozice těla a jeho
jednotlivých segmentů, jeho orientace v prostoru, počáteční rychlost atp.) lze parametrizovat a
obsáhnout tak všechny možné konstelace. Další velmi důležitou předností této metody je
propracovaná a efektivní vizualizace výsledků výpočtů, která usnadňuje pochopení
14

ADAMEC, J. et al. Forensic biomechanical analysis of falls from height using numerical human body models.
J Forensic Sci. 2010; 55(6), s. 1615-23.
15
KONRÁD, Z., V. PORADA, J. STRAUS a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika – Kriminalistická taktika a
metodiky vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015.
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studovaných událostí a jevů pro soudce, státní zástupce, advokáty a policii, kteří nemusí mít
hluboké biomechanické znalosti.
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Jaká výška pádu je smrtelná?
What fall height is death?
Jiří Straus1
Abstrakt
Článek se zamýšlí nad smrtelnými následky při pádu z výšky. Autor vychází z literárních zdrojů
a komparací informaci rozebírá problém přežití. Neexistuje žádná pevná výška, kterou bychom
mohli definovat jako smrtelnou výšku, ze které by padající člověk nepřežil. Existuje příliš
mnoho proměnných, které budou dominovat faktoru mortality. Hlavní parametry, která
rozhodují o tom, zda člověk při pádu z výšky přežije jsou - věk, výška pádu, místo pádu, zranění
hlavy a míchy a skóre traumatu související s úmrtností. Hlavními příčinami úmrtí byly
subarachnoidální krvácení a subdurální hematom.
Klíčová slova
Kriminalistika, forenzní biomechanika, pády z výšky.
Abstract
The article considers the fatal consequences of a fall from a height. The author is based on
literary sources and compares the information discusses the problem of survival. There is no
fixed height that we could define as a mortal height from which a falling person would not
survive. There are too many variables that will dominate the mortality factor. The main
parameters that determine whether a person survives when falling from a height are - age,
height, fall point, head and spinal cord injury, and mortality related trauma scores. The main
causes of death were subarachnoid haemorrhage and subdural hematoma.
Keywords
Criminalistics, Forensic biomechanics, height falls.
Úvod
Otázka, na kterou není jednoznačná odpověď. Odpověď můžeme hledat ve výzkumech
soudních lékařů, které jsou založeny na velkých souborech pozorování následků pádu člověka
z výšky. Obecně můžeme říci, že intenzita zranění a limita pro přežití při pádu z výšky záleží
na dopadové rychlosti, mechanických podmínkách dopadové plochy (měkký nebo tvrdý
povrch), dopadové poloze (dopad na nohy, na hlavu, na hrudník). V literatuře se uvádějí i jiné
faktory, které ovlivňují mortalitu zranění. Neexistuje žádná pevná výška, kterou bychom mohli
definovat jako smrtelnou výšku, ze které by padající člověk nepřežil. Existuje příliš mnoho
proměnných, které budou dominovat faktoru mortality2. Kritická výška koreluje s útlumem
nárazu nebo absorpcí nárazu povrchového materiálu. Americká lékařská společnost pro
traumatická zranění uvádí, že kritický práh pro smrtelný pád z výšky je 6 metrů. Studie vychází
z analýzy zranění více jak stovky pacientů, kteří přežili pád z výšky. Podle záchranářů první
pomoci (v Kanadě) je pád z jakékoli výšky nad 5 metrů může mít za následek vážné zranění,
které by mohlo vést ke smrti.
Lesní dělníci a stromoví arboristé mají za kritickou výšku 9 metrů jako „mezní hodnotu“
pro smrtelnost při pádu. To znamená, že pád z této výšky a větší vede s vysokou
pravděpodobností ke smrtelným následkům. Představte si, že po pouhých 27 metrech volného
pádu dopadne tělo v rychlosti 80 km/h. Přežívání při těchto rychlostech prostě není tak vysoké.
1

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín, Vysoká škola finanční a správní,
Estonská 500, Praha, Česká republika, email: straus@email.cz.
2
Viz pád Vesny Vulovic v roce 1971, po havárii letadla přežila pád z výšky 10 160 metrů. Na druhé straně je
dokumentováno velké množství případů, kdy člověk zemře po pádu ze stoje, uklouznutím a dopadem na hlavu.

331

Parametry pádu podílející se na mortalitě
Významný zdroj pro studium mortality při pádu z výšky přináší studie, která
analyzovala 114 případů a analyzovala jednotlivé faktory smrtelných následků3. Výsledky jsou
srovnány s předcházejícími studiemi4. Pády byly rozděleny do čtyř výškových skupin5:
 Pády z výšky mezi 0 a 3 m.
 Pády z výšky 3 až 6,1 m.
 Pády z výšky mezi 6,1 až 9,0 m.
 Padá z výšky více než 9,1 m.
Pro lepší analýzu důsledků pádů z výšky byly případy rozděleny do čtyř skupin podle
důsledků:
 Nic zraněného (pohmožděniny, drobné popáleniny a puchýře, drobné řezy na hlavě).
 Dočasné postižení (zlomená noha, kotník, žebra).
 Trvalé postižení (vážné poranění páteře nebo ochrnuté od pasu dolů).
 Smrt (včetně okamžité smrti a smrti, která nastala po nějaké době, ale která byla spojena
s poraněním v souvislosti s pádem).
V zahrnutých studiích se výška pádu pohybovala v rozmezí 1,2 až 42 metrů, přičemž 19
případů bylo mezi 0 a 3 m, 52 případů od 3 do 6,1 m, 21 případů mezi 6,1 a 9,0 m, a 22 případů
více než 9,1 m. Rozdělení případů na skupinu je znázorněno na obr. 1.

Obr. 1 Rozložení zjištěných případů podle výšky pádu6
Zdroj autor

3

ZLATAR, T., E. M. G. LAGO, W. A. SOARES, J. S. BAPTISTA and B. BARKOKÉBAS Junior. (2019).
Falls from height: analysis of 114 cases. Production, 29, e20180091.
4
HUANG, X., J. HINZE and M. ASCE. (2003). Analysis of construction worker fall accidents. Journal of
Construction Engineering and Management, 129, 262-271.
5
KANG, Y., S. SIDDIQUI., S. J. SUK, S. CHI and C. KIM. (2017). Trends of fall accidents in the U. S.
construction industry. Journal of Construction Engineering and Management, 143(8), 1-7.
6
KANG, Y., S. SIDDIQUI., S. J. SUK, S. CHI and C. KIM. (2017). Trends of fall accidents in the U. S.
construction industry. Journal of Construction Engineering and Management, 143(8), 1-7.
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Obr. 2 Rozložení zjištěných případů podle místa pádu7
Zdroj autor
Data analyzovaná v zahraničních studiích8, ukazují, že k pádům z výšky dochází
většinou při práci na střechách, lešeních a plošinách, což představuje téměř 50% všech
analyzovaných případů. Závažné důsledky byly zastoupeny ve velkém počtu případů, s trvalým
zdravotním postižením došlo v 17 (≈15%), zatímco úmrtí ve 41 (≈36% všech analyzovaných
případů). Fatální pády z výšky nad 9,1 m byly odpovědné za 33,9% fatálních pády, což je v
souladu se zjištěními z jiné studie, kde pády nad 9,1 m byly více než třetinou fatálních pádů9.
Tab. 1 Vztah výšky pádu a závažnost zranění10
Výška pádu

Žádné
zranění po
dopadu

Dočasné
postižení po
dopadu

Trvalé
následky
pádu

Smrtelné
následky
pádu

Celkem

0 – 3,0

1 (5 %)

12 (63 %)

2 (21 %)

2 (11 %)

19 (100 %)

3,1 – 6,0

4 (8 %)

27 (52 %)

8 (15 %)

13 (26 %)

52 (100 %)

6,1 – 9,0

0 (0 %)

8 (38 %)

3 (14 %)

10 (48 %)

21 (100 %)

Více než 9,1

0 (0 %)

4 (18 %)

2 (9 %)

16 (73 %)

22 (100 %)

5 (4 %)

51 (45 %

17 (15 %)

41 (36 %)

114 (100 %)

(m)

Celkem
Zdroj autor

7

ZLATAR, T., E. M. G. LAGO, W. A. SOARES, J. S. BAPTISTA and B. BARKOKÉBAS Junior. (2019). Falls
from height: analysis of 114 cases. Production, 29, e20180091.
8
KANG, Y., S. SIDDIQUI, S. J. SUK, S. CHI and C. KIM. (2017). Trends of fall accidents in the U. S.
construction industry. Journal of Construction Engineering and Management, 143(8), 1-7; HUANG, X., J.
HINZE and M. ASCE. (2003). Analysis of construction worker fall accidents. Journal of Construction
Engineering and Management, 129, 262-271
9
DONG, X. S., A. FUJIMOTO, K. RINGEN and Y. MEN. (2009). Fatal falls among Hispanic construction
workers. Accident Analysis & Prevention, 41(5), 1047-1052.
10
ZLATAR, T., E. M. G. LAGO, W. A. SOARES, J. S. BAPTISTA and B. BARKOKÉBAS Junior. (2019).
Falls from height: analysis of 114 cases. Production, 29, e20180091.
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Výsledky empirického šetření je možné vyjádřit graficky, výsledky jsou uvedeny na
obr. 3, grafické závislosti ukazují závažnost následku v závislosti na výšce pádu (vertikální
vzdálenosti) a procentuálním výskytu každého následku. Závislosti jsou uvedeny jako
logaritmické tendence křivek (vybrány proto, že minimalizují celkovou R2 hodnotu) s jejich
rovnicí pro každý důsledek. Závažnost zranění se zcela logicky liší podle výšky pádu. Ačkoli
pád z jakékoli výšky může mít za následek jakýkoli z uvažovaných důsledků, výsledky ukazují,
že pád z výšek nad 20 m by měl mít za následek smrt, zatímco jiné následky by se mohly stát
pouze náhodou.

Obr. 3 Důsledky v závislosti na výšce pádu11
Zdroj autor
Obr. 3 ilustruje tendence důsledků závislosti klesající výšce, dokládají, že zvýšení
výšky pádu byla tendence12:
 y = -3.112ln(x)+13.03
 y = -19,84ln(x)+83,599
 y = 15,437ln(x)+1,0332
 y = 40,243ln(x)-25,992
Je také důležité si povšimnout, že v některých případech následek vedl k dočasnému
postižení, zatímco by to mohlo snadno vyústit v smrt. Například v jednom případě došlo k pádu
na osobu, která byla na 10 dní na strojích na podporu života, nebo v jiném případě, že se
nemohla vrátit do práce po dobu 2 let. Nejnižší výška pádu, z níže došlo ke smrtelným
následkům, byla 1,8 m. Při analýze případů úmrtí z relativně malých výšek bylo zjištěno, že
všichni zemřeli v důsledku primárního dopadu na hlavu, padající utrpěli těžká zranění hlavy,
zlomené lebky nebo dopadli hlavou na obrubník. Tato zjištění jsou v souladu se studií13, která
11

ZLATAR, T., E. M. G. LAGO, W. A. SOARES, J. S. BAPTISTA and B. BARKOKÉBAS Junior. (2019).
Falls from height: analysis of 114 cases. Production, 29, e20180091.
12
ZLATAR, T., E. M. G. LAGO, W. A. SOARES, J. S. BAPTISTA and B. BARKOKÉBAS Junior. (2019).
Falls from height: analysis of 114 cases. Production, 29, e20180091.
13
TÜRK, E. E. and M. TSOKOS. (2004). Pathologic features of fatal falls from height. The American Journal of
Forensic Medicine and Pathology, 25(3), 194-199
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zjistila, že trauma hlavy byla příčinou smrti v 11 z 19 případů, které byly od 9 m nebo méně
(58%). Výsledky studií uvádějí, že zranění hlavy mají za následek úmrtí z nižších výšek. Na
druhé straně byly analyzované úmrtí z výšek nad 10 metrů14 způsobeny hlavně polytraumatem
(72%) a pouze ≈24% (8/33) traumatem hlavy. V praxi k pádům z výšky obvykle dochází při
přepravě těžkých a objemných materiálů na kluzkém a šikmém povrchu, nejčastěji při
práci15. Proto by se v případě pracovních činností v tomto případě mohlo uvažovat o nošení
přileb pro činnosti na stejné úrovni, zatímco u činností ve výškách je třeba věnovat zvláštní
pozornost uplatňování opatření k řízení rizik. Aby bylo možné dále analyzovat pádové důsledky
a lépe porozumět tomu, jak některé faktory prospívají přežití pádu z vyšších výšek, je třeba
zahrnout více údajů o osobách, které padly, a vysvětlit, jak k nim došlo. Například energii pádu
(nárazu) lze vypočítat pomocí údajů o výšce pádu a hmotnosti lidského těla: E = mgh (J) .
Výsledky výpočtů ohledně pádové energie pro čtyři různé osoby (tělesná hmotnost 60,
75, 90 a 105 kg) a jsou ilustrovány na obr. 4.

Obr. 4 Hmota lidského těla a její vztah k energii pádu a výšce pádu16
Zdroj autor
Jak je znázorněno na obr. 4, energie pádu 10 500 J odpovídá pádu člověka s tělesnou
hmotností 105 kg z výšky 10m, 90 kg od 12m, 75 kg od 14m a 60 kg od 18m. Proto by dopad
pádu ze stejné výšky byl mnohem nižší u lidí, kteří mají nižší tělesnou hmotnost ve srovnání s
těmi s vyššími, což představuje těžkou osobu menší šanci přežít pád.

14

TÜRK, E. E. and M. TSOKOS. (2004). Pathologic features of fatal falls from height. The American Journal of
Forensic Medicine and Pathology, 25(3), 194-199.
15
WIERSMA, M. and M. CHARLES. (2006). Occupational injuries and fatalities in the roofing contracting
industry. Journal of Construction Engineering and Management, 131(11), 1233-1240.
16
ZLATAR, T., E. M. G. LAGO, W. A. SOARES, J. S. BAPTISTA and B. BARKOKÉBAS Junior. (2019).
Falls from height: analysis of 114 cases. Production, 29, e20180091.
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Závěr
Obecně je míra úmrtnosti vyšší při pádech z vyšších míst ve srovnání s nižšími místy
pádu. Zjištěná úmrtnost při pádech z výšky větší než 12 metrů byla 50 % a při pádech z vyšky
větší než 18 metrů byla úmrtnost při dopadu 100 %17. Úmrtnost způsobená pády z výšky větší
než 6 metrů byla v jedné studii18 22,7 %. Úmrtnost způsobená pády z výšky větší než 9 metrů
byla zjištěna 23,5 %19 zjistili, že průměrná výška pádu byla 3,2 ± 2,4 metru a Yagmur et al.20
zjistili, že to bylo 4,5 ± 2,6 metrů. Průměrná výška pádu 2,51 ± 3,7 metrů u všech pacientů a
6,79 ± 9,87 metrů u těch, kteří zemřeli. Hlavními příčinami pádů z výšky jsou sebevraždy,
nehody na pracovišti a neúmyslné nehody. Pády z výšky představují jedno z hlavních rizik,
které každoročně způsobují více než 2,78 milionu úmrtí a přibližně 374 milionů smrtelných
pracovních úrazů. Analýzou zahrnutých studií bylo zjištěno, že typická nehoda pádů z výšky
by byla ve 45,6 % z výšek mezi 3 až 6,1 metru a 49,1 % v důsledku lešení nebo střech. Důsledky
tohoto pádu by měly za následek smrt, kdyby člověk padl na hlavu a utrpěl trauma, zatímco
pokud ne, procento představující přežití by bylo ≈55 %, v závislosti na hmotnosti osob a také
na materiálu, na který by spadl. Jak ukazují údaje, bylo by procento ≈98 %, že několik opatření
k posouzení rizik nebyla použita. Mezi neprovedenými (neúspěšnými) opatřeními by byl
důvod: v 81,6 % pracovní postupy (správní opatření), v 65,8 % zábradlí, zábradlí, bariéry a
ochrana hran (technické opatření), v hodnocení rizika 60,5 %, a v 60,5 % pracovní plošině /
lešení (technické opatření). Lze proto dojít k závěru, že pády z výšky představují velké riziko
pro pracovníky, kterému by bylo možné zabránit vhodným uplatňováním řídících opatření.
Národní databáze traumatických dat jsou pády nejčastější příčinou úmrtí ve vyšším
21
věku . Nejvyšší podíl úmrtí (19,2 %) z pádů byl u osob ve věku ≥ 55 let. V naší studii to bylo
u jedinců starších 61 let a průměrný věk všech úmrtí byl 55,27 ± 26,46 let. Závěrem lze říci,
hlavní parametry, která rozhodují o tom, zda člověk při pádu z výšky přežije jsou - věk, výška
pádu, místo pádu, zranění hlavy a míchy a skóre traumatu související s úmrtností. Hlavními
příčinami úmrtí byly subarachnoidální krvácení a subdurální hematom. Jak je vidět, odpovědět
na otázku položenou v názvu příspěvku, tedy „Jaká výška pádu je smrtelná?“ není jednoduchá
a nelze odpovědět jen uvedením vertikální výškou pádu, na smrtelných následcích při dopadu
se podílí mnoho faktorů.
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Kriminálno-policajné poznanie – špecifická forma koordinácie
Criminal-police knowledge - Specific form of coordination
Adrián Vaško1
Abstrakt
Autor v príspevku interpretuje poznanie, ktoré je spracované z aplikovaného výskumu.
Objektom tohto výskumu je kriminálno-policajné poznanie, ktoré príslušníci realizujú na úseku
odhaľovania a objasňovania (identifikovania) trestných činov. Osobitnú pozornosť venuje
potrebe vzniku a realizácie koordinačných vzťahov pri napľňaní účelu kriminálno-policajného
poznania v praxi.
Kľúčové slová
Kriminálno-policajné poznanie, spravodajská činnosť, operatívno-pátracia činnosť,
vyšetrovanie, koordinácia.
Abstract
The author interprets the knowledge, which is processed from applied research. The object of
this research is criminal-police knowledge, which the members realize in the field of detection
and detection (identification) of crimes. It pays special attention to the need for the
establishment and implementation of coordination relations in fulfilling the purpose of
criminal-police knowledge in practice.
Key words
Criminal-police knowledge, intelligence, operative-investigative activity, investigation,
coordination.
Úvod
Príslušníci polície a iných bezpečnostných služieb si uvedomujú, že pocit a potreba
bezpečnosti je základnou spoločenskou potrebou2. Rešpektujú, že bez adekvátneho riešenia
bezpečnosti nie je možná reálna ekonomická prosperita, zvyšovanie a skvalitňovanie životného
štandardu obyvateľov, rozvoj ich slobodných aktivít vo všetkých spoločenských sférach
i ochrany ich dôstojnosti. Tieto skutočnosti výrazne ovplyvňujú samotnú orientáciu a prístup
polície k plneniu úloh v duchu poslania „Pomáhať a chrániť“. Nezastupiteľné miesto má
v tomto špecifickom systéme aj koordinácia. Jej charakteristiku a potrebu sa pokúsime priblížiť
v našom príspevku.
Kriminálno-policajné poznanie
Spravodajská činnosť, operatívno-pátracia činnosť a policajné vyšetrovanie sú súčasťou
štruktúry policajného konania. V policajnej praxi, pri poznávaní určitých trestných činov tieto
špeciálne činnosti tvoria systém. Pre potreby policajnej praxe a teórie je vhodné, ak je tento
systém skúmaný, vysvetľovaný a projektovaný ako jednotný celok, ktorý je vhodné označiť
termínom kriminálno-policajné poznanie. Spravodajská činnosť, operatívno-pátracia činnosť
a vyšetrovanie vykazujú charakter techník (techniky postupu), ktoré v súlade s identifikovanou
1

JUDr. Adrián VAŠKO, PhD., Katedra kriminálnej policie, Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava, e-mail: adrian.vasko@minv.sk.
2
ERNEKER, J., V. PORADA a kol. Poznávaní potřeb a transfer vědeckých poznatku do policejní praxe. Praha,
2006, s. 53: „Bezpečnosť je absencia hrozieb pre základné hodnoty, medzi ktoré patria ľudské práva a slobody.“
…“ Termínom bezpečnosť je označovaný súbor opatrení k ochrane a rozvoju ľudí a spoločnosti, t.j. k ochrane a
rozvoju chránených záujmov.“
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potrebou (účelovo) sú integrované v systéme kriminálno-policajného poznania. Tieto činnosti
pri plnení stanovených úloh predstavujú variantné spôsoby postupov v štruktúre tohto systému.
Na základe dosiahnutých výsledkov z aplikovaného výskumu pri verifikácii uvedených
hypotéz je možné využiť celú plejádu argumentov.
Praktickú opodstatnenosť kriminálno-policajného poznania potvrdzujú výsledky
a efekty, ktoré sú príslušníkmi polície dosahované pri plnení stanovených úloh. Ich analýzou je
možné dospieť k záveru, že systémová realizácia kriminálno-policajného poznania (využívaním
kompetencií - právna regulácia + zodpovednosť) pozitívne ovplyvňuje úroveň objektivity,
účinnosti a efektivity pri poznávaní trestných činov. Je tomu tak preto, lebo za určitých situácií
v tomto postupe príslušníci polície:
 získavajú informácie, na základe ktorých orgány činné v trestnom konaní môžu začať
trestné stíhanie a vzniesť voči konkrétnym osobám obvinenia a vykonávať
dokazovanie,
 zhromažďujú informácie o kriminálnej scéne a dôkladnou analytickou prácou
vypracovávajú podklady potrebné na systematické, ofenzívne, cieľavedomé pôsobenie
proti kriminalite,
 prenikajú do organizačnej štruktúry kriminálnych skupín (organizované, zločinecké,
extrémistické, teroristické), predovšetkým neobmedzujú sa len na zisťovanie informácií
o páchateľoch bezprostredne vykonávajúcich trestný čin, ale predovšetkým o osobách,
ktoré stoja v pozadí, riadia trestnú činnosť, o finančníkoch a právnych poradcoch, ktorí
zabezpečujú ich ochranu,
 kontrolujú a deštruujú logistiku kriminálnych skupín a zisťujú zámery a plány súvisiace
s páchaním ďalšej trestnej činnosti skôr, než je spáchaná3.
Analógiou uvedeného je možné konštatovať, že kriminálno-policajným poznaním sú
plnené informačné, sociálne, právne, výchovné, preventívno-represívne, bezpečnostné,
policajné, spravodajské, operatívne a v neposlednom rade procesné funkcie4. V daných
súvislostiach kriminálno-policajné poznanie predstavuje:
 saturáciu potrieb (spoločenských, občianskych, policajných, operatívnych, procesných,
praktických, teoretických, základných, aplikačných),
 špecifický podsystém činností (má svoju osobitú genézu, prvky, vnútorné vzťahy medzi
prvkami, vzťahy prvkov k okoliu, je model...),
 svojou podstatou riešenie problému (definovanie otázok, východísk, cieľov, postupov,
výstupov, hodnotení),
 selekciu nových informácií a vytváranie informačných sietí (zdroje, zber, uchovanie,
triedenie, interpretácia – vo vzťahu k využitiu),
 adekvátnu aplikáciu právom regulovaných postupov (na základe už skôr spracovaných
informácií),
 špecifický prejav aktivít, ktoré vykonávajú kompetentné orgány štátnej správy (ich
obsah a štruktúru tvoria opatrenia a úkony),
 prejav účelovo a cieľavedome aplikovaných aktivít (pri realizácii sa plnia konkrétne
úlohy),
 riadené aktivity (intencionálna činnosť, na jej aplikáciu sú vytvárané podmienky
uľahčujúce sebarealizáciu jej subjektov) a pod.
K uvedeným tézam je vhodné dodať, že základný predpoklad úspechu pri realizácii tejto
špecifickej policajnej činnosti určuje úroveň koordinácie. Jej význam teoreticky možno
zdôvodniť využitím analytickej a funkcionalistickej (konštruktivistickej) charakteristiky jeho
3

MUSIL, J. Použití operativní techniky k důkazním účelům v trestním řízení. Trestní právo, č. 4-5/1999, s. 19.
SAK, P. Úvod do teórie bezpečnosti. In: PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s.
301 a násl.
4
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realizačného systému. Následne v praxi takto spracované teoretické poznanie je možné využiť
pri skúmaní koordinačných vzťahov, hodnotení ich prínosov a projektovaní.
Z empírie vyplýva, že základným znakom systému kriminálno-policajného poznania je
neustála transformácia a cirkulácia informácií v dynamike vývoja. Transformácia informácií
v tomto systéme prebieha tým spôsobom, že výstup z jedného procesu (SČ – OPČ –
vyšetrovanie) je zároveň vstupom do ďalšieho. Vznik, kvantitatívna a kvalitatívna zmena
informácií (vznik, rast odumieranie a zánik) tvoria pevný reťazec vzájomnej väzby, ktorý sa
uplatňuje rovnako pri najjednoduchšom (napríklad údaj), ako aj pri jeho najzložitejšom
organizovanom prvku, ktorý predstavuje výstupný informačný produkt, napríklad spravodajská
informácia - operatívna informácia – návrh na obžalobu.
Potreba koordinácie v kriminálno-policajnom poznaní
Aj tieto skutočnosti potvrdzujú, že v systéme kriminálno-policajného poznania je
potrebné pokladať problém koordinácie (na rôznej hierarchickej úrovni) za veľmi dôležitý. Pri
jej skúmaní je vhodné sa prednostne orientovať na také stavy, prípady a situácie, v ktorých
koordinačné vzťahy vznikajú, existujú a zanikajú (vo svojom správaní sa menia). Je tomu tak
preto, lebo v realizačnom systéme kriminálno-policajného poznania tieto zmeny nemôžu mať
chaotický charakter. Musia sa uskutočňovať kontinuálne a konštruktívne. Predpokladom toho
je poznať (odhaliť, objaviť) určité spoločné pravidlá, ktoré podmieňujú istú príbuznosť (afinitu)
a podobnosť realizovaných aktivít pri dosahovaní cieľa, a to aj na prvý pohľad úplne
rozdielnych systémov. Ak vieme určiť tieto pravidlá usporiadania, môžeme prejsť k určeniu
nevyhnutnosti koordinácie, a tak určiť „zmeny“ realizačného systému ako celku. Bez ohľadu
na úplnosť, to vyžaduje poznať:
 stabilitu systému (dispozícia kompetencií), jeho zotrvačnosť, akceptovanie výskytu
náhody a nevyhnutnosti, možného pôsobenia okolia,
 konkrétny charakter delegovaných úloh,
 realizačné kriminálno-policajné situácie a pod.
Zastávame názor, že týmto poznaním je možné dostatočne zdôvodniť aplikačnú potrebu
praktickej koordinácie v účelovo realizovaných činnostiach. Napríklad v danej súvislosti je
potrebné poznať charakteristické „statické“ parametre systému realizácie kriminálnopolicajného poznania, ktoré je možné využiť pri plnení spoločnej úlohy. Najmä z hľadiska
funkcionality, výkonnosti, účinnosti a efektivity (podstata, prejav) systémov - SČ, OPČ,
vyšetrovanie, ktorých parametre sú určené viac-menej priamo pri ich vytváraní, a to
predpokladanou obmedzenou výkonnostnou kapacitou. K uvedenému je vhodné dodať, že pri
poznávaní trestných činov ide o systémy, ktoré sa pôsobením okolia permanentne menia. Tieto
zmeny sa dotýkajú aj ich výkonnostných parametrov. Z uvedených dôvodov (osobitne pri
posudzovaní akceptácie vzniku koordinačných vzťahov) je možné hodnotiť intervenčné zmeny
systémov pôsobením subjektov, ktoré existujú v okolí a pod.
Z charakteristík realizácie kriminálno-policajného poznania vyplýva aj ich personálna,
ekonomická, technická a iná náročnosť. Realizujúci príslušníci polície v tomto účelovom
poznaní plnia zložité (náročné) úlohy, mnohokrát dlhodobo, pri ktorých je nevyhnutné
intenzívne zasahovať do práv a slobôd občanov, čo vyžaduje osobitné postupy, kontrolu a pod.
Podobne je možné hodnotiť aj výsledky a efekty kriminálno-policajného poznania v ich
kontinuálnej nadväznosti na realizáciu následného konania (policajného, súdneho). Ilustratívne
sa dá povedať, že výsledky policajného konania sú pomerne významne determinované
výstupmi z kriminálno-policajného poznania. Táto skutočnosť musí byť pri jeho realizácii
akceptovaná a hodnotená najmä z hľadiska kvality, aktuálnosti, akcieschopnosti. V danej
súvislosti niet argumentov, ktorými by bolo možné znížiť význam koordinácie pri realizácii
tejto špecifickej policajnej poznávacej činnosti.
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Aj napriek týmto racionálnym argumentom sú v policajnej praxi registrované situácie,
ktoré neumožňujú koordinovane realizovať poznanie. Je to tak preto, lebo koordinačné vzťahy
majú reálnu podobu. Pri ich hodnotení je potrebné zohľadňovať aj situácie, v ktorých je možné
iniciovať vznik, existenciu a zánik koordinácie. Predovšetkým touto fakultatívnou
argumentáciou možného vzniku koordinačných vzťahov je umožnená existencia situácií,
v ktorých nie je možné aplikovať koordináciu.
Rešpektujúc potreby policajnej praxe v systéme kriminálno-policajného poznania
obligatórne sú vytvárané koordinačné vzťahy:
 na základe rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní,
 na základe identity potreby, ktorá je vymedzená informačnými výstupmi z účelovo
realizovaných procesov spravodajskej činnosti, eventuálne OPČ, začatiu trestného
stíhania predchádzajú účelovo realizované procesy spravodajskej činnosti, resp. OPČ
(analýza),
 ak je to podmienené vzniknutou, resp. vznikajúcou kriminálno-policajnou situáciou, sú
plnené z hľadiska spoločenských potrieb náročné poznávacie úlohy,
 v priebehu realizácie procesov OPČ nie je možné utajiť použité operatívne sily
a prostriedky, resp. ak využitie týchto síl a prostriedkov je účelné aj po začatí trestného
stíhania,
 nie je odhalený a objasnený zločin, (osobitne páchaný organizovanými, zločineckými,
extrémistickými a teroristickými skupinami,
 totožnosť páchateľa je známa, ale tento sa zdržuje na neznámom mieste, je predpoklad,
že pácha trestnú činnosť (v sérii, pokračujúcu, a pod.),
 vo všetkých ďalších prípadoch, ak sú k dispozícii určité poznatky o spáchanom trestnom
čine, ale:
 nie sú zistení spolupáchatelia trestného činu alebo nebola zaistená podstatná časť
hodnôt, ktoré boli získané trestnou činnosťou,
 existuje dôvodné podozrenie, že páchateľ sa dopustil ďalšej, dosiaľ nezistenej
trestnej činnosti,
 vyhľadávanie a vykonanie dôkazov (vyšetrovacích úkonov) je bez využitia
spravodajských informácií, resp. operatívnych informácií sťažené,
 nie sú zaistené veci pochádzajúce z trestnej činnosti, resp. zaistené zisky z trestnej
činnosti..
Je zrejmé, že tento výpočet nie je konečný. Je tomu tak preto, lebo funkcie kriminálnopolicajného poznania sú podmienené jeho akceptáciou a to najmä zo strany spoločnosti. Tá
rešpektujúc potreby vytvára právne a inštitucionálne predpoklady pre vznik týchto interakcií
v systéme policajného konania a pod. Prax potvrdzuje, že pri realizovaní kriminálnopolicajného poznania cieľavedomé a systematické prehlbovanie koordinácie medzi
jednotlivými službami a útvarmi policajných zložiek je jedným z významných predpokladov
ďalšieho skvalitnenia a zefektívnenia kontroly trestnej činnosti. V kriminálno-policajnom
poznaní koordinovaný systém vyvoláva sumárne väčší účinok, ako keby jeho jednotlivé
realizačné prvky pôsobili jednotlivo a nezávisle od seba. Ide teda vždy o určitý, kombinovaný
a spoločný synergický účinok špecifických policajných činností.
Z uvedeného vyplýva, že pri realizácii kriminálno-policajného poznania vzťahy
koordinácie vznikajú:
 v súlade a v rozsahu práva (verejného a súkromného),
 medzi realizujúcimi subjektmi na konkrétnych pozíciách, s vymedzenou špecifickou
rolou (v systéme organizácii a riadenia na základe delegovaných kompetencií),
 účelovo, podmienene pri realizačnom uplatnení delegovaných kompetencií
(spravodajská činnosť – operatívno-pátracia činnosť – vyšetrovanie).
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Analogickým výkladom uvedeného je možné dospieť k záveru, že vznik a existenciu
týchto vzťahov podmieňujú najmä:
 potreba - spoločný cieľ, ktorý je daný úlohami koordinujúcich subjektov (napríklad
úlohy spájané s odhaľovaním trestných činov a zisťovaním ich páchateľov)
 možnosti - existujúce rozdiely v kompetenciách koordinujúcich subjektov bez ohľadu
na rámcovú zhodnosť ich úloh (jednotliví koordinujúci príslušníci polície pri plnení
delegovaných úloh sú kompetentní využívať v súlade s ich právnym a organizačným
štatútom špecifické metódy a prostriedky ich činnosti),
 definované predpoklady na zvýšenie účinnosti a efektivity pri plnení delegovaných
úloh,
 právna a organizačná kontrola5.
V týchto súvislostiach je možné koordináciu v širšom zmysle slova charakterizovať,
ako súčasť riadenia kriminálno-policajného poznania na všetkých stupňoch organizačnej
štruktúry kompetentných policajných subjektov, smerujúca k vzájomnému spoločnému
pôsobeniu a doplňovaniu ich činnosti pri plnení spoločných úloh. V užšom zmysle slova ide o
vzájomne zladenú činnosť týchto subjektov pri riešení konkrétnej úlohy – osobitne pri
identifikovaní páchaného a spáchaného trestného činu. Podstata koordinácie v účelovej
realizácii kriminálno-policajného poznania je daná spoločnou potrebou a navzájom zladenou
činnosťou určených kompetentných subjektov, pri ktorej každý z nich využíva svoje špecifické
metódy, sily a prostriedky na dosiahnutie spoločného cieľa. Účel koordinácie je spájaný
s dosahovaním vytýčeného cieľa optimálnou cestou, čo predpokladá efektívne využívanie síl,
prostriedkov a metód, ktorými subjekty disponujú. Cieľom koordinácie je skvalitniť a
zintenzívniť spoločné úsilie subjektov pri identifikovaní trestných činov. Pri dosahovaní
spoločného cieľa sú mobilizované a využívané sily a prostriedky, ktoré majú subjekty
koordinácie k dispozícii. Koordinácia zintenzívňuje účinnosť a pozitívne ovplyvňuje efektivitu
kriminálno-policajného poznania.
Obsahom koordinácie v účelovej realizácii kriminálno-policajného poznania je
spoločne organizovaná a plánovaná činnosť kompetentných subjektov, ktorá spočíva najmä:
 vo vykonávaní vzájomných rozborov stavu, štruktúry a dynamiky kriminálnych aktivít
(trestnej činnosti),
 v stanovení spoločných cieľov a spôsobov ich plnenia,
 v strategickom, operatívnom a taktickom plánovaní a realizácii spoločne prijatých opatrení,
 v kontrole, vyhodnocovaní spoločne plnených úloh a prijímaní ďalších opatrení a pod.
Napríklad koordinácia realizátorov kriminálno-policajného poznania s inými
policajnými subjektmi umožňuje zamerať spoločné úsilie na tie problémy, ktoré sú rozhodujúce
pre eliminovanie následkov kriminality. Má význam pre vzájomné zdokonaľovanie metód a
foriem činnosti, odstraňovanie chýb pri opakovaných činnostiach a úkonoch, ďalej na
zabezpečovanie potrebných dôkazov a pod.
Koordinácia má dve základné formy – súčinnosť a spoluprácu. Súčinnosť (príkazová
koordinácia), z pohľadu organizácie práce, riadenia a postavenia jednotlivých subjektov pri
realizácii kriminálno-policajného poznania možno znázorniť vo vertikálnej štruktúre.
Explicitne je aplikácia tejto formy koordinácie vymedzená (regulovaná) v právnych normách
(najčastejšie rámcovo vymedzenými spoločnými úlohami).
Spolupráca – kooperácia (dobrovoľná koordinácia), ktorú z pohľadu organizácie,
riadenia a postavenia jednotlivých subjektov pri realizácii kriminálno-policajného poznania
možno znázorniť v horizontálnej štruktúre. Subjekty tejto for koordinácie pri plnení úloh majú
5

Koordinácia v policajnom konaní sa rozumie na základe právnych noriem vyjadrené spoločné úsilie subjektov
plniť delegované úlohy, rešpektujúc zásady účinnosti a efektivity (napríklad s cieľom účinného a efektívneho
odhaľovania, dokumentovania, dokazovania a predchádzania trestnej činnosti).
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rovnocenné postavenie, na základe svojich možnosti si navzájom dobrovoľne poskytujú pomoc.
Relatívnu samostatnosť jednotlivých činností v systéme kriminálno-policajného poznania
vymedzujú účel, ciele, ktoré sú predovšetkým ich špecifickými metódami a prostriedkami
napĺňané a dosahované. Napríklad z policajnej praxe je zrejmé, že „bežný“ proces pri
odhaľovaní, objasňovaní a dokazovaní trestnej činnosti sa odvíja vo väčšine prípadov
retrospektívne, od zistenia následkov k príčinám, ktoré ich vyvolali. Avšak aplikácia
spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej činnosti pri plnení delegovaných úloh tvorí určitú
výnimku, pretože v jej realizačnom rámci môžu byť kriminálne aktivity a s nimi súvisiace
okolnosti odrážané a identifikované aj v prítomnosti. K uvedenej situácii dochádza pri
neutralizácií zamýšľanej a pripravovanej trestnej činnosti (definovanie indikátorov a pod.), pri
rozkladaní kriminálnych skupín (organizovaných, zločineckých, resp. teroristických,
extrémistických), v rámci operatívnej kontroly nad vyčlenenými objektmi a subjektmi (dohľadu
nad záujmovými osobami, miestami odbytu hodnôt pochádzajúcich z trestnej činnosti,...), pri
vykonávaní dôkazov a pod. V daných súvislostiach je možné uviesť, že pri realizovaní
kriminálno-policajného poznania ide o novú dimenziu na úseku kontroly kriminality. Týmto
systémovo realizovaným konaním je možné odhaľovať, objasňovať a vyšetrovať nielen
individuálne trestné činy, ale pozornosť policajných subjektov zamerať aj na jednotlivé
podozrivé osoby, dokonca i na potenciálnych páchateľov trestných činov, u ktorých sú
dlhodobo sledované predovšetkým kriminálne aspekty ich činnosti a pod.
Záver
V konkrétnej syntéze, na záver nášho príspevku uvádzame, prax to potvrdzuje, že bez
spracovanej teórie požiadavky kladené na realizáciu kriminálno-policajného poznania, v súlade
s identifikovanými potrebami nie je možné plniť. Teória zaujíma významné miesto v samotnom
systéme poznávania. Z prezentovaných charakteristík vyplýva, že účelová realizácia
kriminálno-policajného poznania vykazuje osobitosti, ktoré je možné vyšpecifikovať
z možných koordinačných vzťahov v systéme policajnej organizácie, ako aj vzťahov medzi
realizujúcimi príslušníkmi polície (zložkami polície) a inými subjektmi, ktoré pôsobia v ich
okolí.
Schopnosť zdôvodniť a využiť koordináciu v účelovo realizovanom kriminálnopolicajnom poznaní (pri plnení úloh) je dôležitý determinant vo vzťahu k jeho realizácii
a dosiahnutým výstupom (výsledok, efekt). Analogickým výkladom uvedeného je možné
vysloviť záver, že realizácia jednotlivých činností v systéme tohto poznávania musí byť
adekvátne zdôvodnená (potrebou).
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Bezpečnostní doktrína a Evropská unie
Security doctrine and the European union
Vladimír Zoubek1
Abstrakt
Středoevropský prostor jako součást euroatlantické civilizace musí reagovat na postmoderní
krizi západního liberálního kapitalismu, zejména v ústavněprávní oblasti jusnaturální podstaty
základních lidských práv a svobod. Bezpečnostní a zejména policejní orgány jsou součástí
bezpečnostní komunity demokratického státu a jejich činnost secundum et intra legem vychází
z postulátů právní, bezpečnostní a policejní vědy. Předmět policejních věd, právní věda, vědy
o kriminalitě, bezpečnosti a konstituování policejní vědy v ČR a SR: Policejní vědy a
bezpečnostní doktrína včera a dnes – jak se mění předmět zkoumání?
Klíčová slova
Que lex non prohibet debent permisa videri. „Z pozitivňování“ jusnaturálního charakteru
lidských práv. Analýza postmoderních problémů lidských práv a globální bezpečnosti v právní
a policejní vědě. Struktura právní vědy. Bezpečnostní věda. Bezpečnostní strategie.
Bezpečnostní doktrína.
Abstract
Central Europe, as part of Euro-Atlantic civilization, must react to the postmodern crisis of
Western liberal capitelism, especially in the constitutional branch of the iusnaturalist substance
of fundamental human rights and freedoms. Security and police authorities and bodies are part
of the security community of a democratic state and their „secundum et intra legem“ acitivity
is based on the postulates of legal, security and police sciences. The course police sciences
jurisprudencia, the science of crime, security and constitution of police science in the Czech
Republic and Slovakia. Police science and secvurity doctrine and includ today – what are the
intersections of the object of investigation?
Key words
Quae lex non prohibet debent permisa videri. Making the iusnaturalist character of human rights
more positive. Analysis of the postmodern crisis concenring human rights and global security
in legal and security sciences. Structure of jurisprudence. Safety Science- Security policy.
Security strategy. Security Doctrine.
Úvod
Při četbě a analýze postulátů klasiků konstituování policejních věd prof. Viktora Porady
a prof. Květoně Holcra2 a bezpečnostní doktríny ČR3 lze si udělat sofistikovanou představu
nemožnosti stoprocentní vnitřní bezpečnosti pro občany nejen našeho státu, ale i evropany
všeobecně. Bezpečnostní věda byla definována „vědci akademické sféry“, policejní vědy
„profilací teorie s praxí“, doktrína „bezpečnostními poradci“ a bezpečnostní a trestní politika
politiky, vládou a Bezpečnostní radou státu, kteří objektivně (v mezích globalizace a
liberalizace) jsou determinováni demokracií a ochlokracií. Na toto vymezení navazují další,
především němečtí autoři, přičemž ho různě modifikují nebo doplňují. Stock definuje policejní
vědu jako vědu o policii jako instituci, jako vědu o policejním jednání a jako vědu o policii
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vladimir@zoubkovi.net.
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PORADA, V., K. HOLCR a kol. Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.
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ZOUBEK, V. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004.
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v jejích společenských, právních a institucionálních souvislostech4. Na Stocka se odvolává také
Neidhardt, který tvrdí, že by policejní věda měla zahrnovat všechny poznatky o policii
v institucionálním a také ve funkčním smyslu (Police). Dále by se měla zaobírat všemi aspekty
policejního jednání (Policing), protože jejím hlavním cílem je fundovanost policejní praxe.
Tato věda musí být schopna odevzdávat řídícímu personálu vědomosti potřebné pro efektivní
praktickou činnost5.
Shrneme-li výsledky dosavadní diskuse, pak policejní vědy můžeme vymezit jako
rozvíjející se vědní obor o policii jako instituci a jejím fungování, její organizaci a řízení a o
policejních činnostech. Do jeho předmětu zkoumání vchází příprava vysoko kvalifikovaného
vědeckého společenství policejních věd, zkoumání historie policejních věd, jejich úkol v bližší
a vzdálenější budoucnosti a místa v systému věd. Je vcelku přirozené, že policejní vědy
doposud provází nedostatky, které překonává téměř každá vznikající věda v počátečních
etapách svého rozvoje. Vyjadřujeme však přesvědčení, že právě naléhavé potřeby trvalého
posilování efektivnosti policejních činností jakož i žádoucího zvyšování pocitu bezpečí široké
veřejnosti bude rozvíjení policejních věd výrazně podporovat a akcelerovat.
Bezpečnostní (policejní) vědy teprve postulují svou terminologii. Potíže v komunikaci
uvnitř i vně nově se konstitujícího a rozvíjejícího se multidisciplinárního vědního oboru se
odráží i ve vytváření a používání nových pojmů. Některé pojmy jsou již zavedeny a jsou zcela
nebo alespoň zčásti srozumitelné. Přesto je nutné je jednoznačně definovat a vymezit. Jak uvádí
Zeman6, problém terminologických neporozumění nespočívá ve specializované a konkretizující
terminologii. Problém spočívá naopak v nejasném a nejednotném používání pojmů
nejobecnějších, jež jsou přitom běžně používanou součástí obecného nespecializovaného
jazyka. Tak např. strategické dokumenty a bezpečnostní metodologie NATO takové pojmy
zcela běžně a často používají, aniž je ve svých standardizačních slovnících jakkoli definují –
eventuálně jen odkazují na obecné výkladové slovníky, přitom jde o pojmy klíčové
(konceptuální) a ústřední – jsou z nich odvozeny pojmy další, podřízené, včetně pojmů a definic
bezpečnostních (policejních) věd.
Bezpečnostní doktrína
Dalším nezpochybnitelným fenoménem a rozhodujícím faktorem vedle dalšího rozvoje
komplexu policejních věd a policejní (bezpečnostní) teorie a praxe byla formulace bezpečnostní
a policejní doktríny, kterou artikuloval Zoubek v průběhu let 1993 - 2008 především v titulech:
ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva - globalizace - bezpečnost a ZOUBEK, Vladimír.
Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Tak např. z prvně jmenované
publikace7 vyjímám ze strany 183-211 následující:
I. K vymezení pojmu bezpečnostní a policejní doktrína pro oblast vnitřních věcí
a vnitřní bezpečnosti
Teze č. I/1
Bezpečnostní a policejní doktrína (bezpečnostní a policejní teorie v restriktivním
vymezení) vědecky zkoumá základní teoretické postuláty a principy policejní a
4
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bezpečnostní činnosti. Formuluje souhrn základních zásad a dlouhodobých strategických
úkolů, tvořících základní linii a teoreticky zdůvodněný program, který obsahově
zprostředkovává rozhodující cíle a směry státní politiky na úseku ochrany ústavního zřízení,
zabezpečení vnitřního pořádku, bezpečnosti a efektivního potírání a předcházení zločinnosti.
Bezpečnostní doktrína teoreticky, prognosticky, v právních a mezinárodních souvislostech
zdůvodňuje postup státu při stanovení optimální struktury sil a prostředků v rámci
realizace jeho ochranné funkce a ústavního práva na bezpečnost.
Teze č. I/2
Bezpečnostní a policejní doktrína je ve vztahu k bezpečnostní politice pojmem
obecnějším a teoretickým, je nadřazena bezpečnostní politice. Pokud se dnes hovoří o
bezpečnostní politice (např. vlády), míní se tím buď dílčí politicko-praxedologický a
praxeologický úsek bezpečnostní doktríny, a to jak obsahově (kompetenčně), tak časově, nebo
především možné varianty realizace bezpečnostní doktríny.
Teze č. I/3
Bezpečnostní a policejní doktrína v sobě zahrnuje nejen teoretickou (abstraktní), ale i
praxeologickou rovinu. První rovina se týká především nejobecnějších podnětů a
doporučení legislativě (de lege ferenda), druhá, praxeologická rovina bezpečnostní doktríny
představuje doporučení k žádoucímu stavu (právnímu pořádku), metodu a vodítko praktické
činnosti všech kompetentních orgánů a institucí) při zabezpečování vnitřní bezpečnosti a při
ochraně veřejného pořádku.
Teze č. I/4
Rozsah a dosah bezpečnostní doktríny vychází ze stávajícího kompetenčního
vymezení exekutivních subjektů (ministerstev) při zabezpečování bezpečnosti. Základním
exekutivním subjektem je vláda.V podstatě jen poradním orgánem vlády je Bezpečnostní rada
státu, podle čl. 9 úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Bezpečnostní radu
státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády. Bezpečnostní rada
státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření
k zajišťování bezpečnosti České republiky. Způsob participace Bezpečnostní rady státu a
prezidenta republiky (jako vrchního velitele ozbrojených sil) řeší čl. 9 odst. 3 úst. zák. č.
110/1998 Sb. Zákonným právním předpisem upravujícím problematiku ministerstev a jiných
správních úřadů státní správy České republiky je v současnosti zákon ČNR o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.8 Zákon je
praktickou realizací ústavního ustanovení čl. 79 odst. 1, který výslovně stanoví, že ministerstva
a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost upravit pouze zákonem.
Teze č. I/5
Rozvoj a realizace bezpečnostní a policejní doktríny (bezpečnostní a policejní teorie
v restriktivním vymezení) je podpořena úspěšným konstituováním a rozmachem
policejních věd, vysokého školství a plněním grantových mezinárodních vědeckovýzkumných
aktivit.
II. Bezpečnostní a policejní doktrína (bezpečnostní a policejní teorie v restriktivním
vymezení) a principy právního státu
Teze č. II/1
Bezpečnostní a policejní doktrína demokratického právního státu je výlučně
realizovatelná pouze prostřednictvím stávajícího ústavního a právního systému (tj. pouze
ústavním a zákonným způsobem), je teoreticky odvozena z principů právního státu):
1. Suverenita lidu (právo většiny a ochrana menšiny):
8

Tzv. ”Kompetenční zákon”. Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České (socialistické) republiky.
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 nadřazenost občana nad státem v podobě ústavního kodexu lidských a občanských práv,
včetně soudních záruk,
 volební zákonodárství, resp. zákony o referendu a plebiscitu a suverenita parlamentu
v legislativní činnosti,
 garance práv menšin.
2. Principy dělby moci:
 nezávislost vzniku moci legislativní, exekutivní a soudní,
 systém vzájemných brzd a garancí mezi mocemi.
3. Princip omezené vlády:
 právní limity a ústavní garance státních regulativních zásahů v jasné delimitaci práva
soukromého a veřejného.
4. Vázanost státu právem:
a) ústavou,
b) zákony,
c) obecně závaznými akty mezinárodního práva,
d) mezinárodními právními akty, které stát sám uznal,
e) obecně závaznými demokratickými principy (pluralismus, spravedlnost, právní jistota,
nabytá práva, konsensus, legitimita).
5. Soudní garance právního státu:
a) nezávislými obecnými soudy,
b) nezávislými ústavními soudy,
c) nezávislými správními soudy”.
Dnes lze zcela jistě doplnil o bod „5. d) efektivní činnost ombudsmana“ a o bod „6.
Alespoň faktická částečná sekularizace a politizace veřejné a občanské sféry“.
Bezpečnostní doktrína (teorie) na jedné straně nejen respektuje, ale svou realizací chrání
pluralitní demokratický systém, demokratické hodnoty a instituce. Na druhé straně smyslem a
cílem bezpečnostní doktríny je faktické a legální naplnění ústavního práva občana na
bezpečnost a dalších základních lidských práv a svobod.
Teze č. II/2
Odvozenost bezpečnostní a policejní doktríny (teorie) z principů právního státu
znamená zejména, že:
a) stejné zásady, které platí pro jiné úseky státní správy, platí i pro bezpečnostní činnosti,
b) při bezpečnostní činnosti lze integrovat do práv a svobod občanů výlučně na základě
zákona a v jeho mezích (secundum et intra legem) ve smyslu čl. 4 Listiny základních
práv a svobod,
c) bezpečnostní a policejní orgány jsou vázány nejen interním právem, ale i
mezinárodními právními dokumenty, které ČR inkorporovala do svého právního řádu
(a po vstupu do EU též evropským právem).
Vázanost právem je zvýrazněna:
1. důrazem na nadpozitivnost a přirozenoprávnost základních práv a svobod,
2. zákony (zvláště tzv. „policejními zákony“), s cílem postupně zákonně pokrýt veškerou
bezpečnostní a policejní problematiku i do „okrajových oblastí“ kriminálních a policejních
věd (tak, aby se zdůraznila právní jistota a vyloučila analogia legis).
Teze č. II/3
Ve své prognostické a programové podobě bezpečnostní a policejní doktrína (teorie)
není výlučně fixována na stávající (mnohdy nevyhovující) právní stav. Naopak, je značně
nezávislá na úpravě de lege lata a vznáší požadavky a podněty na novelizaci (reformy)
ústavního vymezení bezpečnosti státu a činnosti bezpečnostních orgánů, vznáší požadavky na
rekodifikaci „policejních“ zákonů a na podstatné změny a doplňky základních kodexů např.
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v oblasti trestního a správního práva s cílem posílit efektivnost činnosti policie při respektování
základních lidských práv a soudních garancí.
III. Obsahové formálně právní vymezení a jednota bezpečnostní a policejní doktríny
(cíle, bezpečnostní rizika, bezpečnost v materiálním, institucionálním a formálním
smyslu)
Teze č. III/1
Obsah bezpečnostní a policejní doktríny je restriktivně či extenzivně odvozen
z hierarchie sledovaných cílů podle konkrétních vnitřních, vnějších i časově pojatých
bezpečnostních problémů a bezpečnostních rizik. Ústředním bodem bezpečnostní doktríny
je teoretické a právní vymezení pojmu bezpečnost (event. vnitřní bezpečnost, vnitřní pořádek)
v materiálním, institucionálním i formálním smyslu v souladu s obecně závaznými
demokratickými principy (právní jistota, parlamentarismus, spravedlnost, nabytá práva,
legitimita, soudní garancie). „Teoretické vymezení pojmu „bezpečnost“ je složitý problém
nejen pro právní teorii (kde zdaleka nevládne jednoznačná shoda ve vymezení pojmů), ale i pro
praxi. Jednoznačně lze říci, že se jedná o nejobecnější a nejextenzivněji pojatou kategorii
v oblasti dosahu bezpečnostní doktríny a jako „obecný“, „neurčitý“ právní pojem je
z teoretického hlediska v podstatě totožný s pojmem policie (v nejširším vymezení), jakožto
„spořádaný stav vnitřních právních vztahů“ vycházejících z právního pořádku.
V přijatých „policejních zákonech“ zákonná dikce operuje již tradičně s tzv. „neurčitými
právními výrazy“, např. „věci vnitřního pořádku a bezpečnosti“, „bezpečnost osob a majetku“,
„veřejný pořádek“, „bezpečnost chráněných osob“, „bezpečnost státu a jeho ústavního
zřízení“ apod., v minulosti (např. Organizační zákon č. 125/1927 Sb.) též „veřejný klid“,
„veřejná bezpečnost“, „veřejná mravnost“ atd. Tyto „neurčité právní pojmy“ lze jednoznačně
subsumovat více méně pod obecnější, extenzivnější pojem bezpečnost (policie) v různých
aspektech a v různém smyslu, což je předmětem doktrinálního a systematického výkladu (v
rámci obecné části správní vědy, resp. vědy státní správy) i pro potřeby obsahového zaměření
bezpečnostní doktríny (teorie).
Pojem bezpečnost (policie) v materiálním smyslu je vymezen policejní vědou
obsahově a funkčně. Stanoví zákonné hypotézy (předpoklady) a zákonný (ústavní) rozsah a
meze zásahů policejních orgánů do soukromé i veřejné sféry lidských práv a svobod při ochraně
„veřejných zájmů“ (právem chráněných zájmů státu i občanů). Takové zásahy lze činit
v právním státě jen na základě zákonného zmocnění a v příslušných zákonných mezích (včetně
možnosti soudní či jiné kontroly). Formálně pojem bezpečnost (policie) je vymezen
organizačně a je dán sumou věcné kompetence policejních orgánů. Bezpečnost (Policie
s velkým „P“) v institucionálním smyslu představuje soustavu policejních orgánů, jež tvoří
systém bezpečnostní a policejní organizace“9. Bezpečnostní strategie České republiky patří
mezi významné dostupné oficiální dokumenty vlády České republiky, týkající se bezpečnosti
České republiky, středoevropského prostoru a v extenzivních souvislostech též evropské, resp.
euroatlantické civilizace v období čtvrté světové války10. S textem tohoto významného
bezpečnostního dokumentu se lze seznámit na webových stránkách vlády ČR (www.vlada.cz).

9

ZOUBEK, V. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 194-195.
Podrobněji k tomu zejména: ZOUBEK, V. Bezpečnostní strategie České republiky: postmoderní problémy
globální bezpečnosti. In: Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník Policejní akademie ČR, 2005, č. 4, s. 7-28;
ZOUBEK, V. Globalizace či univerzita (ne)rovnosti? In: Zborník z mezinárodnej konferencie „(Ne)rovnosť a
rovnoprávnosť“. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2005, s. 73-104. ZOUBEK, V. Postmoderní problémy
globální bezpečnosti. Kriminalistika, 2006, roč. XXXIX., č. 1, s. 3-26.
10
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Bezpečnostní strategie České republiky: státe aktuálnější realita vnějšího ohrožení
Predestinační otázkou (v podstatě bytostní fundamentální evropskou kruciální otázkou)
je - ať chceme, či nechceme o tom přemýšlet - metodologická nadčasová hypotéza „naší doby“:
je migrace (legální či nelegální), z mimoevropských prostor středovýchodních a
severoafrických, přes vnější schengenskou hranici, přes Řecko, Itálii (Lampedusu a Pantelerii)
a Španělsko (přes Ceutu a Melillu), je pro „nás“ (evropský „démos“) pozitivní, či zhoubná?
Umíme nezaujatě, přísně vědecky a temperálně (pro pět či šest generací) odhadnout
ústavněprávní a kriminolgické aspekty europeizační, včetně lidskoprávních rozměrů a
objektivních bezpečnostních rizik?11 Dnes žije snad sedm miliard lidí na této planetě a toto číslo
roste. Globalizace znamená, že sociální nůžky se dramaticky rozevírají, že bohatí stále více
bohatnou a chudí stále více chudnou a že postupně mizí „střední třída“ coby volební základna
demokracie. Nevládní a nezávislá istituce Oxfram v lednové zprávě (Ekonomika pro jedno
procento)12 tvrdí, že 62 plutokratů a nejbohatších globálních multimiliardářů vlastní dohromady
zhruba tolik majetku jako chudší polovina veškerého lidstva: šokující nepoměr je 62 subjektů
ke zhruba třem a půl miliardám lidských bytostí. Pokud plutokraté a oligarchové hledají daňové
ráje s cílem alokace globálního kapitálu mimo daňovou suverenitu států, nejchudší z chudých
hledají migrační cesty k přežití. Geograficky Evropa, severní Amerika, bývalá dominia
Commonwealthu, Japonsko a další asijští tygři jsou tzv. bohatý „Sever“. Jejich obyvatelstvo
se vzhledem k nízké porodnosti početně zmenšuje a výrazně stárne. Koeficient porodnosti má
cca 1,5 (1,5 dítěte na jednu matku) - aby společnost nevymírala, potřebuje koeficient porodnosti
2,1 dítěte na jednu matku. Během další generace bude problém udržet přijatelný přírůstek
ekonomického růstu a penzijní systém. Naopak v převážné části „postkoloniálního světa“
počet obyvatel roste a převažují mladí. Stále chudší „Jih“ představuje 80 % hladovějících či
hladem ohrožených lidských bytostí, které se ze zóny hladu a etnických a náboženských válek
tlačí do „severního“ ekonomického ráje (bez ohledu na existující mezinárodně platné státní
hranice).
Ústavní právo a konstitucionalismus o právu na azyl
Musíme si položit otázku, jak české ústavní právo doktrinálně chápe „právo na azyl“.
To je skutečně právní a státoprávní teoretická i praktická otázka. Je to lidské právo první, či
druhé generace?
Podle ústavního zákona Federálního shromáždění č. 23/1991 Sb. je nepochybné - jak
dikcí, tak strukturálně - že jde „pouze“ o lidské právo pozitivní. Dle čl. 43 Listiny základních
práv a svobod „Česká a Slovenská Federativní Republika (rozuměj: Česká republika) poskytuje
azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být
odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními právy a svobodami.“ Analogicky
odkazujeme zejména na Nález Ústavního soudu České republiky: Nález ÚS: IV. ÚS 553/06 z
30.1.2007 (N 17/14 SbNU 217), který judikatorně stojí na stanovisku, že právo na azyl je akt
státu v rámci správního řízení bez právního nároku žadatele v mezích správního uvážení
suverenního státu. Exteritoriálně lze odkázat zejména na čl. 18 Listiny základních práv a svobod
EU, čl. 14 Všeobecné deklarace lidských práv a čl. 1 a čl. 33 Ženevských úmluv a na další
prameny, ale to není účelem autorů.
Právo na osobní integritu, soukromí, zákaz mučení, osobní svoboda, domovní svoboda,
cogitationis nemo partitur, svoboda pohybu a pobytu - to jsou lidská práva první generace práv
vrozených, jusnaturálních dle doktriny zpozitivňování fundamentálních práv. Nicméně
11

Autor volně navazuje na předcházející úvahy: ZOUBEK, V. Novoty práva jako oběti právu a globalizace, s.
248-258. In: BÁRÁNY, E. (eds.). „Ako právo reaguje na novoty“. Bratislava: Veda, 2015, 392 s.
12
https://www.oxfram.org/en/research/economy-1
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soukromá lidskoprávní teritorialita je patrna v diferencializaci legálních definic specifických
subjektů, které mají rozdílné právně-procesní režimy ústavní a správní:
 uprchlík (migrant),
 nomád,
 žadatel o azyl,
 azylant,
 cizinec,
 občan státu EU,
 osoba s povoleným pobytem v ČR (trvalým, či přechodným).
Názory předních českých právních teoretiků a konstitucionalistů jsou jednoznačné stojí na stanovisku, že čl. 43 Listiny základních práv a svobod deklaruje právo azylu jako právo
druhé, resp. i třetí generace. Právo azylu nepatří k přirozeným právům člověka, ani
právům občana, čili není na něj právní nárok v mezích správního uvážení. Toto stanovisko
doktrinálního právního vědomí zastávají jak učenci Právnické fakulty Univerzity Karlovy
(např. prof. Václav Pavlíček, prof. Aleš Gerloch, JUDr. Jiří Hřebejk, doc. Vladimír Zoubek),
prof. Karel Klíma (s výhradami procesního charakteru), plejáda brněnských ústavních soudců
a akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity, doc. Jiří Jirásek u olomoucké právnické
fakulty, atd., čili o tomto není zásadní spor, či diskurz13. Zásadní spor se vede o suverenitu
nárazových národních států vnější schengenské hranice (zejména se to týká Řecké republiky,
Italské republiky, Španělského království) a contrario humanitární a sociální aspekt azylového
posuzování v evropské dimenzi14.
Rizika novodobého stěhování národů
Nekontrolovaný a nekontrolovatelný příval migrantů ohrožuje národní identitu nejen
evropských států, ale celých integračních seskupení. Problém politické xenofobie a populismu
je stále aktuálnější. Postmoderní duchovní a vědecká skepse v právovědě a státovědě reflektuje
krizi západního právního a civilizačního myšlení, které je v kontrastu se sílícím
multikulturálním tlakem islámu. V boji o duchovní a materiální dominanci a nadvládu
není jednoznačného vítěze: absentuje jednomyslně přijímaný legitimní subjekt globálního
řízení. Není světový stát, není světové právo, není globální řád mezinárodní (vyjma
mezinárodního práva, ale bez světového četníka, který by vymáhal a interpretoval normy
mezinárodního práva). Clash of Civilizations je pochmurná vize Samuela Huntingtona, která
se může i nemusí naplnit při prosazování univerzalismu základních práv a svobod,
jusnaturálního charakteru lidských práv a eliminaci neprůhledné moci nadnárodních
ekonomických a finančních elit a globálního zločinu, který parazituje na tranzitu a obchodování
s lidmi15.
S nelegální migrací roste riziko expanze tzv. Islámského státu, který nemá přesně
limitované státní hranice v rámci principu personality a principu teritoriality a jeho sympatizanti
a námezdní ozbrojenci operují především na území EU16. Terorismem, ale i bojem proti
13

PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád ČR, 2. díl. Praha: Linde, 1995, s. 309-312; GERLOCH, A., J.
HŘEBEJK a V. ZOUBEK. Ústavní systém ČR. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 328-329; KLÍMA, K. Listina
a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 16 a 32-34;
JIRÁSEK, J. a kol. Ústavní základy organizace státu. Praha: Leges, 2013, s. 94-98; WÁGNEROVÁ, E. a kol.
Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 852-865. (autor: MOLEK, P.) etc.
14
např. VEČEŘA, M. a T. MACHALOVA. Europeizace práva v právně teoretickém kontextu. Výklad
základních pojmů. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No. 372, Brno: Právnická fakulta MU, 2010, 227 s.
15
Dostupné české překlady: HUNGTINGTON, S. P. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu.
Praha: Rybka Publishers, 2001, a postliberální protipol: FUKUYAMA, F.. Konec dějin a poslední člověk. Praha:
Rybka Publishers, 2002, s. 27-4.
16
ZOUBEK, V. Aplikační a interpretační problémy § 321 trestního zákoníku. In: JELÍNEK, J., IVOR, J. a kol.
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němu jsou totiž ohroženy právní jistoty právního státu: svoboda a liberalismus, rovnoprávnost
a občanství, demokratická forma vládnutí a legitimita, legalita a justiční instrumentalizace
právního státu a zejména jusnaturální podstata fundamentálních lidských a občanských práv a
svobod. Čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod uvádí, že „Stát je založen na
demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské
vyznání“. V duchovní a morální sféře je stát neutrální a „relativistický“. Tato neutralita
(liberálnost) státu je podepřena apolitičností státní správy a nezávislostí soudců. Stát nemůže
z ideologických a obdobných důvodů nikoho ani diskriminovat, ani privilegovat. Je povinen
tolerovat veškeré jednání, jež zůstává v rámci ústavního práva. Čili liberální právní stát se
netváří, že je morální, je jen „ústavní“. Co není zakázáno zákonem, je dovoleno.
DAIŠ - tzv. Islámský stát – pohled vědy mezinárodního práva veřejného a obecné
státovědy
Nauka mezinárodního práva veřejného řeší otázku, kdy stát získává mezinárodně právní
subjektivitu a jaký je význam uznání státu. Uznání státu de iure, či dokonce i de facto je
chápáno jako subsidiární znak státu. V zásadě existují dva protikladné názory, z nichž jedna
skupina tvrdí, že uznání státu nemá žádný konstruktivní charakter a je pouhou deklarací. Stát
tak vzniká okamžikem, kdy nový útvar splňuje znaky státu. Druhá skupina vychází z názoru,
že subjektivitu stát získá teprve uznáním jiným státem, a to pouze ve vztahu k tomuto státu.
Třetí skupina pak spatřuje v uznání státu jak deklaratorní, tak konstitutivní účinky. V praxi
je používáno uznání stupňovité, resp. uznání de facto a de iure, přičemž prvé je výrazem určité
zdrženlivosti a očekávání, zda nový státní útvar přesvědčí o své trvalosti, jde o uznání obsahem
omezené a prozatímní. Uznání státu de iure představuje uznání plné, konečné a neodvolatelné.
Západní právověda je v koncích s fenoménem suverenity faktických teroristických
států a jejich „právních systémů“. Naše demokracie je bezzubá, pokud právními prostředky
chceme bojovat proti státnímu terorismu globálně. Z hlediska obecné státovědy a teorie
práva se jedná o zcela nový aspekt a fenomén. Vznikl nový teroristický stát (v semiperiferii
islámské civilizace): Islámský stát na teritoriu Irácké republiky a Syrské arabské republiky.
Státní občané ze západní Evropy a severního Kavkazu Ruské federace se rekrutují jako
novodobá vojenská státní moc v prostoru Středního Východu, kde místní islámští sunitští
extrémisté terorizují a eliminují nejen ostatní muslimy (šíity), ale též celé etnické a národnostní
entity na území severního Iráku a severovýchodu Sýrie. Islámští sunitští extrémisté teritoriálně
de facto vytvořili specifický subjekt mezinárodního práva veřejného s názvem „Islámský stát“
(v asociaci na islámský chalífát - poslední chalífa byl Osmanský sultán do konce Velké války).
Superterorismus Islámského státu je nepřijatelný jak pro Západ, tak i pro ultrakonzervativní
monarchické režimy na Arabském poloostrově a též pro Íránskou islámskou republiku.
Z hlediska státovědy má Islámský stát některé znaky státu a státnosti: zejména
funguje veřejná státní moc ve smyslu státní administrativy, vojenských a policejních struktur
včetně státní symboliky - černé vlajky islámského státu, pokřiku „Alláh akbar“, atd. Islámský
stát vybírá daně a ekonomicky funguje především nelegálním exportem nafty do sousedního
Turecka. Třetí znak státnosti - teritorium - je naplněn ovládáním území v severovýchodní
Sýrii (hlavní město Rakka) a téměř poloviny území Írácké republiky, s ostentativním pohrdáním
imperiálními hranicemi, které byly stanoveny Velkou Británií a Francií při dělení Osmanské
říše (vznik a zánik Kurdistánu a většiny Arménie jako nejstaršího křesťanského státu ve
světě).17 Jediným subsidiárním znakem, kterým nedisponuje, je všeobecné uznání de iure

Trestní právo EU a jeho vliv na právní řád CR a SR. Praha: Leges, 2015, s. 239-245.
17
Sykesova-Picotova dohoda představovala tajný plán Francie a Velké Británie, které ji podepsaly se souhlasem
Ruské říše, na rozdělení sféry vlivu v teritoriu Osmanské říše po ukončení první světové války. Byla podepsána
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mezinárodním společenstvím, nicméně například Turecká republika má vztahy s tímto
subjektem de facto, přičemž kurdské pešmergy neuznává a likviduje.
Multikulturalita a český národ
Ústavně „národní státy“ jsou historickým výsledkem ekonomického sjednocování
národních trhů v etapě liberálního kapitalismu v 16. - 18. století na starém kontinentě:
sjednocení „malého“ Německa (bez Rakouska), sjednocení italských států, spojení Anglie a
Skotska jakožto Spojené království Velké Británie, národní obrození Slovanů v Rakouském
císařství, atd. V období globalizace se státy stávají téměř anachronismem a jsou subsidiárním
hráčem v éře integrace - europeizace, atlatizace, byzantunizace, panislamizace, panarabizace,
bharatizace, japanizace, středo-světo-izace (konfucionizace, taoizace a buddhizace),
afrikanizace, hispanizace, judaizace a dalších právních civilizačních „izaizací“. Ty šťastné a
veliké národy a velmoci světa, které mají, či měly moře, objevné výpravy, expanzi, kolonie,
globální obchod a multikulturální styk jsou daleko otevřenější k migraci i emigraci.
Český národ a stát je historicky zcela nevýrazný a relativně nevýznamný z téměř dvě
stě státních subjektů mezinárodního práva veřejného. Česká republika je ve středu Evropy, kde
se protínají a protínaly geopolitické silokřivky velmocenské: mezi germanizačním prostorem
(v novověku připomínáme nacistickou právní ideologii) a východním byzantinismem (v
novověku evokujeme zejména dočasnou okupaci Československa vojsky Varšavského paktu a
tzv. neostalinistickou „normalizaci“). Dnes je Česká republika „etnicky vyčištěným státem“ od
roku 1945 rozhodnutím velmocí v Postupimské konferenci: 3,5 milionu sudetských Němců,
bývalých československých občanů, bylo transferováno, mj. na základě malého a velkého
retribučního ústavního dekretu prezidenta Republiky československé, coby obsoletní právní
normy, romská problematika je v ČR dnes chápána spíše sociálně. V průběhu druhé světové
války a těsně po ní byly pohyby národů s dnešní dobou nesrovnatelné. Evropou se přemístilo
více než 25 milionů lidí, např. 13.5 milionu Němců bylo přesídleno z východního Pruska,
Pomořanska, Slezska i Sudet. Xenofobní nálady české veřejnosti (které nevybočují z ekvilibria
evropských nálad) jsou založeny „geneticky“ z tisícileté reflexe o přežití v restrikci českomoravsko-slezském prostoru.
„Stát Čechů“ je ústavně občanským státem: v Preambuli Ústavy České republiky čteme:
„My občané České republiky v Čechách, Moravě a Slezsku...“. Je nebývalým štěstím a spásou
pro naší euroatlantickou západokřesťanskou civilizaci „svobodného světa“, že ctíme právní
axiologii Západu, která stmeluje naše odhodlání:
1. svoboda - Quae lex non prohibet, debent permisa videri,
2. rovnoprávnost a občanství - rovnost před zákonem a Bohem,
3. demokracie jako forma vlády a legitimita státní moci od lidu,
4. právní stát a právo na spravedlivý proces,
5. jusnaturální podstata základních lidských práv a svobod (v mezích zákona),
6. sekularita.

16. května 1916. Dohoda nese název po svých signatářích, za Francii tak učinil diplomat François Georges Picot,
za Británii sir Mark Sykes.
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Závěr
Je výzvou pro další státoprávní trajektorii a výhled evropských konstitucionálních
bádání určit varianty dalšího vývoje naší „staré“ evropské civilizace, která vzešla z římského
práva. Europeizace aktuálně řeší staronový problém stěhování národů „za branami Říma“, který
zde již historicky byl. Evropská unie je dnes - ex post - konfrontována novými riziky, které
souvisí s její budoucností, ekonomickou prosperitou, západním lidskoprávním rozměrem.
Bývalý diplomat a stále činný terénní etnograf Mnislav Zelený - Atapama v příspěvku „Je na
řadě genocida bělochů v Evropě?“18 po pobytech v amazonském pralesu a v evropských
diplomatických strukturách stručně konstatuje: „Evropská unie není prostě schopna zajistit
„svým lidem“ bezpečnost. Samé řečičky a hlavně korektnost, které vše zaretušuje. Je to
především odpovědnost politiků, kteří vše začali a dál vedou. Oni v dávné minulosti zahájili
kolonialistické rozdělení světa a nyní po 2. světové válce začali sklízet shnilé ovoce otevřením
hranic obyvatelům bývalých kolonií. My jsme se však nepodíleli na bohatnutí z kolonií, a
proto my nemáme žádnou morální povinnost přijímat utečence z těchto území bývalých kolonií,
abychom napravili chyby dávných politiků.
Tak začala éra multikulturalismu, éra sociálního inženýrství podporovaná
desítkami aktivistických organizací. Vše vypadlo ideálně růžově a nádherně lidsky, otevřené
náruče všem dokola a láska bez ohledu na původní obyvatele Evropy. Každý kulturní
antropolog či etnograf mající pár let studia za sebou musí být z toho zděšen. Uznávám všechny
národy, rasy, náboženství a kultury. Vše má svůj původ a vše mí i své místo na zemi, kam patří
a kde má i svou funkci. Proto existuje taková etnická a světonázorová pestrost včetně třeba
gastronomie i samotného vzhledu lidských ras, které byly po tisíciletí formovány,
determinovány životním prostředím. Tím je přece jasné, že jsme každý jiný a nejsme stejní,
jak se nám stále snaží vnutit evropský politický management.
Jistě, k míchání lidských ras, k čemuž nyní v Evropě prakticky na rozkaz dochází,
docházelo ve světě neustále, ale mělo to přirozený vývoj a proces. Avšak například davová a
násilní imigrace černošských otroků do Ameriky, která vytvořila nejrůznější varianty rasového
křížení, nese si dodnes své traumata, i když leckde, jako v Brazílii, se proces poněkud „usadil“.
Usazovali se však po staletí, ale naši evropští vůdci chtějí tento proces nesmyslně zvládnout raz
dva, pokud možno během svého období vlády. Pak se ovšem netřeba divit násilnostem a
terorismu. Migranti přišli vždy v davech, které se neasimilovaly, ale vytvořily gheta udržující
si svou nenávist. Jen přišedší jednotlivci se přirozeně včlenili mezi nás. Proč ne, že? Takoví
naši kulturu nezničí, ale naopak ji posílí, obzvláštní.
Paní Merkelová a ji podobní vlastně rozjíždějí umělé křížení rasy, kdy bělošská rasa
jako taková bude postupně likvidována a my Evropané budeme hnědí nebo černí. Je to
genocida bělochů. Je třeba věci konečně nazvat pravými jmény, a ne používat korektnost.
Všichni jsme kritizovali Stalina, jeho sociální inženýrství a stěhování etnika po celém
Sovětském svazu. jenže když třeba Krymští Tataři byli přesunuti na jiné území, byli stále Tataři,
měli stále svoji řeč a kulturu, protože žili ve své vlastní pospolitosti, i když třeba tisíce kilometrů
jinde. A dodnes jsou stále „musulmany“. Bože nedej, abych tady obhajoval masového vraha
Visarionoviče, ale současná evropská politika je možná v mnohém horší. Co nám zbude?
Vyhnat tyto politiky, než oni vymění své obyvatele. Anebo ze zoufalství emigruji mezi své
Yawalapitie v nitru amazonské džungle, kam se těmto zpohodlnělým politikům naštěstí moc
nechce.

18

Je na řadě genocida bělochů v Evropě? Lidové noviny, 18. 7. 2016, s. 11, podtrhl V. Z.
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Vystoupení vedoucího autorských kolektivů monografií „Kriminalistika,
technické, forenzní a kybernetické aspekty“ a „Bezpečnostní vědy, úvod do
teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie“ na křtech těchto publikací
Presentation of the leading teams of monographs "Criminology, technical,
forensic and cybernetic aspects" and "Security sciences, introduction to theory,
methodology and security terminology" at the launch of these publications
Eduard Bruna1
Pro závažnost a význam uvedených monografií pro potřeby studia v rámci Studijních
programů: Kriminalisticko-právní specializace a Bezpečnostně právní studia na Fakultě
právních a správních studií VŠFS v Praze, považují za potřebné kromě jejich jedinečného
obsahu, jako děkan fakulty za důležité sdělit, že obě jmenované monografie byly vysoce kladně
hodnoceny předními odborníky naši právní a bezpečnostní praxe (ministrem spravedlnosti ČR
Janem Kněžínkem, místopředsedou Ústavního soudu Jaroslavem Fenykem, ředitelem
Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou a prezidentem Policie ČR, v zastoupení
generálem Václavem Kučerou). Jmenovaní vysoce kladně zhodnotili obsah předkládaných
publikaci a vyzvedli jejich význam pro právní a bezpečnostní praxi. Rovněž tak významný autor
publikace Teorie bezpečnosti prof. Hofreiter2 v předmluvě, kde hodnotil přínos jednotlivých
teoretiků na rozvoji této teorie uvádí „Významným současným přínosem pro formování teorie
bezpečnosti jsou práce vědeckých týmů pod vedením prof. Viktora Porady a Květoně Holcra.
Jejich názory a přístupy k otázkám teorie bezpečnosti jsou uceleně prezentovány zejména
v pracích Policejní vědy3 a Bezpečnostní vědy4. Monumentálním příspěvkem do teorie
bezpečnosti bylo zpracování kolektivní monografie „Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie,
metodologie a bezpečnostní terminologie 2019“5, kterou pod vedením prof. Viktora Porady
zpracoval kolektiv českých a slovenských osobností bezpečnostní komunity.
V úvodním vystoupení prof. Viktor Porada (vedoucí autorských kolektivů uvedených
monografií) uvedl:
Vážení kolegové, jistě budete se mnou souhlasit, že Kriminalistika je významná věda,
která má své vlastní specifické teorie, metody a metodologii, a má kromě jiného velmi blízký
vtah k jiným, ale zejména k právním a forenzním vědám. Kriminalistika je právními aspekty
silně ovlivňována a sama naopak slouží prosazení právních norem do života, ovlivňuje
aplikační činnost státních orgánů, a dokonce má vliv i na tvorbu práva. Lze proto konstatovat,
že existence kriminalistiky by byla nemyslitelná bez práva, naopak realizace trestněprávních
norem je obtížně představitelná bez aplikace kriminalistických poznatků. Rozborem
rozhodovací praxe vyšetřovacích a soudních orgánů lze zjistit, že převážná část vadných
rozhodnutí v trestním řízení je způsobená nesprávným zjištěním skutkového stavu.
Bezprostřední spojitost mezi kriminalistikou a trestním právem procením je z toho více než
zřejmá. Bez kriminalistiky to prostě nejde.

1

Doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D., děkan fakulty právních a správních studií VŠFS, Praha, e-mail:
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HOFREITER, L. a Z. ZVAKOVÁ. Teória bezpečnosti. Krakow: EAS, 2019. ISBN 978-83-61645-35-1.
3
PORADA, V., K. HOLCR a kol. Policejní vědy. Plzeń: A. Čeněk, 2011.
4
PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie a metodologie. Plzeň: A. Čeněk, 2017; PORADA, V. a
kol. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfér vědeckých poznatků. Plzeň: A. Čeněk, 2017.
5
PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. Plzeň: A.
Čeněk, 2019.
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Křest monografie Kriminalistika

Pozvánka na křest publikace

Publikace „Kriminalistika“ na pultu VaN A. Čeňka
V souvislosti s výukou kriminalistiky však musím, i když ne rád konstatovat, že se v ČR
nepodařilo na právnických fakultách udržet dříve vydobytou pozici kriminalistiky jako
povinného předmětu, dokonce ani na PF UK, která byla v minulosti baštou kriminalistiky,
určitým centrem excelence nejen doma, ale i v zahraničí. To považuji za systémovou chybu,
která může být jednou z příčin vadných rozhodnutí v trestním řízení, způsobených neznalostí
nezbytných kriminalistických poznatků ze strany státního zastupitelství a soudů. Pojetí
kriminalistiky v této monografii vychází, a to je rozhodující pro její koncepci, a tím se odlišuje
od jiných více právně zaměřených kriminalistických publikací, z fyzikální interpretace a
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následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou
interpretací 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) s okolím. Každý pachatel totiž musí, i proti své vůli,
respektovat fyzikální zákony bilance energie, zachování hybnosti, hmoty, entropie a popřípadě
i další. Interakce pachatele s okolím je dána právě těmito zákony bilance formulovanými pro
příslušné specifické podmínky trestného činu. Rekonstrukce činu a identifikace pachatele je
pak prováděná pomocí stejných parametrů, pomocí kterých je charakterizována jeho interakce
s okolím. Jak prosté, zejména pro soudní znalce a experty. Pro policisty, státní zástupce a
soudce je situace složitější, v mnoha případech potřebují transformovat informace uložené
v těchto parametrech na kódy umělé, srozumitelné pro orgány činné v trestním řízení. Bez
znalců a expertů to tedy také nejde.
V monografii se předkládají především technické, forenzní a kybernetické aspekty, ale
publikace v přiměřené míře obsahuje i kriminalistickou taktiku a metodiky vyšetřování
aktuálních a zvlášť náročných a závažných trestných činů. Je proto v mnoha směrech využitelná
i pro právníky, policisty, statní zastupitelství a soudy, a samozřejmě při výuce špičkové
kriminalistiky na vysokých školách, zejména přírodo-vědního, technického, ale i právního
zaměření, např. kriminalisticko-právní specializace, bezpečnostně právního studia, které
rozvíjíme na fakultě právních a správních studií VŠFS v Praze, Mostě a K. Varech. Na
monografii se autorsky významným způsobem podílelo celkem 32 autorů, z tohoto počtu
bylo 12 profesorů, 10 docentů, 6 DrSc., 24 CSc. + Ph.D, 2 generálové policie, celkem 22 znalců,
2 současní a 8 bývalých ředitelů znaleckých ústavů. Dovolují si tedy neskromně, pan Werich
by řekl nafoukaně, ale fakty podloženě konstatovat, že za 100 let existence naší republiky,
nebyla vydána kriminalistická monografie takové koncepce, rozsahu, obsahu a složení
autorského kolektivu.
Jako vedoucí autorského kolektivu považují za svou povinnost směrem ke spoluautorům
monografie se vší vážnosti prohlásit, že mi bylo velikou ctí a velikou inspirací spolupracovat
na jejich vědeckých aktivitách, které rozhodujícím způsobem přispěli ke kvalitě tohoto
souhrnného monografického díla. Monografie je po obsahové stránce věnována
akademikovi prof. JUDr. Jánu Pješčakovi, DrSc., a profesoru R. S. Bělkinovi, DrSc.
významným představitelům moderní kriminalistické vědy, kteří již bohužel nejsou mezi
námi. Z vědeckého odkazu těchto velikánů v monografii vycházíme a některé aspekty
rozvíjíme. Jsem hluboce přesvědčen, že jejích přístup a přínos může být zdrojem inspirace i pro
řadu mladších, nastupujících kriminalistických teoretiků, pro které je zejména určena tato
kriminalistická publikace.
A nyní mi dovolte několik poděkování: sponzorům z významných právních kanceláří,
Ústavům soudního inženýrství a soudního lékařství, firmám a VŠFS Praha, kde v současné
době působím s významnými spoluautory publikace, profesory Strausem a Rakem, doc. Brunou
a JUDr. Brunovou. Samostatně bych chtěl poděkovat všem pěti recenzentům tohoto díla
profesorům a profesorkám z ČR, SR a Ruské federace a Nakladatelství a vydavatelství JUDr.
Aleše Čeňka. Na závěr děkuji vám všem za pozornost, děkuji, že jste přišli na křest, tzv.
Poradové bible kriminalistiky, tak byla označena v recenzi, která vyšla v Literárních listech MU
již v roce 2011, ale teprve nyní ve druhém vydání je bible podle našeho mínění komplexní.
Prosím posuďte sami a pokud možno vlídně.
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Kmotři publikace, zleva ministr spravedlnosti ČR, JUDr. Jan Kněžínek, místopředseda
Ústavního soudu prof. Jaroslav Fenyk, vedoucí autorského kolektivu prof. Viktor Porada a
herec Jakub Štáfek. Foto: redakce VaN A. Čeňka
Křest monografie Bezpečnostní vědy

Pozvánka na křest publikace
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Publikace „Bezpečnostní vědy“ na pultu VaN A. Čeňka
Vážení přítomní, milí spoluautoři a hosté, pojetí Bezpečnostních věd v této monografii
vychází, a to je rozhodující pro její koncepci z námi prováděného bezpečnostního výzkumu
těchto problémových okruhů:
1. Metodologické analýzy (přístupy a úrovně) a formování bezpečnostních věd.
2. Teoretická východiska metodologie bezpečnostních věd.
3. Bezpečnostní vědy jako „věd praktické“.
4. Gnozeologické a sociální komponenty bezpečnostních věd.
5. Potřeba vědeckých poznatků v současné bezpečnostní praxi.
6. Transfer vědeckých poznatků do bezpečnostní praxe.
Autorský kolektiv, který se podílel na bezpečnostním výzkumu a zpracování předkládané
monografie, dosáhl konkrétních výsledků, na základě kterých, je možné formulovat určitá
doporučení. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že výstupy vědeckých aktivit, které byly
dosaženy, nepretendují na jejich úplnost, tím méně na jejich korektní a definitivní vyřešení.
Spíše naopak, předkládané výstupy považujeme za vstupní etapu procesu dalšího rozvíjení
bezpečnostních věd. Při jejich budování jako plnohodnotného (a vědeckou komunitou
akceptovaného) vědního oboru bude žádoucí kriticky přehodnotit námi předložené názory na
meritorní problémy a postupně je rozšiřovat, prohlubovat, zpřesňovat a systémově integrovat.
Prvním vědeckým problémem s nejvyšší prioritou je, a nesporně bude i v bližší
budoucnosti, precizace samotného předmětu bezpečnostních věd. Aktuálním tématem
doposud neuzavřených odborných diskusí jsou zejména otázky spojené se vztahy mezi
policejními vědami na straně jedné a vědami právními a rodícími se vědami bezpečnostními na
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straně druhé. Většinově již bylo dosaženo shody v tom, že policejní vědy vchází do
(konstituujících se) věd bezpečnostních. Dramatičtější diskuse doposud probíhají mezi
odborníky, kteří až hypertrofizují právní aspekty policejních a bezpečnostních věd a odborníky,
kteří obhajují jejich autonomii (bez toho, že by význam právních věd pro policejní a
bezpečnostní činnosti ignorovali).
Druhým meritorním problémem bezprostředně podmiňujícím další rozvíjení
bezpečnostních věd je jejich metodologické instrumentarium. Jinak řečeno, vědecké teorie
nemohou získat status vědeckosti, aniž by byly uvedeny i nástroje, pomocí níž byly tyto teorie
budované. V tomto směru se nabízí využití doposud nedoceněnou metodologii věd praktických,
jakožto věd o bezpečnostních činnostech, věd o jejich projektování a konec konců o jejich
optimalizaci. Neméně významné úlohy jsou spojené s dalšími adaptacemi metod jiných
(příbuzných) věd v prospěch věd bezpečnostních.
Třetím základním vědeckým problémem, který bude před vědeckým
společenstvím bezpečnostních věd s větší či menší naléhavostí vyvstávat, nesporně bude
potřeba systematického rozšiřování a zpřesňování kategoriálního aparátu. Samotná
bezpečnostní praxe si vynutila vytvoření všeobecně užívaných pojmů, které také v každodenní
komunikaci víceméně uspokojivě fungují. Třeba však přiznat, že jejich neurčitost, nepřesnost a
nejednoznačnost způsobuje nejednou komunikační nedorozumění. Od jazyka vědy se však
požaduje určitost, přesnost a jednoznačnost. To ale neznamená, že jazyk vědy a jazyk hovorový
jsou od sebe oddělené. Jazyk hovorový do jazyka vědy vchází, avšak po předchozím definování
jeho pojmů, po vymezení jejich rozsahu a obsahu. Právě tyto operace s pojmy jsou a zůstanou
i v budoucnosti významnou úlohou rozvíjejících se bezpečnostních věd.
Čtvrtým základním znakem vědních oborů je budování systému vlastních
vědeckých teorií. Bylo-li řečeno, že bezpečnostní vědy je žádoucí rozvíjet jako vědy praktické,
pak tím nebylo míněno, že nemají svoji teorii. Bezpečnostní vědy bez vlastní teorie by
samozřejmě ztratily status vědního oboru. Bezpečnostní vědy se liší od věd fundamentálních
především typem otázek a adekvátních odpovědí, jejichž systémová integrace tvoří systém
teorie. Budování tohoto systému vlastních vědeckých teorií bude patřit k trvalým úkolům
vědeckého společenství bezpečnostních věd.
Konstituování a rozvíjení bezpečnostních věd je nemyslitelné bez vědeckého
společenství, tedy vysoce kvalifikovaných odborníků aktivně působících v policii, armádě
a jiných bezpečnostních sborech. Jeho příprava se musí stát integrální součástí rozvíjení
policejních i bezpečnostních věd. Zodpovědnost za jejich konstituování a rozvoj připadá hlavně
silovým rezortům, tedy ministerstvu vnitra (policejní vědy) a ministerstvu obrany (vojenské
vědy), ale také rezortu ministerstva zahraničních věcí (diplomacie), které uskutečňují výchovu
svých bezpečnostních pracovníků prostřednictvím vlastních edukačních institucí, zejména
policejních akademie v ČR a SR, Akademie ozbrojených sil v SR a Univerzity obrany ČR,
případně i jiných vysokých škol podle potřebné specializace. Právě jejich základním posláním
(jako vysokoškolských institucí) je provádět základní a aplikovaný bezpečnostní výzkum
v oblasti konstituování a rozvoji policejních a bezpečnostních věd a všestranně a systematicky
připravovat vysoko kvalifikované odborníky se znalostí nových vědeckých poznatků získaných
z prováděných bezpečnostních výzkumu a jejich efektivní transfer do bezpečnostní praxe a
vědecké společenství bezpečnostních věd. Je proto nezbytné, aby v další etapě rozvoje BV,
jmenované vysokoškolské instituce opět převzali od soukromých vysokých škol iniciativu, a
naplňovali své poslaní, pro které, byly zřízeny.
Monografie je určená především:
1. vědeckému společenství konstitujících se bezpečnostních věd,
2. teoretikům a praktikům působícím na různých pracovních pozicích na všech stupních
bezpečnostní organizace,
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3. odborné veřejnosti, zajímající se o bezpečnostní problematiku, ale hlavně subjektům,
které za bezpečnost a veřejný pořádek přímo zodpovídají,
4. studentům na vysokých školách ve všech vyskytujících se formách bezpečnostně
právních, manažerských a jiných studií, na policejních a vojenských vysokých školách,
ale i na jiných školách, např. na fakultě právních a správních studií Vysoké školy
finanční a správní v Praze, kde v současnosti působím společně s významnými
spoluautory: prof. Rakem, docenty Brunou a Zoubkem a Dr. Brunovou,
5. jsme přesvědčeni, že páteřní disciplínou těchto studií jsou konstitující se bezpečnostní
vědy, které ve svém systému zahrnují policejní, vojenské a jiné bezpečnostní obory.
Vycházíme z premisy, že pluralita pracovišť zákonitě přináší pluralitu přístupů a
potenciál vědeckých diskusí stimulujících další rozvoj vědních disciplín i vědeckého
společenství bezpečnostních věd.
Na monografii se autorsky významným způsobem podílelo celkem 22 autorů, z tohoto
počtu bylo 11 profesorů, 7 docentů, 3 DrSc., 17 CSc. + Ph.d. Dovolují si opět neskromně, ale fakty
podloženě konstatovat, že do současné doby nebyla vydána bezpečnostní monografie takové
koncepce, rozsahu, obsahu a složení autorského kolektivu nejen v ČR a SR, ale i v EU a jiných
státech světa. Jako vedoucí autorského kolektivu považují za svou povinnost směrem ke
spoluautorům této poměrně rozsáhlé publikace, se vší vážnosti prohlásit, že mi bylo velikou ctí a
velikou inspirací spolupracovat na jejich vědeckých aktivitách, které rozhodujícím způsobem
přispěli ke kvalitě tohoto souhrnného monografického díla. Publikace je věnována akademikovi
prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc., a prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc., hlavním
průběžným „oponentům a rádcům“ našeho úsilí, kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Na závěr svého vystoupení prof. Porada poděkoval těm, kteří přispěli sponzorským
darem k vydání tohoto díla a samostatně všem recenzentům, profesorům z ČR, SR, Polska a
Ukrajiny a Nakladatelství a vydavatelství JUDr. Aleše Čeňka (i za uvedené fotografie ze křtu
uvedených monografií).

Kmotři publikace, zleva ředitel Bezpečnostní informační služby JUDr. Michal Koudelka,
zastupující policejního prezidenta Policie ČR Jana Švejdara, generál Václav Kučera, vedoucí
autorského kolektivu prof. Viktor Porada a děkan fakulty právních a správních studií VŠFS
Praha, doc. Bruna
Foto: redakce VaN A. Čeňka
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